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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
Pezsgő borkaland
Budafok-Tétényben

Interjú Hoffmann Tamás
polgármesterrel
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Interaktív nyitások
– kiállítás a B32-ben

3

Újdonságok
az új tanévben
Jelentős változásokkal kezdődött meg Újbudán a 2018/19es tanév: a szakmai tanévnyitó konferencián egyebek közt
az e-menza bevezetéséről, a nyári fejlesztésekről is beszámoltak a kerület vezetői. – Az e-menza kártya egyelőre az óvodákban segít egyszerűsíteni az adminisztrációt és csökkenteni
a költségeket, de a további tervek szerint az iskolákra is kiterjesztik majd – mondta el az intézményvezetők előtt Hoffmann
Tamás polgármester. Az oktatási intézmények közül a Teleki
Blanka, a Petőfi Sándor, illetve a Farkasréti Általános Iskolában voltak nagyobb fejlesztések a nyáron. – Az iskolákban
és az óvodákban bevezetik a szociális segítői munkakört, ezek
a szakemberek segítenek majd a beilleszkedésben is – tájékoztatott Molnár László alpolgármester. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett az oktatás digitális átalakítása iránt, amihez

az iskolák számítógépparkjának fejlesztése mellett azzal is
hozzájárul, hogy számottevő támogatást nyújt a már országos
eredményeket hozó élményalapú robotprogramozó szakkörök
résztvevőinek.
A kerületi központi tanévnyitón, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumban jelen volt a polgármester mellett Simicskó István országgyűlési képviselő, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos is, aki
a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közötti szövetség
és együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A központi
felsőoktatási évnyitót a Műegyetemen tartották, ahol Józsa
János rektor és Bódis József oktatási államtitkár köszöntötte
a hallgatókat.
(Összeállításunk a 4–5. oldalon)

Fesztiválok Újbudán
Változatos ünnepségsorozattal kezdődött az ősz Újbudán, és ez
folytatódik szeptember második felében is. Az események sorát
a Kelenföldi Lecsófesztivál és Gazdagréten a 30. Halászléfőző
Verseny nyitotta több tucat részt vevő csapattal, rengeteg vendéggel, sztárfellépőkkel. A Válassz Sportot Újbudán! rendezvény, valamint az önkormányzat hagyományos Őszköszöntője
lapzártánk után kerül sorra – ezekről következő lapszámunkban számolunk be részletesen.
A szeptember 14–16-i hétvégét a Bartók Boulevard Eleven
Ősz Fesztiválja teszi izgalmassá, ahol Mexikó lesz a vendég.
Ekkor rendezik meg Őrmező Ünnepét is a Költők parkjában,
a Feneketlen-tó környéke pedig Egészségparttá alakul át egy
napra. Szeptember 15-én kezdődik országszerte az Ars Sacra
Fesztivál, számos újbudai résztvevővel és helyszínnel. Egy hétre rá ugyancsak országos eseményhez, a Színházak Éjszakájához kapcsolódik a kerület, sőt, a kortárs ékszerek éjszakája is
várja az érdeklődőket. Az esti programokra a szeptember 22-i
Közlekedésbiztonsági Naphoz kötődő babakocsis sétával hangolhat, aki az akadálymentes közlekedéssel szeretne ismerkedni Újbudán.
(Részletek a 10–13. oldalakon)

Molnár Ferenc Caramel:
a Megasztártól Újbudáig
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Kettős évfordulót
ünnepel a „Jóska”

Nagykorúvá vált a Váli utcai Újbudai József Attila Gimnázium: 18 esztendővel ezelőtt költözött a ma is használt
épületébe. Maga az állami középiskola idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A mai intézmény elődje 1912
szeptemberében a Ciszterci Rend budapesti I. kerületi Szent
Imre Főgimnáziumaként nyitotta meg kapuit a Váli utcai
elemi iskolában, Békefi Remig zirci apát kezdeményezésére. Az iskola Villányi úti épületét 1929-ben avatták fel, majd
az intézményt 1948-ban államosították, és 1950-ben vette
fel József Attila nevét. A gimnázium 1997-ben az Egry utcai iskolába költözött, a 2000/2001-es tanévet már a mostani
Váli utcai épületben nyitotta meg Törőcsik Zita igazgatónő.
A Váli utcai gimnázium nagykorúságát és a 70. évfordulót szeptember 22-én ünneplik meg. Számos híresség került
ki a „Jóskából”, köztük Latinovits Zoltán, Frenreisz Károly,
Sass József, Rókusfalvy Pál, Bombera Krisztina, Mácsai Pál,
Radványi Dorottya, Mikó István, Szombathy Gyula, Bálint
András. A születésnapi ünnepségen többen is részt vesznek
majd az öregdiákok közül. A színes programok sorában ezúttal szombaton is megtartják a szokásos Könyvtári Keddet,
ahol kerekasztal-beszélgetésen lehet megismerni a vendég
életét, „jóskás” történeteit. A JÖSZTÖK, azaz a Jóskás Öregdiákok Színjátszó Köre is színpadra lép. A bejárati kapunál
fotók készülnek, ezekkel a látogatók megkereshetik régi tablójukat, és egymás mellé tehetik a régi és a mai képeket.
A tornateremben folyamatos filmvetítéseken nosztalgiázhatnak az előzetesen regisztrált látogatók. Lesz Torony-túra, mely során a volt tanulók nevüket viselő szalagokkal díszíthetik fel a korlátot, a Jóska-kvízen pedig ellenőrizhetik,
mennyit koptak ismereteik az iskoláról.
– A József Attila Gimnázium már hetven esztendővel ezelőtti indulásakor is patinás intézmény volt, hiszen a ciszterci gimnázium fénye beragyogta a régi-új iskolát. A „Jóska”
évtizedekig ékköve volt a magyar oktatásnak. Kialakította
összetéveszthetetlen arculatát, szellemét. Az iskola ma is tehetséges, felkészült, érett diákok tucatjait bocsátja ki az életbe minden évben, bizonyítva, hogy immár 70 esztendeje
generációk számára igazi alma mater, nevelő anya – emelte
ki a Jag Almanach (1948–2018) című jubileumi kiadvány
bevezetőjében Juhász András igazgató.
(T. K.)
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Megjelent a szeptemberi
Pezsgő borkaland
Budafok-Tétényben Pont magazin
A történelmi
Promontor, a mai
Budafok Európaszerte egyedülálló:
egyetlen fővárosnak
sincs olyan történelmi
borkultúrával megáldott városrésze, mint
a XXII. kerület, vagyis
Budapest Bornegyede.
Kastélyok, pezsgő
kulturális élet, borospincék – bennük
olykor a városrész
saját szimfonikus
zenekarával.
Borkő, Pezsgő, Pincemester,
Rizling – nem véletlen, hogy
a XXII. kerületben sok olyan
utcanévvel találkozhatunk,
amely a szőlőművelésre,
a borkészítésre utal. Van mire
emlékezni: Promontoron már
az Árpád-házi királyok idején

finom nedűje megtalálható.
A hegyek gyomrában lévő
közel 100 millió literes tárolókapacitás, a palackozóüzemek, a pezsgőérlelő pincék,
a hangulatos pincelátogatások és borkóstolók, a művészien faragott ódon hordók
és borászati eszközök mindmind részei Budafok-Tétény
mai arculatának. Mindez
nem egy letűnt kor emléke:
Ma is élő, működő, fejlődő
boros élet zajlik a kerületben, amit 2017 óta mindenki
megcsodálhat. A tavaly indult Budafoki Pincejáratnak
köszönhetően minden hónap
első szombatján kinyitnak
a kisebb és a nagyobb pincék,
hogy
pohárcsilingeléssel,
pezsgődurranással és jókedvvel teljen meg a környék. Bebarangolhatjuk a történelmi
Péter-Pál utcát, macskaköves,
diófákkal szegélyezett utakon

andaloghatunk, hogy a végén
hűs bort kortyolgatva pihenjünk meg. Megcsodálhatjuk
a Törley Pezsgőpincészet
grandiózus látogatóközpontját, ahol egy óriás pezsgőspalackon sétálhatunk keresztül,
hogy megismerjük a készítés
folyamatát és a pezsgőpincészet történetét. A Pincejárat napjain nemcsak bort
és pezsgőt ízlelhetünk, hanem a kerület kultúrájába is
belekóstolhatunk – minden
hónapban más-más téma, így
más zene és más ételek várják a vendégeket, tehát biztosan érdemes visszatérni.
Az újbudai lakcímkártyával
rendelkezők kedvezményesen látogathatják a pincéket
és a Pincejárat programban
résztvevő éttermek 10% árengedményt adnak a fogyasztásból.
(Újbuda)

A Pont magazin idei évfolyamának legdinamikusabb
címlapján a Margaret Island énekesnője, Lábas Viki
mosolyog, aki energiájával
és pozitív gondolkodásmódjával varázsolja el az olvasót.
Meglepő őszinteséggel beszél
saját habitusáról, a zenekarról, a banda ismertségének fokozatos építéséről. A Margaret Island egy balatonboglári
tehetségkutatón verbuválódott össze, ahol még minden
mostani tagja a maga együttesével indult, és mindannyian
különdíjat nyertek. A zsűri elnöke éppen az a Delov Jávor,
a Random Trip alapítója volt,
aki a július–augusztusi Pont
címlapján szerepelt. Lábas
Viki őt azóta is mentorának
tekinti.
A zenénél maradva, ízelítőt olvashatnak a szeptemberi

számban az Újbudai Jazz
Fesztiválról,
amelyet
az A38 Hajón és a MU
Színházban
rendeznek meg szeptember
27–30. között. Zenei
téren ez a kerület
egyik legrangosabb
eseménye,
hiszen
a feltörekvő muzsikusok mellett külföldi vendégszereplők és a legnagyobb
hazai
dzsessz
együttesek is fellépnek.
Szeptember közepén a B32-ben színdarab
mutatja be Frida Kahlo életének legfontosabb állomásait.
Ennek kapcsán a magazin
összefoglalja, mit kell tudni
a művésznőről, akinek most
Budapesten van nagy sikerű kiállítása. A megszokott kerületi

Programozni tanít a jövő
iskolája Újbudán: világelső
a magyar Logiscool
A heti másfél óra programozás nem
céltalan számítógépezés, hanem
felkészítés a jövőre: felbecsülhetetlen értékű befektetés mind
a világban való biztos eligazodás,
mind a munkaerőpiaci esélyek
növelése szempontjából.

is termesztettek szőlőt, hos�szú ideig ez volt a lakosság fő
megélhetési forrása. A 19–20.
század fordulójára Budapest
Közép-Európa borkereskedelmi központja lett, ez idő
tájt több mint 300 pince volt
Budafokon. (Különlegesség,
hogy ezen a területen nem
téglából kirakott pincéket
találunk, hanem vájt és fúrt
üregeket.) A városrész 1987
óta viselheti a Szőlő és Bor
Nemzetközi Városa címet,
amelyet a Borrendek Nemzetközi Szövetsége ad ki.
A kerület sosem tartozott
egyetlen borvidékhez sem,
a közel 100 kilométernyi
pincerendszerben Magyarország minden tájegységének

Október 6-án, szombaton a bolgár kulturális programok kerülnek a középpontba Budafokon. Bolgár
népzene és táncház várja az érdeklődőket több pincészetben is – fellép egyebek közt a Pravo Zenekar
és a Bolgárkertész Trió –, de a rendszeres események
sem maradnak el. A havonta jelentkező Pincekvízre
érdemes már jó időben helyet foglalni a Borköltők étterembe, ugyanígy az ezúttal A budafoki kastélyok árnyékában címmel induló helytörténeti sétára, amelyet
Garbóci László vezet. A kóstolóval egybekötött gasztronómiai előadás a Záborszky Pince-Borvárosban Révész József olimpiai ezüstérmes mesterszakács közreműködésével biztos program azoknak, akik igazán
különleges élményre vágynak. A Pincejárat részeként
látogatható a Barlanglakás Emlékmúzeum is, ahol Karakas Zoltán játszik dudazenét. A Pincejárat-buszjeg�gyel érkezők a programban részt vevő éttermekben
10 százalékos kedvezményt kapnak, valamint kipróbálhatják a kerületben palackozott díjnyertes borokból összeállított csomagot is.
Legyen Ön is részese egy pezsgő borkalandnak
Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben!
További információ: www.pincejarat.hu

Megérkeztek legújabb újratölthető
hallókészülékeink bevezető áron!
Környezetbarát, könnyen kezelhető:
éjjel feltölti, nappal használja.

20%

-kal tartósabb
elődeinél

100%
-ban segíti
a térhallást

50%

kedvezmény

kedvezmény

+ ingyen töltő

2 db Starkey Summit iQ i2400 RIC 312 R újratölthető hallókészülék
2018. szeptember 30-ig bevezető áron 50%-os kedvezménnyel és
ingyen töltővel. A további részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Próbálja ki üzletünkben vásárlási
kötelezettség nélkül, ingyenes hallásvizsgálat után!
Budapest XI.,
Fehérvári út 79.
06 30 825 9273
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

programajánlók mellett a szeptemberi számba is jutott egy
kis helytörténet: a Budai
Arborétumról
olvashatnak
a Mesélő Falak rovatban.
(Újbuda)

Sok ezer gyerekkel ismertette és szerettette
meg a programozást a már nyolc országban működő, nemzetközileg is kitüntetett, sikeres saját
oktatási platformmal tanító Logiscool, az élményalapú programozó suli, ahol játékosan tanulnak programozni a gyerekek.
A saját területén világelső, magyar tulajdonú
Logiscoolban négy év alatt több mint 16 ezer
6–18 éves diák kezdett el programozást tanulni.
A gyerekbarát és inspiráló környezetben
egyetemista oktatók magyarázzák el a tananyagot, a foglalkozásokon alapvetően saját számítógépes játékokat fejlesztenek a diákok. A 6–18
éveseknek szóló tanfolyamokon és a nyári táborokban ugyanakkor nem csak leendő programozókat oktatnak: a cél a pár éven belül
alapelvárásnak tekinthető digitális írástudás
átadása. Sőt, a tapasztalatok szerint a részt vevő
gyerekek logikai, problémamegoldó, prezentációs készsége és algoritmikus gondolkodása is
fejlődik. Nem feltétlen csak programozók képzése a cél, de a cég saját fejlesztésű, online elérhető oktatási platformján – valódi újdonságként
– az írott programnyelv és a játékos, blokkos
szerkezet közötti átjárhatóságot is biztosítják.
A Scoolcode platform figyelembe veszi a diák
életkorát és tudásszintjét, segítségével folyamatos fejlődési lehetőséget és sikerélményt kap-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„CSALÁDBARÁT VÁLLALKOZÁS ÚJBUDA 2018”

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja a családbarát szemlélet kialakítását,
és elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje minda zon intézmények, vállalatok, civil
szervezetek munkáját, amelyek e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni. Ennek érdekében
2018-ban is pályázatot ír ki az alábbiak szerint.
A pályázat célja: A Családbarát Vállalkozás Újbuda 2018 címet azok a munkáltatók kaphatják
meg, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát szervezeti modell kialakításával
és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat.
Pályázók köre: A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok
(ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). Részletek a pályázókról: www.csaladbarat.
ujbuda.hu
Pályázati vállalati kategóriák:
mikro- vagy kisvállalat · közepes vállalat · nagyvállalat
A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek
Az önkormányzat évente egy alkalommal legfeljebb három elismerő címet adományoz. A címeket
egy kis-, egy közép- és egy nagyvállalkozás nyerheti el, amelyeket az önkormányzat az aktuális
költségvetésének terhére összesen 1 millió Ft-tal egészít ki (a kisvállalkozó 500 ezer Ft,
a középvállalkozó 300 ezer Ft, a nagyvállalkozó pedig 200 ezer Ft összegű díjban részesül).
Az elismerés átadására minden év november 11-én, a Kerület Napja alkalmából kerül sor.
Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két
évig a Családbarát Vállalkozás Újbuda logó használatára.
Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított Pályázati Adatlap kitöltésével
és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes
oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információ:
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu; +36/1/381-1379
Az elbírálást követően az eredményekről az önkormányzat értesíti a pályázókat.
Az eredmény megjelenik a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalon is.

nak a gyerekek. A Logiscoolban tanuló legtöbb
gyerek leendő munkahelye még nem is létezik:
a nagyon gyorsan változó világra készítik fel
őket, ahol fontosabb lesz a programozói gondolkodás, mint egy konkrét programnyelv ismerete.
Újbudán 4+1 korcsoportban tanítanak: a kisebbeknek színes feliratos blokk tartalmazza
a parancsokat, az építőkockák elvén működve,
a nagyobbak először kettős nézetben használnak blokkokat és programkódokat, a legnagyobbak pedig már a második félévtől kizárólag programkódokkal dolgoznak.
A Scoolcode otthonról is elérhető, így használói otthon gyakorolhatják a tanultakat.
Az órákat önállóan írt saját programmal fejezik be a gyerekek, ami igazi sikerélményt jelent. Az élményalapú oktatás játékos formában
mélyíti el a tanultakat, minden óra egy-egy
programozási elv begyakorlása.
A Logiscool oktatói fiatal, lelkes egyetemisták, akik korban és gondolkodásban is közelebb
állnak a diákokhoz, a legújabb informatikai
trendeket is ismerik. Az informatika játékosságának szeretete hatékony tanárokká teszi őket.
A digitális oktatás azért is fontos, mert jelenleg a magyarországi munkaerőpiacról több
mint 22 ezer programozó hiányzik. Ennek a tudásnak a megszerzése minden szempontból előnyös, az Egyesült Államokban például a legjobban fizető állások nagyjából feléhez általában
szükséges a programozói készség. A Logiscool
az Európai Unió felől is figyelmet kap: többször
részt vett Brüsszelben az EU Digital Skills and
Jobs Coalition szervezetének konferenciáján.
A szervezetnél is hangsúlyt fektetnek a digitális
írástudás terjesztésére, hiszen az EU-ban több
százezer betöltetlen programozói állás van.
Az újbudai kurzusok szeptember 17-étől indulnak a Fehérvári út 108–112. alatti iskolában.
A hangulatba és a programozás élményébe
a szeptemberben folyamatosan szervezett nyílt
napokon van lehetősége belekóstolni kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.
A nyílt napokra – a nagy érdeklődésre való
tekintettel – a részvétel regisztrációhoz kötött,
erre weboldalukon van lehetőség: https://www.
(X)
logiscool.com/.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Újbuda okos megoldásokkal, hozzáértő várospolitikával maradhat a legélhetőbb városrész

Fejlődés, kiszámíthatóság,
biztonság
– A következő években
dől el, milyen lesz Újbuda
a következő évtizedekben
– mondja Hoffmann
Tamás, aki szerint
a digitalizáció jelenti
az egyik fontos fejlődési
irányt. Újbuda polgármestere elkötelezett,
hogy a kerületben csak
olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek
a jövőbe mutatnak
és az itt lakók érdekeit
szolgálják.
• Az új tanév mindig hoz újdonságokat is. Mi változott Újbudán?
Hogyan értékeli az első nyolc
hónapot? Hogyan telt a nyár?
A nyár minden önkormányzat életében beruházásintenzív
időszak, hiszen ilyenkor van
lehetőségünk elvégezni azokat
a fejlesztéseket, korszerűsítéseket, amelyek év közben nagyobb
bonyodalmat okoznának. Az iskolai szünet alatt az oktatási intézmények mellett az utak felújítását is praktikus elvégezni,
mert kevesebben vannak itthon,
kisebb problémát okoz egy-egy
lezárás. Így a munkák nagy részét nyárra ütemeztük. Tavasztól
ez idáig 38 ezer négyzetméteren
kaptak új borítást az utak, összesen 13 szakaszon. Csak hogy
néhányat kiemeljek, a teljesség igénye nélkül: az Alsóhegy,
a Fegyvernek, az Eper vagy a Hauszmann Alajos utca, de akár
az Oltvány vagy a Köbölkút utcát is említhetném.
Új növényágyásokat alakítottunk ki Gazdagréten, a Rétköz
utcában, rendeztük a Szent Imre Kórház környéki közterületeket, korszerűsítettük az Igmándi utcai „Pom-pom” és a Szent
Adalbert téri „Eperke” játszóteret is. Az egyik legnagyobb
idei fejlesztés is a végéhez közeledik, 800 millió forintos beruházással teljesen megújult és október végétől száz férőhel�lyel bővül a Gazdagréti Szivárvány Óvoda. A Keveháza Utcai
Óvodában elkezdtük, a Sasadi Óvodában befejeztük a játszóudvar felújítását, zöldfalat hozunk létre az Alsóhegy Utcai
Óvodában. Új homlokzatot, bővített előteret kapott a Teleki
Blanka Általános Iskola, korszerűsítettük a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermét és a kiszolgálóhelyiségeket több
mint 300 millió forintból, és hamarosan befejeződik a Farkasréti Általános Iskola tanmedencéjének felújítása is.
• Így elegendő férőhely lesz?
A férőhelyek számával eddig sem volt gond, és ezután sem
lesz. Tudom, néhányan aggódnak amiatt, hogy a most zajló
beruházások jelentős mértékben terhelik meg a kerület in
frastruktúráját. De hadd nyugtassak meg mindenkit: nem lesz
hosszabb a várakozási idő az orvosi rendelőkben, és lesz hely
mindenkinek az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben. Három okból. Az építkezés időigényes munka, és az új otthonok,
irodák átadásától a beköltözésig is sok idő telik el. Van időnk
felkészülni. Ebben a munkában jól is állunk, hiszen már tavaly elkészítettünk egy olyan intézményfejlesztési tervet,
amely a meglévő kapacitások feltárása mellett számolt a szükséges új férőhelyekkel. Másrészt érdemes figyelembe venni
a statisztikai adatokat, tényeket is. Újbuda a legnagyobb lakosságszámú budapesti kerület, több mint 150 ezren élnek itt.
A XI. kerület a negyedik legnagyobb település Magyarországon Debrecen, Szeged és Miskolc után, miközben a lakásépítéseket és beruházásokat illetően is az élmezőnyben vagyunk.
Ez néhány területen – ahová a fejlesztések koncentrálódnak
– igényelhet beavatkozást, de kapkodásra és aggodalomra
nincs okunk. A ’80-as években 180 ezren éltek a kerületben,
az infrastruktúránk tehát a beköltözőkkel együtt sem lesz
a kapacitásai határán. Harmadrészt azért az önkormányzat is
tesz arról, hogy olyan, jövőbe mutató fejlesztések valósuljanak meg, amelyek az itt lakók érdekeit szolgálják, a közösség
számára hasznot hajtanak. Ezért kötünk településfejlesztési
megállapodást a beruházókkal, és ezért tekintjük át a korábbi
szabályozást is. Sajnos olyan előírásokat örököltünk elődeinktől, amelyek elkészítésekor finoman szólva sem gondolták
teljesen végig, mi lehet a következménye az igencsak liberális

szabályoknak. Eddig – lehetőségeinkhez mérten – igyekeztünk lenyesni a vadhajtásokat, miközben elkezdtük előkészíteni az egész Újbudára vonatkozó, a korábbiaknál végiggondoltabb és szigorúbb feltételeket tartalmazó előírásokat. Most
fogadjuk el ezeket, így a beruházók számára is világos korlátokat állítunk fel.
• Ez annyit jelent, hogy a közlekedéssel sem lesz probléma?
A közlekedés fejlesztésére leginkább a megváltozott mobilitás miatt van szükség, és nem feltétlenül csak azért, mert
emelkedik a lakosság száma. Mind többen járnak autóval,
ma már nem ritka, hogy egy családban több gépkocsi van.
Közben többet is járunk el, a szabadidőnk nagyobb részét
töltjük el otthonunktól távol, többet veszünk részt kulturális vagy sportrendezvényeken, találkozunk a barátainkkal,
ismerőseinkkel egy kávéra, vagy csak elmegyünk vásárolgatni a családdal. A változás – városfejlesztési léptékkel
mérve – rendkívül gyors volt, néhány évtized alatt megtöbbszöröződött a forgalom, ami a közlekedési infrastruktúra folyamatos és jelentős fejlesztését teszi szükségessé. Újbudán
a parkolás tíz éve sokkal kevesebb nehézséggel járt, ma viszont számos körzetben okoz problémát és nem is feltétlenül
csak a belvárosi területeken, vagy a 4-es metró állomásainak közelében. Ezt a helyzetet kezelni kell, vagyis szükség
van annak végiggondolására, hogyan lehet a helyben élőket
előnyben részesíteni, miként lehet biztosítani, hogy mindenki meg tudjon állni az otthona közelében. Kézenfekvő megoldásnak tűnik az újabb parkolási övezetek kijelölése – ez
bevett módszer Budapesten a forgalom szabályozására –, ám
érdemes más lehetőségeket is megvizsgálni, kikérni az érintettek véleményét. Újbuda eddig is rendkívül kedvező feltételeket biztosított a parkolási övezetekben élőknek, hiszen
Budapesten egyedül a XI. kerületben van lehetőség egy családnak két autót is csak a technikai regisztrációs díj fejében,
„ingyen” parkoltatni. A továbbiakban is olyan szabályozásra
van szükség, amely az itt lakók érdekeit szolgálja, és amelynek bevezetésekor megfelelő felkészülési idő áll az érintettek rendelkezésére. Ugyanakkor szükséges az adminisztráció korszerűsítése is: a parkolási engedélyek ügyintézését
fel kell gyorsítanunk, elektronikussá kell tennünk annak
érdekében, hogy egyszerűen, könnyen és gyorsan lehessen
elintézni ezek beszerzését.
• Fontos önnek a digitalizáció.
Számomra az a fontos, amit az új technológiák alkalmazása hoz az embereknek és a városnak. A MOL Bubi négy éve
indult el – ma már a közösségi kerékpározás a közösségi autózással és motorbiciklizéssel versenyez, természetes, hogy
valaki gyalog indul el, biciklivel közlekedik napközben,

és autóval megy haza. A városi lét és a közlekedés is átalakul, új technológiák jelennek meg, amelyek átalakítják az életünket. Nekünk, városvezetőknek pedig fel kell ismernünk
és támogatnunk kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek
élhetőbbé teszik az életünket. Ilyen a közösségi járműhasználat. Ilyen az e-menza: sokkal egyszerűbb online kifizetni
a gyerek ebédjét, ellenőrizni a menüt és lemondani betegség
esetén az étkezést. Vagy itt van az okostantermek kérdése: ma
már a kerület hét iskolájában működik ilyen, és idén további
öt oktatási intézményben hozunk létre – a diákok, a tanárok
és a szülők legnagyobb megelégedésére. Fontosnak tartom,
hogy a kerület tartson lépést a világgal: ne csak maga használjon elektromos autókat, de ösztönözze is a tisztább közlekedési módok használatát, mondjuk azzal, hogy minden erejével
segíti és támogatja az elektromos töltőállomások létrehozását.
Izgalmas időket élünk, sok minden átalakul körülöttünk, miközben igyekeznünk kell megőrizni mindazt, ami fontos nekünk, amit szeretünk, de nem állhatunk a fejlődés útjába sem.
Újbuda akkor marad a legélhetőbb városrész, ha okos megoldásokkal, hozzáértő várospolitikával fordítja a maga hasznára
a változásokat. Úgy gondolom, beértek az elmúlt évek erőfeszítései, a kerület látványosan fejlődik, miközben új, izgalmas
kihívásokkal is szembe kell néznünk. A következő években
dől el, milyen lesz Újbuda a következő évtizedekben. Miközben kihívásként élem meg a szakmai munkát, számomra városvezetőként is nagyon fontos, hogy jó úton menjünk tovább.
• Ez a hosszú távú gondolkodás határozza meg a jövő évi
költségvetést is? Hiszen szeptemberben elkezdődik ennek
a tervezése is...
A fejlődés mellett a kiszámíthatóság és a biztonság a fontos
a számunkra. Nem egy évre kezdünk el tervezni, hosszabb
távon kell gondolkodnunk ahhoz, hogy valóban előremutató
változásokat érjünk el. Biztos vagyok abban, hogy a jövő évi
büdzsében is fontos szerepet kapnak a korszerűsítések és fejlesztések, ahogyan kiemelt figyelmet fordítunk az idősek támogatására, a 60+ program továbbfejlesztésére. De kiemelt
szerepe lesz a sport, a mozgásgazdag életmód támogatásának
is. Büszkék vagyunk arra, hogy az OSC vízilabdázói mellett
a MAC hokisai is Újbuda színeiben játszanak. Úgy gondoljuk,
az élsport támogatása megtérülő beruházás, hiszen ezek a játékosok példát állítanak a fiatalok elé, és ezzel hozzájárulnak
az egészséges életmód terjesztéséhez. Szeretnénk, ha a sporttal egyre többeket érnénk el, nem véletlenül van a XI. kerületben a legtöbb futókör. A programok kínálatának növelésével,
a szélesebb közönségnek szóló új kezdeményezésekkel is a jövőt építjük. Így Újbuda nemcsak a legélhetőbb, hanem a legegészségesebb települések egyikévé is válhat.
(Újbuda)
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Újdonságokat is hoz a kerületben az idei tanév

Újbudán is becsengettek
nagy felelősség a pedagógusokra,
hiszen nekik a szeretetre, az élet
re nevelésre és az emberi érté
kek kialakítására kell helyezniük
a hangsúlyt. Az iskolának egyfajta
értékszűrőként kell funkcionálnia,
ahol a szív és a jellem műveltségét
kell
a gyerekeknek elsajátítani
Negyvenöt évvel ezelőtt csendült fel először a Bergendy együttes ma már
uk
–
fogalmazott
Simicskó István.
örökzöld slágere, az Iskolatáska, amelynek ihletője az újbudai intézmény
A
hazafias
és
honvédelmi
nevelé
volt. Bár az idők változtak azóta, a dal nem vesztett értékéből, hiszen
sért
felelős
kormánybiztos
szerint
a szülőknek most is gyermekük boldogulása a legfontosabb, beleértve
kiemelten
fontos,
hogy
a
gyerekek,
azt is, hogy ha másképp nem is, legalább szimbolikusan könnyebb legyen
a szülők és a pedagógusok között
az iskolatáska.
valós
szövetség és együttműködés
– A tárgyi tudáson felül azt is elvárjuk az iskolától, hogy jóra nevelje
jöjjön
létre.
gyermekeinket, hogy ezáltal jobbá válhasson a világuk. Ezért is hárul
– Az iskola az élet
re készít fel, még ak
kor is, ha itt más idő
számítás
szerint
Az önkormányzat 2014 óta ad az 1–4. évfolyamosoknak taneszközöket,
élik hétköznapjaikat
hogy ezzel is könnyítsen a családok anyagi terhein tanévkezdéskor. 2018
a fiatalok. Itt egy év
szeptemberében összesen 4800 újbudai alsós vehetett át iskolakezdészeptembertől júniu
si csomagot. A diákok mellett az óvodásoknak is biztosít a kerület olyan
sig tart, egy óra pedig
felszereléseket, amelyekre a mindennapokban lehet szükségük, így többek
negyvenöt percből áll.
között törülközőt, tornazsákot, fogkrémet és zsírkrétát. Idén összesen 1300
A lépcsőfokok is ki
kisgyermek kapott óvodakezdési csomagot. A támogatásra fordított összeg
számíthatók, az alsó
meghaladta a 12 millió forintot.
tagozatot a felső kö
veti, majd a középis
kola jön, amelyet a felsőoktatás zár le. Ekkor veszi kezdetét a diákok, mind a szülők, mind pedig a pedagógusok részéről – mondta
a valódi élet, ahol már nem mérik helyettünk az időt és a kor Hoffmann Tamás polgármester.
Hoffmann Tamás polgármester
A tanévnyitón az intézmény diákjai is köszöntötték az elsősöket, saját
szakokat, ám az addig felhalmozott tárgyi és jellembeli tudá
és Nagyné Antal Anikó önkormányműsorral
készültek, amely az iskola mindennapjait mutatta be. Majd a ha
sunkat itt tudjuk igazán kamatoztatni. Az elkövetkező évek
zati képviselő a Nemes Nagy Ágnes
gyományokhoz
híven megajándékozták a kicsiket a Bethlen Gábor iskola
és évtizedek alapozzák meg azt a jövőt, amelynek eléréséhez
Humán Szakközépiskola évnyitóján
rengeteg munka és befektetett energia szükségeltetik mind jelképeivel, az egyenpólóval és -kendővel.

Szeptember 3-án az ország minden iskolájában
becsengettek. Újbudán a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Újreál Gimnázium volt a központi tanévnyitó
ünnepség helyszíne, ahová Simicskó István országgyűlési képviselő és Hoffmann Tamás polgármester
is ellátogatott.

Szociális segítők
kerülnek az óvodákba
és az iskolákba
A 2018/19-es tanévet érintő változásokról és fejlesztésekről szólt
az augusztus 30-án megrendezett
Szakmai Tanévnyitó Konferencia,
amelyen az újbudai intézmények
vezetői vettek részt. Az eseményen szó esett az e-menza bevezetéséről, a nyári fejlesztésekről,
a szociális segítő munkakör bevezetéséről, valamint a tervekről is.
– Az új tanév egyik különlegessége az e-men
za kártya bevezetése, amely mind a szülők,
mind a gyermekintézmények számára kön�
nyebbséget nyújt, hiszen kevesebb admi
nisztrációt kíván és kisebb költséggel lehet
működtetni a rendszert. Az étkezés aznapi
lemondása is egyszerűbbé válik, a megspó
rolt összegek felhasználásáról pedig az intéz
mény saját hatáskörben dönthet. Első körben
az óvodák élvezhetik ezt a szolgáltatást, de
további tervünk, hogy az iskolákra is kiter
jesszük az e-menzát – mondta Hoffmann
Tamás. Újbuda polgármestere a teljes intéz
ményi rendszer fejlesztéséről is beszámolt.
Elkészült az USZOSZ nappali ellátó központ
ja, ahol korszerűbb, kényelmesebb körülmé
nyek között tölthetik mindennapjaikat az el
látásra szorulók. Megkezdődött a Gazdagréti
Védőnői Hálózat épületének átalakítása is,
ezt még idén átadhatják. A jelenlegi legna
gyobb beruházás a Gazdagréti Óvoda átépíté
se, amelynek első üteme már be is fejeződött.
Ezen túlmenően számos hasonló beruházás
valósult meg a nyár folyamán, közülük is ki
emelkednek a Keveháza utcai, valamint a Sa
sadi úti óvodaépületek felújítási munkálatai.
Az oktatási intézmények közül a Teleki Blan
ka, a Petőfi Sándor, illetve a Farkasréti Általá
nos Iskolában voltak jelentősebb fejlesztések.
A nyári táborok működtetésében is részt vett
az önkormányzat: a kamaraerdei nyári táboron
kívül a Montágh Imre Általános Iskola prog
ramját, valamint a soltvadkerti tehetségtábor
finanszírozását is magára vállalta. A nyári

foglalkozásokon közel kétezer újbudai gyer
mek vett részt.
– A Dél-budai Tankerületben jelenleg 16
ezer tanuló van, ám ez a szám napról napra nő,
hiszen egyre többen választják Újbudát ottho
nuknak. A lakóparkok építését figyelembe véve
igyekszik a kerület az intézményi hálózatot fej
leszteni, hogy az újonnan beköltözők is színvo
nalas oktatásban részesíthessék gyermekeiket.
Ez komoly feladat, amely sok háttértervezést
igényelt és igényel a jövőben is – hangsúlyozta
Simicskó István hazafias és honvédelmi neve
lésért felelős kormánybiztos. – Bár az oktatás
minősége mindig is fontos volt számomra,
a jelenlegi megbízatásom miatt még közelebb
érzem magamhoz a pedagógiát. Azt a felada
tot kaptam a kormányzattól, hogy a hazafias
és honvédelmi nevelésben hozzak áttörést,
amelynek az előkészítése már folyamatban
van. Az a cél, hogy a közismereti tantárgyakat
bevonva erősítsük a gyerekekben a múlt iránti
tiszteletet. Szerintem fontos kialakítani bennük
az egészséges nemzettudatot, amely a legfonto
sabb nevelési elvre, az értékteremtésre, illetve
értékközvetítésre épül – tette hozzá Újbuda or
szággyűlési képviselője.
Molnár László alpolgármester a változá
sok gyakorlati oldalát ismertette, véleménye
szerint az óvodai életpályamodell erősítésé
re kell nagy hangsúlyt fektetni a kerületben,
hogy a nevelési-oktatási területen Újbuda még
vonzóbb legyen mind a pályakezdők, mind
a gyakorlattal rendelkező szakemberek szá
mára. Az intézményi fejlesztéseken túl a ke
rület ugyancsak kiemelt feladatának tekinti
a mini-, illetve a munkahelyi bölcsődék mű
ködtetésének támogatását, ezek létrehozását
nagyban segíti Újbuda. Az alpolgármester
kitért a most bevezetett szociális segítői mun
kakörre is, ezek a szakemberek az iskolákban
és az óvodákban dolgoznak majd. Fő feladatuk
a gyermekek mentális, anyagi és lelki egyen
súlyának felmérése, az ehhez kapcsolódó se
gítségnyújtás, valamint a beilleszkedési ne
hézségek leküzdése lesz.
(K. A.)

Tanévnyitó
a Műegyetemen
Szeptember 1-jén, a Magyar
Felsőoktatás Napján nyitották meg
a 237. tanévet a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
(BME). Az aulában az egyetem
rektora, Józsa János és Bódis
József államtitkár köszöntötte
a BME dékánjait, más egyetemek
rektorait és a díszvendégeket,
köztük Simicskó István országgyű
lési képviselőt, valamint Hoffmann
Tamást, Újbuda polgármesterét.
Az ünnepségen elsőként a rektor beszélt az ok
tatók és a diákok elmúlt években tapasztalt
sikereiről. Józsa János kiemelte, hogy a BME
a magyarországi és a nemzetközi pályázatok
területén is eredményes volt. Példaként külön
megemlítette az űrkutatás területét: a Maszat
műhold mellett bemutatta a közönségnek a jö
vőre induló Smog–1 mikroszatellit modelljét

is. A rektor kitért a BME ösztöndíjprogramjára
is, végül üdvözölte az első évfolyam hallgatóit
az egyetem falai között.
Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisz
tériumának oktatásért felelős államtitkára fel
szólalásában kiemelte, hogy örömmel vállalta
a megnyitón a részvételt, mert nagyra értékeli
a BME munkáját. – Ez a nagy múltú egyetem
sok feltalálót, művészt, politikust adott Ma
gyarországnak – fogalmazott az államtitkár.
Bódis József örömét fejezte ki, hogy a BME
vállalja azt a felelősséget, amellyel már hosszú
ideje biztosítja nemzetünk műszaki fejlődését.
Az államtitkár azt kívánta az elsőéves hallga
tóknak – akik ünnepélyes eskütétellel indítot
ták egyetemi pályájukat –, hogy sikerrel ké
szüljenek fel választott szakmájukra. Felhívta
a fiatalok figyelmét, hogy szellemi kapacitásuk
végtelen, remek tanárokkal fognak találkozni,
és szorgalommal, akarással minden céljukat el
érhetik.
(D. B. S.)

Már hat egyetem
működik a kerületben
– Azokkal történnek jó dolgok, akik hisznek,
azokkal történnek jobbak, akik türelmesek,
és a legjobbak azokkal, akik soha nem adják
fel – köszöntötte Simicskó István országgyű
lési képviselő az Edutus Egyetem hallgató
it a szeptember 3-i tanévnyitó ünnepségen.
A politikus úgy
látja, a küzdelem
és a siker mindig
együtt jár, így arra
kérte a résztvevő
ket, hogy a tantár
gyi ismereteken túl
a közösségépítés
re is fektessenek
hangsúlyt. Újbuda
országgyűlési kép
viselője gratulált
az intézménynek,
amely a közoktatási
törvény módosítá
sa nyomán főiskolából egyetemmé válhatott.
A kerületben így hatra nőtt az ilyen rangú fel
sőoktatási intézmények száma.
Az Edutus jogelődje, a Modern Üzleti Tu
dományok Főiskolája 1992-ben kezdte meg
működését Tatabányán, ez volt az első üz

leti képzésekre szakosodott magyar ma
gánfőiskola. Az intézmény azóta számos
jelentős változáson ment keresztül: 1998ban határon túli, székelyudvarhelyi, majd
budapesti tagozattal bővült. A főiskola 2017
novemberében teljesítette az összes feltételt

ahhoz, hogy elnyerje az alkalmazott tudo
mányok egyeteme minősítést, így – miután
az Országgyűlés módosította a felsőoktatá
si törvényt – 2018. augusztus 1-jétől Edutus
Egyetemként működik tovább.
(Újbuda)

Még többen tanulhatnak
robotprogramozást
Idén tavasszal a IX. Robotprogramozó Országos
Csapatversenyen az újbudai csapatok kiemelkedő eredményeket értek el, köztük egy bajnoki
címet is. A sikerek igazolták, hogy jó döntés volt
két éve elindítani az élményalapú robotprogramozó szakköröket, amelyek most folytatódnak.
Az Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. és a Gyerek
akadémia közös kezdeményezéseként az elmúlt
két tanévben több száz diák tanult tíz kerületi ál
talános iskolában tizenöt robotprogramozó szak
körben. A második esztendő már fantasztikus
eredményeket hozott: áprilisban, a IX. Robot
programozó Országos Csapatversenyen az ötödi
kesek korcsoportjában az Újbudai Robotok 1-es
csapata lett a bajnok, a hatodikos fiúk harmadik
helyezést értek el, míg a hetedik–nyolcadikosok
csapata nyolcadik lett.
A nagy siker után az önkormányzat szá
mára magától értetődő, hogy idén is folytatja
és anyagilag is támogatja ezt a kezdeménye
zést. A 2018/2019-es tanévben induló alapszintű
szakkörökre a kerületben lakó, illetve az újbudai
általános iskolák valamelyikében tanuló negye
dikes–ötödikes, valamint hatodikos–hetedikes–
nyolcadikos diákok jelentkezhetnek. Az október
elejétől kezdődő foglalkozásokat havonta négy
alkalommal, minden héten ugyanazon a napon
tartják az iskolákban Lego Mindstorms EV3 robotok segítsé
gével. A maximum 15 fős foglalkozások időtartama másfél óra
(kétszer 45 perc).
Azok a gyerekek, akik részt vettek a tavalyi oktatáson vagy
már rendelkeznek ilyen ismeretekkel, emelt szinten, haladó
csoportokban tanulhatják a robotprogramozást. A tavalyi nyer
tesek számára lesz egy tehetséggondozó, versenyző csoport is.
Robotprogramozásból minden évben olimpiát is rendeznek, így
drukkolhatunk, hogy az országos siker után a nemzetközi me
zőnyben is kimagaslóan szerepeljenek az újbudai gyerekek.
Újdonság, hogy idén a legmenőbb Raspberry Pi 3 Model
B-hez kapcsolódó, elsősorban felsősöknek ajánlott kezdő tanfo
lyam is indul, ahol az otthoni elektronikai eszközök működteté
sének programozását és a Python nyelvet tanulják a résztvevők.
Akik ide jelentkeznek, a szakkör végén maguk tudnak majd
zenelejátszót, riasztót és lakásvezérlőt programozni, ami –
LED-ekkel szimulálva – adott időben kapcsolja fel és le a lám
pákat. Megtanulhatnak olyan termosztátot is készíteni, amely
automatikusan vezérli a szobai hőmérsékletet.
A kurzusok díja havonta 12 ezer forint, de az önkormányzat
támogatásával az Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. iskolánként

Motoros nemzedék
a Pető Intézetben

15 gyermek részvételi díjának 80 százalékát megtéríti, szüleik
re tehát csupán havi 2400 forint hárul. A jelentkezőket az előző
tanév tanulmányi eredményein alapuló prioritási sorrendben
támogatják. Az első féléves tanfolyam vizsgával zárul, ennek
alapján a Smart 11 Kft. a legjobb eredményt elérő diákokat
további támogatásban részesíti, így ők csökkentett havi díjfi
zetéssel vehetnek részt a második félévi kurzuson. A vizsgán

Megvan a Pető Intézet első
„motoros nemzedéke”,
hiszen ebben a tanévben
ballagnak azok a gyerekek,
akik hét évvel ezelőtt elsőként vettek részt a Négy
kerékről két kerékre elnevezésű rendezvényen.
Idén is sztárokkal motoroztak együtt
a Pető Intézet gyerekei. A motoros
találkozóval hagyományosan egybe
kötött tanévnyitón a diákok hetedszer
szállhattak át négy kerékről két kerék
re. – Ezzel megszületett a Pető Intézet
első „motoros nemzedéke” – mondta
Császár Claudia fotós, főszervező.
Hozzátette: a szelíd motorosok mögött
utazó, vadulásra vágyó gyerekeknek
minden esztendőben életre szóló él
ményt nyújt ez a tanévkezdés. – A tár
sadalmi szemléletformálás is fontos
aspektusa a rendezvénynek, hiszen
remélhetőleg a fogyatékkal élőkkel
szembeni toleranciához is hozzájárul
– hangsúlyozta a főszervező.
Az eseményen részt vett többek kö
zött Harsányi Levente, Kovács István
(Kokó), Semmi-Kiss Tünde, valamint

az ifjúsági motorbajnok, Számadó
Máté is. A Förch Junior Team 11 éves
sportolója a Mami Kupa Mini GP
kategóriájában a legeredményesebb
utánpótlás-versenyző címet szerezte
meg.
A tanévnyitó alkalmából nem
csak „sima” kétkerekűn lehetett ro
bogni, a több mint száz motor kö
zött felvonultak háromkerekű épített
trike-ok, chopperek, túragépek is.
A nyolc kilométeres túra a szoká
soknak megfelelően a Pető Intézet
től indult, és az Alkotás út, Márvány
utca, Alagút, Lánchíd, Apáczai Csere
János utca, Belgrád rakpart, Szabad
ság híd, Bartók Béla út, Villányi út
útvonalat járta végig. A felvonulást
a BRFK motoros rendőrei kísérték,
és velük tartott egy mentőmotor is
a Mentőmotor Alapítvány jóvoltából.
Azoknak a gyerekeknek, akik nem
tudtak vagy nem akartak a felvonu
láson részt venni, az intézet udvarán
ügyességi játékokkal, vezetéstechni
kai szimulátorokkal, mini Hungaro
ringpályával tették vidámabbá az is
kolakezdést.
(T. K.)

hírkép

a teljes tandíjat fizető tanulók is számot adnak tudásukról,
és eredményeik alapján bekerülhetnek a következő félévben
támogatottak körébe.
A programozás tanulása fejleszti az algoritmikus gondolko
dást, ami segít gyorsabb, intuitívabb és kreatívabb megoldá
sokat találni az élet bármely területén. A tanfolyam emellett
a gyerekek pályaválasztási orientációjához is hozzájárulhat,
hozzásegítheti a diákokat, hogy kedvet kapjanak az informa
tikával összefüggő piacképes szakmák valamelyikéhez. Új
buda Önkormányzata elkötelezett az oktatás digitális fejlesz
tése iránt, ezért az iskolák számítógépes parkjának fejlesztése
és az okostantermek kialakítása mellett ezzel is szeretne hoz
zájárulni ahhoz, hogy a kerületi gyerekek a lehető legjobb esé
lyekkel induljanak az életben.
(Újbuda)
A tanfolyamra a jelentkezési határidő: 2018. szeptember 21.
Jelentkezni az alábbi oldalon az űrlap kitöltésével lehet: https://smart11.ujbuda.hu/robotok

Szeptember elejétől zebrazászlók is vigyázzák az őrmezői gyalogosok
biztonságát, amelyek kihelyezését korábbi példák alapján Junghausz
Rajmund önkormányzati képviselő kezdeményezte. Mint mondta, Őrmező szűk közösség, ahol a szülők sokszor egyedül engedik el a gyerekeket iskolába, akikre sosem lehet eléggé vigyázni. A zebrazászló
egyrészt újabb figyelemfelhívó eszköz az autósoknak, másrészt a gyerekek körültekintő és biztonságos közlekedésre nevelésében is hasznos lehet. Az első napok tapasztalatai rendkívül pozitívak. Jelenleg
az általános iskolánál és a Neszmélyi úti buszmegállóban vannak ilyen
zászlók tesztjelleggel, de akár újak is követhetik őket.

hirdetés

09. 23. – 10. 17.
NKA KULTURÁLIS
FESZTIVÁL

Ünnepeljünk együtt!
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,
a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

Nem csak a díjak emelkednek:
új irányt vett az albérleti piac
és a bútorok állapotáról, ami tényalapként
elejét veszi bármilyen vitának.
De ami a tulajdonosoknak talán még fontosabb: beszedik a bérleti díjat, ügyelnek
a rezsi megfizetésére, az egyenlegek alakulására és a közművekkel való kapcsolattartásra. Ha pedig karbantartási feladat merül
fel, akkor intézik a szakembert, sok esetben régóta foglalkoztatott, stabil partnerek
segítségével, így azt gyorsan, szakszerűen
meg lehet oldani.

Miközben az elmúlt évek lakásbérleti hírei szinte
mindig csak az emelkedő díjakról szóltak, ezzel
párhuzamosan más, a terület egészét meghatározó folyamatok is megjelentek. A változó
bérleti piac egyik fontos jellemzője, hogy
terjednek a professzionális ingatlankezelési
szolgáltatások.

Egyre igényesebb lakások
Sokszor elhangzott már az ingatlanközvetítők részéről, hogy
vége annak az időszaknak, amikor bármilyen állapotú lakást ki
lehet adni, és a bérlők kapkodni fognak érte. Vagy ha ki lehet
is adni ilyen lakásokat, ezek meglehetősen nyomott összegért
találnak bérlőre, de legalábbis a potenciáljuk alatt. Ezért aki
magasabb díjat szeretne kapni a lakásáért, annak a felújításra,
a bútorozásra, a gépesítésre is áldoznia kell.
Szórádi Tamás, a Balla Ingatlannal együttműködő ingatlankezelési szakértő ennek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy
az elmúlt évek befektetési célú vásárlásai nyomán minőségi ingatlanok kerültek ki nagyobb számban a bérleti piacra. A rövid
távú lakáskiadás, vagyis az airbnb is ezt az irányt erősítette,
ugyanis a külföldi turistáknak már nem lehet akármit felkínálni. Mivel az ingatlanpiaci folyamatok következtében ezeknek
a lakásoknak egy része visszaáramlik a hosszú távú bérleti piacra, így nő a jobb állapotú ingatlanok aránya.

De megéri?

Változó elvárások
– Ezzel párhuzamosan a bérlői hozzáállásban is jelentős változás következett be – mondta a szakértő. A bérlők sokkal tudatosabbá válnak, és sokan közülük ma már nem írnak alá bérleti
szerződést bármilyen feltételekkel. Nemcsak a lakás elhelyezkedésére, méretére figyelnek, hanem a minőségére is, vagyis
a kiválasztási folyamat sokkal tudatosabbá vált, legalábbis
a 100 ezer forintos árszint felett.
A komolyabb elvárásoknak pedig meg kell felelniük az ingatlantulajdonosoknak. Az már nem elég, hogy odadobnak egy
kulcsot valakinek, hiszen a bérlők egyre inkább elvárják a szolgáltatói szemléletű bérbeadást. Így például természetes nekik,
hogy a lakással kapcsolatban felmerülő problémát azonnal
kezelje a bérbeadó, akár hétvégén is. Ugyanígy elvárás, hogy
a bérleti díjakat átutalással is fizetni tudják, és akkor tegyék
ezt, amikor nekik kényelmes, valamint hogy az elszámolások
is pontosan követhetők legyenek.

Megjelentek a professzionális
szolgáltatások
Ez a szemléletváltás is közrejátszott abban, hogy a bérleti
szolgáltatások változást mutatnak: professzionális irányba

Balla Ákos, a Balla
Ingatlan ügyvezetőtulajdonosa
tolódnak el, és egyre nagyobb számban jelennek meg a magántulajdonosok által birtokolt, de már menedzsmentcégek
által kezelt lakások. Mindez a tulajdonosoknak is kedvezőnek tekinthető, hiszen ezeknek a cégeknek köszönhetően
most már valóban passzív jövedelemre tehetnek szert a befektetésükből.
A menedzsmentcégek tevékenységi körébe olyan feladatok
tartoznak, mint a lakás meghirdetése vagy a bérleti szerződés
megkötése. Utóbbihoz csatolnak egy jegyzőkönyvet is a lakás

A lAkások

50%

-a

már elkelt

Érdemes tehát kalkulálni, hogy egy tulajdonosnak megéri-e mindez, vagy sem. Ilyenkor abból kell kiindulni, hogy a tulajdonos
ideje is drága: ha legjobb esetben is csak
havi három–öt órát tölt el „ingatlankezelési tevékenységgel”, azaz a bérlő ügyes-bajos dolgainak intézésével, egyeztetésekkel,
a díj beszedésével, a számlák rendezésével,
ellenőrzéssel, az már 5 ezer forintos óradíjjal számolva is 15–25 ezer forintos kiesést
jelent havonta. Még ha a saját szabadidőnket nem értékeljük is annyira, mint amen�nyit tényleges munkával keresünk, akkor is
tény, hogy fel kell áldozni az időnket, energiánkat, sokszor pedig a nyugalmunkat is
a lakáskiadás miatt.
– Ezzel szemben ha egy ingatlankezelőt bízunk meg lakásunk kiadásával
és az ügyek intézésével, akkor a bérleti díj
10 százalékáért már professzionális szolgáltatást kaphatunk, mindössze a havi egyszeri elszámolás az, amire egy pillantást
kell vetni – hangsúlyozta Szórádi Tamás.
Ez egy 120 ezer forintért kiadott ingatlan
esetében havi 12 ezer forintos (plusz áfa)
összeget jelent. Mindenkinek megéri
tehát mérlegelni. 		
(X)

aktuális
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Lomtalanítás
Újbudán
A XI. kerületben szeptember 9–20.
között végzi a közterület-fenntartó
az évi rendes lomtalanítást. Ezzel
kapcsolatban számos tudnivalóra
érdemes figyelni.

Az évente ismétlődő lomtalanítás egyszerre fontos és kellemetlen. Utcáink ilyenkor megtelnek
szeméttel és óhatatlanul kosszal is, főleg ha a kihelyezés napján szél, eső csap le. Többek között
emiatt adja meg pontosan a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) az egyes utcákban a művelet időpontját szórólapok, illetve a házakban
kihelyezett plakátok útján, és csak előző nap –
esetleg aznap kora reggel – szabad kirakni a lomokat. Arra is figyeljünk a kihelyezéskor, hogy
az utcán a szokott forgalmat ne akadályozzuk.
Elszállítás után az FKF takarít is, de csak azokon
a felületeken, amelyek amúgy is hozzájuk tartoznak – ez általában az utakat és tereket jelenti, ám
a házak előtti járdaszakaszok rendben tartása
minden esetben a háztulajdonos felelőssége.
A kirakás meneténél is fontosabb, hogy mit
lehet és mit nem szabad lomként kihelyezni.
Az FKF honlapján (fkf.hu) részletes tájékoztató
olvasható, a lényeg, hogy elsősorban az elhasznált lakberendezési tárgyak, elkopott használati
eszközök számítanak lomnak. Veszélyes hulladékot (például festék, olaj, akkumulátor, gumiabroncs, fénycső) nem szabad belekeverni, ezek
számára a lomtalanítási időszakban ideiglenes
gyűjtőpontokat hoz létre az FKF, ezek helyéről
is tájékoztatja a lakókat. Érdemes ezt a szabályt
komolyan venni, mert a cég dolgozói figyelnek:

Interaktív nyitások

a lom közé kevert veszélyes hulladékot legtöbbször nem szállítják el, ott marad az út szélén.
Még az ideiglenes pontokon sem adhatunk
le felújítás után megmaradt építési törmeléket
(sitt), ám Újbudán szerencsére közel a megoldás, ráadásul egész évben elérhető. A XXII.
kerületben, a Nagytétényi út 335. alatti hulladékudvar ugyanis átveszi ezt, valamint a nagyméretű lomokat (például bútor) és sok veszélyeshulladék-fajtát is. A XI. kerületi Bánk bán
utca 8–10. szám alatti udvar sittet ugyan nem
fogad, ám számos más háztartási veszélyes hulladékot ott is leadhatunk, nem kell megvárni
a lomtalanítást. Az FKF üzemeltet továbbá két
újrafelhasználási központot is, igaz, valamivel
távolabbi címeken, ahol olyan használható állapotban lévő tárgyakat vesznek át, amelyek
eredeti funkciójukat még maradéktalanul betöltik (babafelszerelés, játék, sporteszköz, bútor,
könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy
stb.). Ezeket, vagy éppen fel nem használt építési anyagainkat, könyveinket, autóalkatrészeinket akár meg is hirdethetjük, számos webes
felületen van mód „ingyen elvihető” apróhirdetés feladására is (jofogas.hu, megmaradt.hu,
mozgokonyvek.hu stb.).
A környezetvédelem egyik leglényegesebb
kérdése a maradékok, hulladékok helyes kezelése. Budapest, azon belül Újbuda jól felkészült
a kihívásra, ám a polgárok felelőssége, hogy
éljenek is a lehetőségekkel. Gyermekeink megköszönik, ha jó állapotban hagyjuk rájuk a környezetünket.
(B. Gy.)

ügyintéző

Nyitások címmel interaktív kiállítás nyílik a B32 Galériában szeptember 13-án. A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem (MOME) diákjai
a közönséget is együttműködésre,
közös alkotásra várják a kultúrtér
termeiben.
Germán
Kinga,
a MOME docense fél
évig tanította az egyetem különböző szakokra járó hallgatóit
a kiállításszervezés
fortélyaira. A kurzuson egy tárlat létrehozásának részleteit,
szakmai hátterét közösen tárgyalták végig a fiatalok. A szemeszter végére egy
kiállításnyi anyagot
is megterveztek a diákok. Ez látható most
a B32 Galériában –
ám nemcsak látható,
hanem meg is fogható, érezhető, és közös

Nappali ellátás Kelenföldön
A fogyatékos személyek nappali ellátása
a Kelenföldi Szociális Házba kerül át az eddigi Gellérthegy telephelyről. Ezt a szolgáltatást a fenntartó Budapest és Pest megye
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, 6. életévüket betöltött személyeknek
nyújtja, indokolt esetben a 3. életévét betöltött fogyatékos gyermek is igénybe veheti.

Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel és azok
minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat
a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Hogyan igényelhető
a diákigazolvány?
Elkezdődött az iskola, az elsősök szüleinek
ilyenkor számtalan dologra kell figyelniük,
ömlenek a teendők, információk. Bár kis
iskoláskorban még nem kötelező kiváltani
a személyi igazolványt, sok gyereknek már
korábban beszerzik a szülők, hiszen számos
európai országba utazhatnak vele. A diák
igazolvány mégis fontos, mert ez a fényképes, lézergravírozott plasztikkártya igazolja, hogy a gyerek részt vesz az oktatásban,
jogosult a diákkedvezményekre (utazás, múzeumok stb.).
Az első lépést még szeptember előtt, egy
kormányablaknál kell megtenni: itt készítik
el a fényképet és egyeztetik az adatokat a központi adatbázissal. Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy
egyéb érvényes személyazonosító okmányát (személyi igazolvány, útlevél), továbbá
a lakcímkártyáját és a szülő lakcímkártyáját. A folyamat végén adja át az ügyintéző
a NEK-adatlapot, ezen szerepelnek az adatok, a fénykép és az aláírás, valamint a 16
karakterből álló NEK- (Nemzeti Egységes
Kártyarendszer) azonosító. Ezt a papírt meg
kell őrizni, míg elkezdődik az iskola.

Második lépésként az iskola tanévkezdéskor összegyűjti a NEK-adatlapokat,
és intézi a diákigazolványok igénylését.
Az intézmény kiad egy 60 napig érvényes
igazolást – általában egy A4-es papírra készülő nyomtatványt –, amely mindenben helyettesíti az igazolványt, míg
az elkészül. Ez azt jelenti, hogy például
utazáskor is ezt a lapot kell felmutatni,
tehát érdemes becsomagolni és vigyázni
rá. A 60 nap általában elegendő a kártyák
legyártására, de ha mégis késne a központi szolgáltató, akkor az iskola további
ideiglenes igazolást állíthat ki. A postán
megkapott diákigazolvány a tanulói jogviszony végéig, tehát akár az érettségiig érvényes, csak adatváltozásnál kell cserélni
(költözés, iskolaváltás).
Egyetemek és főiskolák esetében az eljárás ugyanez, azzal a különbséggel, hogy
a diák már maga intézi a papírmunkát,
nem kell hozzá szülő. A kormányablakban megkapott NEK-adatlap segítségével
online, az adott intézmény tanulmányi
rendszerében igényelhető az igazolvány,
amelynek érvényességéhez azonban matrica is szükséges minden megkezdett szemeszterben – érdemes figyelni az egyetemek hirdetményeit.

TANÉVKEZDÉS

Kiskorú ellátottat kizárólag akkor fogadhat
a nappali intézmény, ha az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye szerint nem alkalmas köznevelési intézménybeli nevelésre, oktatásra, és nem biztosítható a felvétele,
elhelyezése a korának, állapotának megfelelő intézményben.
A szociális intézmény önkiszolgálásra részben képes (fogyatékos), vagy önellátásra nem

képes (halmozottan fogyatékos), felügyeletre szoruló személyeknek teremt lehetőséget
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá megszervezi napközbeni étkeztetésüket is. A köznevelési feladatot
a tanköteles korúak esetében a szakvéleményben kijelölt közoktatási intézmény látja el.
A fogyatékos személyek ellátásának célja
életminőségük, szociális
biztonságuk megőrzése, önellátási képességük fejlesztése, illetve
szinten tartása mellett
az emberi méltóságuk
megtartása, a megfelelő bánásmód biztosítása. A nappali ellátás célja emellett a gondozást
felvállaló család tehermentesítése, támogatása
és vezetése is.
A fogyatékos személy egyéni gondozási terve a szakvélemény kiállítására jogosult szerv
szakvéleménye, valamint a terápiás munkatárs és a klubvezető állapotfelmérése alapján
készül el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
a 20/2017. (V. 3.) XI. ÖK számú rendelete alapján

TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT
hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt
elért diákok részére a 2018/2019-es tanévre.
Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén
működő valamennyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulók részére, akiknek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van, és
• 6–8. évfolyamos általános iskolai tanulók esetében a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredményük 4,9 vagy a feletti
• 9–13. évfolyamos középiskolai tanulók esetében a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén
a tanulmányi eredményük 4,8 vagy a feletti.
Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege
általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló
esetén 8000 forint. Az ösztöndíj kifizetése félévenként
egy összegben történik, melyet Újbuda Önkormányzata
folyósít.
A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:
• a 2016/2017. tanév végi és a 2017/2018. tanév végi bizonyítványok másolatait
• az iskolalátogatási igazolást
• a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot, illetve
a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
• az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya
lakcímet tartalmazó oldalának másolatát
Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó
mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.

– Látja, egy percet sem késett a Csabikánk, Magdi néni!

alkotásra is buzdít. Germán Kinga régóta híve
az interaktív, a közönséget megszólító tárlatoknak. A Nyitások ezt a kötetlen, mindenféle alkotói tevékenységet elfogadó, érdeklődő hangulatot
igyekszik reprezentálni, ahol jól megfér egymás
mellett egy több elemből összeálló talajinstalláció, egy libikóka, és akár a csillagos ég is.
(K. G.)

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatalának Humánszolgálati
Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyújtani
2018. szeptember 30-áig.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál
(XI., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálaton
(XI., Bocskai út 39–41.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester dönt, az általa
felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban kap értesítést, legkésőbb 2018.
október 31-éig.
Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportját
írásban tájékoztatni, ha a tanuló
a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben
létesít jogviszonyt
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait
c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel
d) tartósan külföldre távozik
e) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik
A polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas
a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási
kötelezettségének nem tesz eleget
b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben
létesít tanulói jogviszonyt
c) magántanulóként folytatja a tanulmányait
d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel
e) tartósan külföldre távozik
f) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik
g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata részére vis�szafizetni.
Budapest, 2018. augusztus

dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából
dr. Molnár László
alpolgármester sk.
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„Hagyni kell
magunkat változni”
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A második Megasztár vetélkedőben
diadalmaskodó Molnár Ferenc
Caramel karrierje meredeken ível
felfelé. A Törökszentmiklósról
indult énekes ma a fővárosban él,
két éve Újbuda történelmi városrészének lakója.

Én csak egy popénekes vagyok. Próbálok a tapasztalataim segítségével
a dalaimban is olyan értékeket megfogalmazni, amelyek gondolkodásra
késztethetnek másokat. A segítségnyújtás azonban nem csupán az én
dolgom, hanem mindannyiunké.

• Hogyan került a XI. kerületbe?
Már egy évtizede ismerkedem Újbudával,
mivel stúdiók és különböző feladatok miatt
sokszor megfordultam itt. Akkor még nem
gondolkoztam rajta, milyen lehet itt élni, de
feltűnt, hogy nyugalmas kerület. Aztán az élet,
a legjobb rendező úgy alakította, hogy itt találtuk meg azt a lakást, ahol el tudtuk képzelni
az életünket.

• Mennyit változott az elmúlt időkben?
Családos ember lettem, megházasodtam. Folyamatosan formál a saját életem. Az összetartás, az összetartozás
ügye nagyon lényegessé vált, csakúgy, mint a közös identitástudat, a közös hazaszeretet. De a legfontosabb
számomra a hitem, az Istennel való
kapcsolatom intenzív megélése. Bár
tudom, ilyeneket popénekesek nem
szoktak nyilatkozni.

• Azóta gondolom, már jobban felfedezte lakókörnyezetét...
Így van, lakva ismerjük meg egymást a legjobban, és ez a kerület nagyon jó élettársnak bizonyult. Megismertük az igazi arcát, és nagyon
megszerettük. Az itt élő emberek nyugodtabbak, az egyetemista fiatalok is jó fejek. Bölcs,
megfontolt hangulata van Újbudának.
• Mennyire inspirálja a lakóhelye?
Dalt még nem írtam erről a városrészről, ám
számos gondolat, verssor már itt született.
Nagyon szeretem a Bartók Béla út, a körtér
hangulatát. Gyakran kimegyek a rakpartra,
a Szabadság hídhoz, a Gellért térre is. Amikor megírtam az 1873 című dalomat, amely
Budapestről szól, az itt megélt érzéseket is
beletettem. Itt él még a történelem. Sok a régi
ház, a háborúk, forradalmak golyónyomai lát-

szanak a falakon. Nagyon szeretem ezeknek
az utcáknak a kettősségét, hogy bár látszik
a fejlődés, sok a modern dolog, azért nem rombolták le a régi épületeket. A 19–20. század is
tovább él, és ez szerintem igazán szuper.

szakadni. Felnőttként ezt már rossz megközelítésnek vélem, mert nagyon egészségtelen, ha
az ember elszakad a gyökereitől. Fontos része
maradt az identitásomnak, és még most is keresem a kapcsolatot az ott élőkkel.

• Honnan indult?
Egy cigánytelepen nőttem fel. Sokáig azt éreztem, hogy ki akarok törni, el akarok innen

• Sokszor vesz részt jótékonysági koncerteken,
jó szolgálati feladatokat is vállal. Tud segíteni a nehéz helyzetben élőknek?

MAGASAK A

KIADÁSOK?
Tudunk egy jó tippet,
amivel a költségek
egy része fedezhető:

akár havi
44.500 Ft
költségtérítés.

ELÉRHETŐSÉGEI:

INFOPARK E épület
1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Tel: Ingyenesen hívható zöld szám:

06/80-180-061
Recepció:
06/1-209-9243
infopark.bp@kedplasma.com
PlazmaKozpontBudapestInfopark/
Ki adhat plazmát? -18-65 év közötti - legalább 50 kg-os testsúlyú - jó általános
egészségi állapotú - érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával és TAJ
kártyával rendelkező személy, aki - az orvosaink által elvégzett fizikai vizsgálat
és laboratóriumi tesztek eredménye alapján alkalmas.

• A zenei pályafutása úgy alakult,
ahogy kezdőként elképzelte?
Igen, teljesen az lettem, aki akartam
lenni. Erről álmodoztam, amikor beneveztem a Megasztárba. Lényeges,
hogy legyenek komoly vízióink, ezek
visznek minket előre, ám az is alapvető, hogy mi magunk is tudjunk
változni, ha arra van szükség. Sokáig azt hittem, hogy csak a soul és az r’n’b
az én utam. Gyerekkoromban kínzásnak tűnt,
amikor apám a Queent, a Led Zeppelint meg
a Totót hallgatta otthon. Most, 35 évesen már
egész másként látom: nagyon megszerettem
ezeket a zenéket is. Idősödünk, tapasztalunk,
és hagyni kell magunkat változni.
(Dabis Balázs Silvius)

kult
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Ékszerek Éjszakája
a Bartók Béla úton

Negyedik alkalommal
rendezik meg
Budapesten szeptember 21–23. között
a hazai és külföldi
kortárs ékszereket is
bemutató fesztivált.
Idén rekordszámú
kiállítás várja látogatóit: 110 alkotó
mutatja be műveit
42 budapesti és egy
pécsi helyszínen.
A FISE Ékszerek Éjszakája
Budapest Csoport 2014-ben
alakult meg, hogy útjára indítsa a kortárs ékszereket
népszerűsítő
rendezvényt.
Stomfai Krisztina, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett ékszertervező
a társaival a nagy sikerű bécsi
Ékszerek Éjszakája Fesztivál
ihletésére kezdett egy hasonló esemény megszervezésé-

Ars Sacra Fesztivál
A 2007-ben megrendezett
Városmisszió hívta életre az Ars
Sacra Fesztivált, melynek fő célja,
hogy segítsen Európának visszatalálni a zsidó-keresztény értékekhez. Szeptember 15–23.
között számos újbudai intézmény vesz részt az idei országos
programsorozatban.

be Magyarországon. A nem
titkolt cél a kortárs ékszerek
reprezentációjának bővítése,
a hazai ötvösművészet fellendítése, a műfaj széles körű
népszerűsítése. A fesztivál
nagyon sikeres lett: kulturális
eseményeket, kiállításokat,
kerekasztal-beszélgetéseket és workshopokat is szerveztek köré az ötletgazdák.
A rendezvény különlegessége a helyszínek sokfélesége:
a kisplasztikának is nevezhető ékszereket nemcsak galériákban, hanem könyvesboltokban, kávézókban, egyedi
helyeken is megtekinthetik
az érdeklődők.
Idén januárban új, szintén
a FISE tagjai közül alakult
csapat vette át a szervezést.
A H6 kortárs ékszertervező
csoport tagjai idén a határokon túli magyar és külföldi
művészeket is megszólítot-

ták, Szimbiózis című nemzetközi pályázatukra több
mint nyolcvan ékszertervező
jelentkezett. A pályaműveket
az Ékszerek Éjszakája idei
nyitóeseményén, a KÉK (Kortárs Építészeti Központ) galériájában láthatja a közönség.
A KÉK mellett a Bartók
Béla út számos más pontján
találkozhatnak ékszerekkel
az arra járók. A KAS Galériában a Burg Giebichen
stein Kunsthochschule Halle vendégkiállítása látható,
emellett a Pagony Könyvesboltban, a Bor és Kézműves
Műhelyben, a Kredenc műteremben, a Palmetta Design
és Textilművészeti Galériában, a Hadikban, a Három
Hét Galériában és az ELTE
Ásvány- és Kőzettárában is
tematikus összeállítások várják az ékszerek rajongóit.
(K. G.)

ÚjBUDAI jUnIor

KI MIT TUD?

6-20 éves korig

2018

Most mutasd meg TE miben vagy tehetséges!

Az alábbi kategóriákban várjuk a kerületben lakó vagy iskoláiba járó ifjoncok jelentkezését:

ELŐADÓMŰVÉSZET

ALKOTÓMŰVÉSZET

1. Ének
2. Hangszeres zene
3. Vers és próza
4. Tánc

1. Festmény/Grafika
2. Fotó
3. Film/Videó
4. Egyéb alkotóművészet

Zsűrik a teljesség igénye nélkül:

Sipos Péter (Irigy Hónalj Mirigy) • Závodi Gábor (Demjén Ferenc zenekar)
Szabó Tibor (Alma együttes, Kifli zenekar) • Sulyok Miklós (művészettörténész)
Janzsó Krisztina (iparművész) • Mátyási Péter (képzőművész)
az Experidance társulat táncosai

A kategóriák részletes leírását, tudnivalókat és a jelentkezési lapot megtaláljátok az alábbi oldalakon:

www.pontmagazin.hu

www.ujbuda.hu

vagy a Gazdagréti Közösségi Ház facebook oldalán

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.
A kategóriák döntőit október folyamán tartjuk, a legjobbakat értékes nyeremények és bemutatkozási lehetőség is várja!
Az esemény fővédnöke: Dr. Hoffmann Tamás polgármester • védnökei: Dr. Molnár László és Király Nóra alpolgármesterek
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Jelentkezz, hiszen te is lehetsz valamiben a legjobb!!!

Az Ars Sacra Fesztivál első napján, szeptember 15-én tartják a Nyitott Templomok Napját, amelyen kerületünkből a gazdagréti Szent
Angyalok Templom vesz részt. A látogatók
megcsodálhatják a Marko Ivan Rupnik és tanítványai által készített mozaikot. Szeptember
19-én a barcelonai Sagrada Familia-templom
orgonistája, Juan de la Rubia játszik itt spanyol barokk zenét. Szeptember 23-án Pietrelcinai Szent Pio atya halálának 50. évfordulójára emlékeznek Gazdagréten a róla elnevezett
téren, ahol a szent szobrát is felavatják.
Aczél Márk és Ács István Unhatatlanok című
fotókiállításának megnyitója szeptember 18án lesz az Újbuda Galériában. A művészek azt
a kérdést teszik fel, hogy tudunk-e még eléggé
figyelni arra, aki ott bent az igazságot súgja
nekünk.
A Budapesti Művelődési Központban szeptember 19-én Szakralitás és építészet címmel
Ludmann Mihály művészettörténész tart elő
adást, szeptember 20-án Kapitánffy Krisztina
beszél a Bibliáról. A Budai Klub-Galériában
Égre néző profán világ címmel nyílik
meg Jakobi Anna Mária festőművész
kiállítása a Budai Klub-Galériában (XI.,
Budafoki út 9–11.) szeptember 13án, csütörtökön 18 órakor. Megnyitja
Feledy Balázs M. S. Mester-díjas művészeti író, közreműködik Gyulai Zsuzsanna előadóművész, Laskay Zsoltné
hegedűművész és Laskay Zsolt klarinétművész. A fővédnök dr. Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere. A tárlat
megtekinthető október 16-áig, hétköznap 14–18 óra között.

Márton Áron és a magyar egyházak helytállása címmel irodalmi estet rendeznek szeptember 20-án.
A Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum a fesztivál alatt tucatnyi programot kínál az érdeklődőknek. Prokopp Mária művészettörténész szeptember 14-én nyitja meg a Donnák
és Madonnák című tárlatot, egy napra rá Vinkó József nyit újabb kiállítást Molnár-C. Pál
újságrajzaiból és fametszeteiből. Szeptember
17-én élő bibliaórát tart Csillag Péter diakónus.
Több zenés program is lesz a Ménesi úti műterem-múzeumban: szeptember 17-én a Pántlika
Népdalkör, szeptember 22-én az Egri Trió lép
fel, szeptember 18-án Ida Bohatta kisgyermekeknek szóló daloskönyvét mutatják be. Akinek pedig sétálni támad kedve, a Gellért-hegy
szakrális értékeivel ismerkedhet Csillag Péter
vezetésével, ha 22-én délelőtt 10 órakor elmegy
a Sziklatemplom elé szervezett találkozóra.
Szeptember 23-án 19 órakor a Szent Imre-plébániatemplomban jótékonysági hangversenyt tartanak a kárpátaljai Ferences Karitász javára. Sebestyén Márta, Andrejszki Judit
és a Musica Profana együttes a 17. századi
Magyarország muzsikájából nyújt majd ízelítőt korhű hangszereken.
(Újbuda)

Jóga és kalandozás
a Színházak Éjszakáján
Hetedik alkalommal
leshet be idén a kulis�szák mögé a közönség
szeptember 22-én,
a Színházak
Éjszakáján.
Budapesten az évadnyitó
színházi örömünnepen több
mint 30 teátrum nyitja meg
kapuit: sokszínű eseményekkel, nyílt próbákkal, kulis�szajárásokkal, sétákkal, közönségtalálkozókkal várják
az érdeklődőket.
A színházrajongók idén
is egy karszalaggal látogathatják végig az összes hely-

színt, és bekapcsolódhatnak
az interaktív módon készülő előadásokba. Újdonság,
hogy a hetedik Színházak
Éjszakájának résztvevői alaposabban
megismerhetik
az intézmények színházpedagógiai tevékenységét is:
beavató játékos programok,
valódi találkozások fogadják
majd őket.
Újbudán, a Karinthy Színházban már reggel kezdődik
a különleges esemény: dél
előtt a jógáé a terep, később
Karinthy Márton igazgatóval
egy közösen elkészített reggelit fogyaszthatnak a ven-

dégek. A látogatók benézhetnek a nagyszínpadra is, ahol
a Bunbury, avagy Szilárdnak kell lenni című darabot
próbálja majd mások mellett
Makranczi Zalán, Telekes Péter és Oszvald Marika. Este
Szabó Győző és Gubás Gabi
zenés estjén vehetnek részt
a nézők.
A Szkénében egy térképpel
a zsebben fedezhetik fel a kalandra vágyók a Műegyetem
épületét, amelynek rejtett zugaiban az is megeshet, hogy
Don Quijote vagy I. Erzsébet
lesz a kísérőjük.
(Újbuda)

Az ezerarcú A38
Az idén 15 esztendős A38 Hajó
munkája a jövőben is az együttműködésre épül. Ennek kiemelkedő eleme a Sziget Fesztivállal,
az MTVA-val, külföldi klubokkal,
az Újbudai Jazz Fesztivál
idején a MU Színházzal, Újbuda
Önkormányzatával, továbbá
a CAFe Budapesttel és a Diákhitel
Központtal zajló közös munka.
– Az A38 idei őszi koncertkínálatában a sokszínűség jegyében szerepel mások mellett Anna
Calvi, a Dubioza kolektiv, a The Rasmus, Chad
Lawson és az MC50 produkció – mondta Vasák
Benedek, az A38 kreatív vezetője. A MU Színházzal és Újbuda Önkormányzatával együtt
szeptember 27-től 30-ig 14. alkalommal rendezik
meg az Újbudai Jazz Fesztivált. Erre jön a német
Jazzanova, mások mellett a Kodály Spicy Jazz,
a Shaibo és Sena. – A hajó gyomra évről évre

megtelik a szeptemberi fesztiválon – számolt be
Vasák Benedek. Bár a korábbi dzsesszőrület lecsengett, van egy törzsközönség, amely mindig
kiegészül külföldiekkel is.
A hajó tehetséggondozási programja sokaknak jelentett ugródeszkát, például a kelet-európai együttesek felkarolása révén. Az A38 újabb
három évre csatlakozott a feltörekvő zenekarok
megismertetését célzó Liveurope-programhoz,
amelyben tizenöt európai klub vesz részt..
– A Petőfi TV három éve működik együtt szorosan az A38-cal, amely koncerteket rögzít, műsorokat készít a közmédiának, az pedig évi 330
napon közvetít a hajóról – emelte ki Medvegy
Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója.
Ami a képzőművészeti kínálatot illeti: szeptemberben állítja ki képeit Ádám Zoltán és mutatja be retrospektív anyagát drMáriás. Novemberben lesz a Diákhitel Központtal közös,
középiskolásoknak és a felsőoktatásban tanulóknak meghirdetett fotó- és képzőművészeti pályá(T. K.)
zat díjkiosztója.
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Kulturális programajánló
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Szeptember 22. 9.00–14.00 Garázsvásár
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, tel.: +36-1/4245363
Szeptember 29. 18.00 Újbudai Szüreti Sváb Bál
Vacsorával egybekötött batyus rendezvény, zenével, tánccal,
tombolával. A jó hangulatról a hattagú Saarer Musikanten zenekar gondoskodik. Jelentkezés és információ: imreh.ferenc@
freemail.hu, +36-20/981-8240, +36-1/227-5401
English Drama and Creative Writing Workshop
Élményalapú angol nyelvű drámapedagógiai és kreatívírásfoglalkozások 10–14 éveseknek szerdánként 15.00–15.45, 14
éves kortól szerdánként 16.00–17.00 között. Foglalkozásvezető: Imre Szilvia. Jelentkezés és információ: +36-70/771-1302,
imreszilvia3@gmail.com
Mozgásterápiás mesetorna
Tanulási nehézségek, beilleszkedési és magatartási zavarok
megelőzésére, kezelésére alkalmas foglalkozás hétfőnként 16–
17 óráig. Korosztály: 5–7 év. Jelentkezés és információ: Vellainé Gombos Irén (+36-30/543-2411), Patyi Ágnes (+36-30/4440414), amesetunder@gmail.com, mesetunder.hu
Klasszikus balett
Szerdánként 17.30-tól várja a kis balerinákat Holubné Kogler
Katalin balettmester. A foglalkozás négyéves kortól ajánlott,
díja 6000 Ft/hó.

Albertfalvi Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Szeptember 12. 18.30 Női Sarok
Mi neveljük gyermekeinket, vagy ők irányítanak minket? Hogyan neveljük jól gyermekeinket? Nevelés, fegyelmezés, motiválás. Tanévkezdés idején sok kérdés merül fel a szülőkben.
Előadás után ezekre is igyekszik választ adni Fodor-Szlovencsák Katalin pszichológus. A részvétel díjtalan.
Szeptember 17. 18.00 Cukrászda: sütemény & irodalom
Zsolti bácsi szeptemberi ajánlataként a kedves és gyakori kora
őszi gyümölcs, a szilva bújik könnyed süteménybe. Mellé Váci
Mihály líráját élvezhetik az érdeklődők. Belépés: 300 Ft/fő
Szeptember 20. 18.30 Egy fadarab újjászületése
– Szántó János fafaragó kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja Szögi Andrea, a Palota-15 Nonprofit Kft.
igazgatója, közreműködik a Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség Énekkara. A tárlat október 12-ig látható,
hétköznapokon 10–19 óráig.
Szeptember 22. 10.00 Vuk – a Fabula Bábszínház előadása
Fekete István regényének feldolgozásából a gyermekek megismerhetik Vuk, a kis róka történetét, aki sok akadályon, le-

mondáson és kalandon megy keresztül, miközben kitárulkozik
előtte a nagyvilág, felnőttként pedig a rókák népének védelmezőjévé válik. Belépő: 900 Ft/fő
Szeptember 25. 18.00 Repülőgépgyártás Albertfalván
– az Etele Helytörténeti Kör nyilvános összejövetele
Az I. világháború idején Albertfalván működött az Osztrák–
Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyára, ahol mintegy
1700 favázas harci repülőgépet készítettek. Szó lesz a gyár
emlékezetéről, Kármán Tódorról, aki a repülőgépgyárban, valamint Asbóth Oszkárról, aki a szomszédos légcsavargyárban
dolgozott. Előadó: dr. Tóth Sándor faipari mérnök, c. egyetemi tanár, felkért hozzászóló: Sümegh László író, helytörténész.
A részvétel díjtalan.

Szeptember 21. 18.00 Fotókiállítás
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete kiállításának
megnyitója. A részvétel ingyenes.
Szeptember 29. 18.00 Én, Eisemann
– a Kacsóh Pongrác Színház operett-előadása
Ki ne ismerné Eisemann Mihály műveit, ki ne tudná azonnal
folytatni a „Köszönöm, hogy imádott”, „Maga nős ember, vagy
boldog” vagy a „János legyen” kezdetű számokat? A zeneszerző fordulatos életét idézi fel a darab, azokkal a dalokkal,
amelyek Eisemannt az operett egyik koronázatlan királyává
emelték.
Négy alkalomra szóló operett- és zenésszínház-bérlet:
GKH-klubkártyával 2500 Ft/fő, kártya nélkül: 4000 Ft/fő.
Alkalmi jegyár GKH-klubkártyával 1000 Ft/fő, kártya nélkül
1500 Ft/fő.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Szeptember 24-étől Helen Doron English
– angoloktatás élménypedagógiai módszerekkel
A Helen Doron oktatási rendszer a gyermekekre odafigyelve
teszi élménnyé az angoltanulást. Kiemelten fontos, hogy a gyerekek minél több érzékszervükkel szívják magukba az angolt,
és minél nagyobb szókészlettel rendelkezzenek; ennek záloga
a zene, a mozgás, a játék és a pozitív megerősítés. Őrmezőn
az érdeklődéstől függően két csoport indul szeptember végén:
kedd délelőtt a „Baba angol” a 0–2 éves, szerda délután pedig
a „Gyerek angol” a 2–6 év közötti korosztálynak. Érdeklődés
és jelentkezés: bp11@helendoron.com, +36-20/931-2013
Drámapedagógiai foglalkozás óvodásoknak
A foglalkozás a 4–7 éves gyermekeket célozza meg. Mesével,
bábbal, zenével, közös alkotással segíti őket érzelmeik, kreativitásuk megismerésében. Támogatja őket abban, hogy könnyebben
fejezzék ki magukat, bátrabbak legyenek. Az eljátszott mesék
között vannak ismertek és újak, de főként a népmesék világa dominál. Érdeklődés és jelentkezés: gertheis.veronika@gmail.com,
+36/20/485-6003. A foglalkozás ára 1500 Ft/alkalom, havi bérletben 1250 Ft/alkalom.

Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adományoz olyan XI. kerületi vállalkozások számára, amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén az alább részletezett beavatkozási területeken.
A pályázat témakörei
• Esélyegyenlőség megteremtése (nők, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos
emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségek)
• Családbarát szemlélet, magánélet és munkahelyi feladatok összehangolása
• Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport)
• Környezetvédelem, zöldmunkahely programok
• Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi és/vagy környezeti
fenntarthatóság megteremtéséért
• Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok
Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?
A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). Részletek a pályázókról:
www.csaladbarat.ujbuda.hu
Pályázati vállalati kategóriák:
mikro- vagy kisvállalat · közepes vállalat · nagyvállalat
A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek
A címeket minden vállalati kategóriából (kisvállalat, középes vállalat, nagyvállalat) egy szervezet nyerheti el, amelyeket az önkormányzat az aktuális
költségvetésének terhére összesen 1 millió forinttal támogat: a kisvállalat 500
ezer Ft, a közepes vállalat 300 ezer Ft, a nagyvállalat pedig 200 ezer Ft ös�szegű díjban részesül.
A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója, illetve a nyertes vállalatok jogot szereznek arra is,
hogy használhassák a Felelős Vállalat Újbuda címet és logótípiát is.

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.

című, saját könyvén alapuló
mandalatárlata tekinthető meg.
A Bor és Kézműves Műhelyben Manuel Delaflor filozófus,
képzőművész fotóit, dokumentarista munkáit vonultatja fel
Portrék című tárlata.
Számos helyen rendeznek
kézműves
foglalkozásokat:
a KACS Műhely szervezésében például Frida-fejdíszek,
mexikói öltözékek és kiegészí-

az ország kultúrájára, gasztronómiájára is. Az érdeklődésnek
is köszönhető, hogy az újbudai
Eleven Ősz Fesztivál szervezői
Mexikót hívták meg alaposabb
bemutatkozásra. A Bartók Boulevard szinte összes galériája,
kávéháza, gasztronómiai helyszíne ez alkalomra összeállított
kulturális programmal, work
shoppal, eseménnyel igyekszik
megidézni a közép-amerikai atmoszférát. A festmény- és fotókiállítások, táncelőadások, performanszok, koncertek, filmek,
kerekasztal-beszélgetések sok
mindent elárulnak majd a világ
legnépesebb spanyol nyelvű országáról.
A Három Hét Galériában
Keith Dannemiller Callegrafía
(Utcagráfia) című kiállítása
látható. Képein Mexikóváros
nyüzsgő forgatagát örökítette
meg a fotós-újságíró. A BBB
Office-ban Ing. Luis Montero
Maja legendák szavak nélkül/
Leyendas Mayas sin Relatar

tők készülnek. A Bor és Kézműves Műhelyben Fesd Ökoszatyorra Mexikót! címmel
művészeti workshop keretében madaras, virágos táskákat
varrhatnak a látogatók. Akik
mexikói édességet ennének,
azoknak a közismert cukrász,
Ana Gabriela Ferrera csokoládékészítő tanfolyamát ajánlják
a szervezők, a sósra vágyók
pedig az Arriba Taqueria guacamole workshopján tanulhatják meg a jellegzetes mexikói
mártás elkészítését.
A B32 Galéria és Kultúrtér
szeptember 14-én mexikói
irodalmi felolvasóesttel, valamint a Zsámbéki Színház
Frida Kahlo balladája című
előadásával várja a nézőket.
Menszátor Héresz Attila rendező a festőnő naplójának
felhasználásával és Federico
García Lorca verseinek megidézésével adaptálta színpadra
a művész történetét.
(K. G.)

1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU 1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130.
TELEFON: 1 203 89 94 - JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N ÉS AZ
INTERTICKET ORSZÁGOS JEGYIRODAHÁLÓZATÁBAN

A Kulturális Tizenegy Egyesület idén harmadik alkalommal rendezi meg tematikus
őszi fesztiválját. Szeptember
14–16. között Mexikó színeivel, hangulatával, ízeivel
ismerkedhetnek a látogatók
a Bartók Boulevard-on.
A Magyar Nemzeti Galériában látható Frida Kahlo-kiállítás ráirányította a fényt
Mexikó
képzőművészetére,

Gazdagréti Közösségi Ház

Felelős Vállalkozás Újbuda díj elnyerésére

Rendezte: KARINTHY MÁRTON

Az Eleven Ősz
vendége Mexikó

Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított Pályázati Adatlap
kitöltésével és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalról.
További információ:
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu; +36/1/381-1379
A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető: www.csaladbarat.ujbuda.hu
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Egész szeptemberben zajlanak a helyi ünnepségek és rendezvények Újbudán
Nagy siker volt idén is
a hagyományos kelenföldi lecsóünnep
zivatar ellenére jó hangulatban
telt a program, amihez élő zenével járult hozzá a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem néptáncegyüttese,
a MENTE. A kicsik ugrálóvárban vezethették le energiáikat.
Kelenföldön számos vidékről származó család él, az ízek
kavalkádja a zsűrit is meglepte.
– A bírák az ország különböző
részeiről származó lecsókat kóstolhattak – mondta a főszervező,
Ludányi Attila önkormányzati
képviselő. Az étel elkészítéséhez szükséges paradicsomot,

Idén a Dél-kelenföldi
Óvoda szakácsai vitték
haza a Kelenföldi
Lecsófesztivál vándorkupáját. A hangulatot
a borús időjárás sem
rontotta el.
A Lecsófesztivál többéves hagyományra tekint vissza Kelenföldön, nemcsak a környékbeliek látogatnak el szívesen
ide, hanem a kerület minden
pontjáról érkeznek érdeklődők.
Az idei rendezvényre tíz főzőcsapat nevezett be. A délelőtti

paprikát, hagymát, valamint
a tűzifát Újbuda Önkormányzata
adta, a csapatoknak a bográcsot,
fűszereket, munkaasztalt kellett
vinniük. A Lecsófesztivál vándorkupáját idén a Dél-kelenföldi
Óvoda csapata vehette át.
Az esemény nem csupán az ételkóstolásról szólt, a zenei és művészeti kínálatról a Porway’s Art
Egyesület gondoskodik minden
évben. A tradícióknak megfelelően ezúttal is színes koncertek,
gyerekprogramok várták a fesztivál résztvevőit és közönségét.
(T. K.)

A lecsók zsűrizését a versenyzők
közül véletlenszerűen kiválasztott
tagok vállalták el.
A legjobb egytálételt készítő nyertes
csapatot így garantáltan elfogulatlanul jutalmazták
meg a 7. alkalommal megrendezett
gasztronómiai
fesztiválon.

Őrmező Ünnepe
...ízig-vérig

N

d
színpa
a gy

Fesztivál tíztől-tízig...

2018. szeptember 15. szombat 10-22 óra
Őrmező, Költők Parkja

Előadások, koncertek, bemutatók
9.30

Térzene a Weiner Leó
Zeneiskola közreműködésével
9.50

10.45

Ringató
11.45

10.00

Főzőverseny start

Napvirág Zenekar

14.00

Majorka Színház

Kerekítő
12.45

13.00

11.00

Eszter-lánc mesezenekar

k
Par

Bartha Tóni Gyerekjóga
Bábszínháza

12.00

14.45

Chameleon Jazz Band
15.00
Kerületi mozgás- és tánccsoportok

Meseváros
17.40

15.55

Systema bemutató

Ünnepélyes polgármesteri köszöntő
16.00
16.40

Ethnosanzon

Utcabál a Harmadik Figyelmeztetés
színészzenekarral

ottali...! ;)

Szeptember első napján ünnepelték
a Gazdagréti Halászléfőző Verseny
résztvevői, hogy már harmincadik éve
mérik össze főzőtudományukat az ősz
kezdetekor.
Az Újbuda TV elődje, a Gazdagréti Közösségi Televízió szervezte meg először 30 esztendővel ezelőtt
a halászléfőző versenyt. Az utóbbi években már
színpadi fellépőkkel gyarapodott és egész napossá
bővült a kezdetektől nagy népszerűségnek örvendő
esemény, a versenyzőknek pedig jóval több ajándék
jutott. A tavalyi év különleges volt, mivel ekkor tartották meg óriási érdeklődés mellett a teleregény
30. évfordulójára emlékező Szomszédok ünnepét is,
amivel kétnapos lett a rendezvény.
Idén is több tucat csapat, köztük baráti, családi
és munkahelyi közösségek érkeztek a Gazdagréti út és Rétkerülő utca kereszteződése melletti
parkba, hogy megmutassák, ők főzik a legízletesebb hallevet. A szervezők ingyenesen bocsátot-

Séta a demenciával élőkért
2018. szeptember 17. 14 óra

Bikás park | Soleil Bistro
Az Alzheimer Világnapot 1994-ben indította útjára
a Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
támogatásával. 2018-ban az Alzheimer Cafék „NEM VAGY EGYEDÜL!” címmel
országos felhívást tettek közzé azzal a céllal, hogy minél több helyszínen szervezzünk
sétákat szerte az országban szeptember 17–23. között azzal a céllal,
hogy felhívjuk a figyelmet a demenciával élők és családjaik problémáira.

programok

Paprika Jancsi Csúzlizdája,
Vitéz László bábjáték-automata,
Kenderkóc Népi Játszóház,
mászófal, ugrálóvár, arcfestés,
henna lufihajtogatás, kézműves
foglalkozás, főzőverseny, egészségügyi
mérések, mini vidámpark,
büfé...

• Senior-tánc flashmob!
• Eckhardt vonósnégyes!
• Vajon mit üzen a memóriám?
– próbálja ki!
FEjEzzE ki SzolidaritáSát
az érintEttEkkEl
– Sétáljon VElünk!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

További információk:

Őrmezei Közösségi Ház

cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.
telefon: 309-0007 , e-mail: okh@ujbuda.hu

ták a versenyzők rendelkezésére
a tűzifát, a kenyeret, a hagymát
és a halat, utóbbit idén a Magyar
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL)
ajánlotta fel.
Miközben a bográcsokban rotyogtak a mesterművek, a színpadon változatos program vette kezdetét. A nap háziasszonya, Bényi
Ildikó zenei kívánságműsorában
rengeteg vendég kérését teljesítette. A déli órákban megérkezett
Karinthy Márton színigazgató,
aki évek óta segít eldönteni, melyik a hat legfinomabb halászlé.
A zsűri tagja volt Kádas Viktória,
a Trófea Grill Étterem vezetője,
valamint Csernus János, az Újbuda újság és az Újbuda TV főszerkesztője is.
Az eseményen Simicskó István, Újbuda országgyű
lési képviselője, valamint Hoffmann Tamás polgármester és önkormányzati képviselők több száz adag
halászlével lepték meg a jelenlévőket. A versenyen
végül a Néró és csapata korhely hallevese bizonyult
a legjobbnak; egy többgenerációs család tagjai
a dédnagymamák segítségével készítették el a győztes fogást. Rengeteg meglepetés várta a hat legjobb
csapatot; köztük Újbuda-ajándékok, könyvek, a Karinthy Színház belépői, a Formatex Játéksziget ajándékai. Simicskó István a Rudas fürdőbe szóló belépőket hozott, Király Nóra alpolgármester pedig öt
főre szóló szabadulószobás belépőt adott át az első
két helyezettnek. A nyertes csapat a kívánság jegyében töltött nap megkoronázásaként átvehette az idei

Nem vagy egyedül!

őprogramok
Kísér

18.00

20.30

Akadálymentesek-e az utcák Újbudán? Mennyire lehet babakocsival,
illetve kerekes székkel járdán, vagy
éppen az átkelőhelyeken
biztonságosan közlekedni?
Ezekre a kérdésekre keresi ezúttal
is a választ
Újbuda
Önkormányzata a szeptember 22-i Babakocsis sétanapon.
Újbuda Önkormányzata már évek óta nagy
figyelmet fordít a kerületben
az esélyegyenlőségi és családbarát
szempontokra, ennek egyik kiemelt

terepe a biztonságos és akadálymentes
közlekedési útvonalak megteremtése.
A vidám sétaprogram résztvevői
a Bikás parkból indulva mérik fel,
milyen játszóterek, baba- és családbarát szolgáltatások, és persze milyen
utak fogadják a járdák négykerekűit.
A tervezett útvonal (Bikás park–Etele
tér–Szombathelyi tér–Bikszádi utca–
Etele út–Bikás park) nagyjából egy
óra alatt járható be. A gyülekező 15
órakor kezdődik, a start fél négykor
lesz. A programon részt vesz a Barátok közt sztárja, Nyáry Dia színésznő
is, aki a mindössze két hónapos Zétény
kisfiával tervezi az útvonal bejárását.
A jelen év különlegessége, hogy
a program a Közlekedésbiztonsági
Nappal együttműködve valósul meg.
A séta résztvevőit izgalmas
ajándékok
mellett családi fotózás és egy rendhagyó
közösségi táncprodukció is várja a Let’s
Groove csapatának
közreműködésével.
A
programra
az előzetes regisztrációkat szeptember
19-éig várják a szervezők a setanap@ujbuda.hu e-mail címen, illetve a rendezvény napján a helyszínen is lehet
regisztrálni.
(Újbuda)

Szivárvány-Tűz-Táncszínház

Petőfi Musical Stúdió
19.00

Harmadik alkalommal
lesz Babakocsis sétanap
Újbudán, melynek
célja tesztelni a kerület
közlekedési útvonalait
a járdák négykerekűivel.
Az eseményt idén –
a Közlekedésbiztonsági
Nappal közösen – szeptember 22-én a Bikás
parkban rendezik meg.
A programra már jelezte
részvételi szándékát
a Barátok közt sorozatból
ismert kismama,
Nyáry Dia is.

Jubiláltak a halászléfőzők Gazdagréten

20.00

Vadrózsák Néptáncegyüttes

Darjeeling

A Kelenföldi Lecsófesztivált Ludányi Attila önkormányzati képviselő és gyerekkori barátja,
Kovács István álmodta meg, miután Gazdagréten a Halászléfőző Verseny, Albertfalván
a Szent Mihály napi búcsú, Szentimrevárosban a civil szervezetek gasztronómiai eseményei már maguk köré gyűjtötték a helyieket. – Az igények felmérése alapján kiderült,
a kelenföldiek is szívesen ünnepelnék közösségüket egy saját minifesztiválon – mondta
lapunknak Ludányi Attila.
A közösségépítés jegyében életre hívott első
Kelenföldi Lecsófesztivált 2011-ben az Etele út
3. szám alatt, az akkor még csak tervezőasztalon létező templom építési területén tartották; több mint húsz csapat főzte meg akkor
a maga receptjét. A verseny később kapott új
helyszínt az Albert utca 26. alatt, ahol ma is
évről évre megrendezik.
A fesztivál állandó elemei a gyerekprogramok – ugrálóvár, állatsimogató, gyereksarok.
A felnőtteket eleinte a fellépési lehetőséget
kapó helyi garázszenekarok szórakoztatták,
mára viszont sztárfellépőket is láthatnak, hallhatnak. Az eseményen minden esztendőben
részt vesz Gál Csaba Boogie versenyzőként
és előadóként is. A tavalyi különleges év volt
a lecsófesztivál történetében: rekordszámú,
23 csapat indult.

Vigyázz, kész, gurulj!

Fővédnök:

Dr. Hoffmann Tamás

országtortát, a Három kívánság nevű finomságot is,
melyet a Tortavár Cukrászda készített el.
A díjkiosztó után a kerület vezetői három hatalmas tortával látták vendégül a verseny résztvevőit
és a közönséget (képünkön).
A néha kicsit viharos, esős napon a jó hangulatot
nem lehetett elrontani. A gyerekeket a Gazdagréti
Közösségi Ház furfangos játszóparkja, kívánságdelfin és kézműves foglalkozások fogadták. A vidámpark vasútja is nagy sikert aratott. A színpadon
felléptek a Favorite Dance School, a Dance Show,
a Panic Crew, a Szivárvány Táncszínház és a Gazdagréti Rock and Magic SE ifjú tehetségei, valamint
Zoltán Erika is. Az élményekben, ízekben gazdag
napot Arató András videodiszkója zárta.
(D. B. S.)

Gyere
bringával!

Közlekedésbiztonsági
családi nap ingyenes programokkal
2018.
szept.

22.

14-20 óra

Helyszín: bikás park

programok:

egész nap:

15:00 Handabanda együttes
15:30 Vigyázz, kész, gurulj!
Sétanap. Babakocsival,
kerekesszékkel teszteljük
Újbuda útjait
16:00 Vonsik Vivien CSIPET-CSAPAT,
Okos gyalogos - ovisoknak
17:00 Gyík zenekar
18:00 Nagy Ricsi koncert
19:00 Sötétedéskor:
KRESZ- láss, ne csak nézz!
Élj Közösségesen!
Fizikai színház, vetítés
zene, slam a Bikás dombon

• Közlekedéssel kapcsolatos
játékok a KTI szervezésében:
Miniváros, gokart pálya,
kresz próba, kisautó,
moped szimulátor
• Kézműves foglalkozások
• Arcfestés
• Ugrálóvár akadálypálya
• Retró verdák, retró fotózás

Műsorvezető: Kisó (Kiss Orsolya)

!

Újbuda polgármestere

Fővédnök: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Védnök: dr. Molnár László alpolgármester
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
Budapest, Keveháza u. 6.
Tel.: 06-1-203-13-27
e-mail: info@uszosz.ujbuda.hu

Kreatív partner

Fővédnökök: Dr. Simicskó István Újbuda országgyűlési képviselője, Dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere
Védnökök: Király Nóra alpolgármester, Dr. Molnár László alpolgármester

60+

| 2018. szeptember 12. | 14

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
60+ Gyaloglóprogram, kisközösségi gyaloglás
Kelenföld. Két kör (1600 m) gyaloglása, emelkedő nélkül. Tempó
igény szerint, inkább lassú. Zivatar, felhőszakadás esetén a gyaloglás elmarad. Találkozó: minden szerdán 9.00, Bikás park, Vahot
és Bártfai utca sarkán található szürke épületnél (közterület-felügyelők épülete); ingyenes; szervező: Váradi Istvánné önkéntes:
06/20/944-4378
Hahota jóga Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (XI.,
Bölcső u. 3.); minden hétfőn 10.00 órakor; ingyenes; vezeti:
Domján Ferenc önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os számon. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (XI., Kérő u. 3.); minden pénteken 10.00
órakor; ingyenes; vezeti: Király Vilma önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óra között a 372-4636-os számon
Szeptember 24-étől minden hétfőn 14.00–16.00 Gyógytorna-tanácsadás Személyre szóló tanácsadás szakember vezetésével. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ; előzetes jelentkezéshez kötött; információ és jelentkezés:
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os számon
Szeptember 26. Táplálkozási tanácsadás (rendszeres program
kéthetente szerdai napokon). Személyre szóló tanácsadás szakember vezetésével. 9.30–11.30 óráig; helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani Központ. 13.30–15.30 óráig ; helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ.
Előzetes jelentkezéshez kötött. Információ és jelentkezés: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os számon
Szeptember 14. 14.00–16.00 „Nem vagy egyedül”
– séta a demenciával élőkért Fővédnök: Hoffmann Tamás polgármester. Helyszín: Bikás park, gyülekező a Soleil Bisztró előtt;
ingyenes; szervező: Újbudai Szociális Szolgálat, Újbuda Önkormányzata, Szent Imre Kórház, Szent Kristóf Szakrendelő; információ: Mátics Katalin, 06/70/492-0418, info@uszosz.ujbuda.hu.
Országos mozgalom az Alzheimer Világnap alkalmából. Célja
a demenciával élőkkel való szolidaritás, figyelemfelhívás
Szeptember 15. 60+ városi séta Előzetes jelentkezés szükséges! Találkozó: 8.30, Nyugati pu., pénztárak (ind. 8.50); helyszín:
Kecskemét, arborétum és séta a belvárosban; ingyenes; szervező:
Méri Sándorné (Caola) 06/30/549-8457; költség: Kecskemétig
csak oda pótjegy mindenkinek kell.
Szeptember 17. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Kétezer éves Kolosszus Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja (XI., Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes,
információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os számon
Szeptember 19. 14.00–15.00 Országjárás az Ezüstnettel
A Kárpát-medence rejtett kincsei sorozat: Szent Márton nyomában (Galyó János és Angéla). Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ; ingyenes; szervező: Ezüstnet
Egyesület; információ: Farkas Ágnes dearfarkas@gmail.com, illetve hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
Szeptember 24. 16.00 Hangtálkoncert – zenés jóga
A relaxációs program első felében könnyű jógagyakorlatokat végzünk, melyek segítenek feloldani testünkben a feszültséget. A foglalkozás első fele aktív, a hangutazás pedig relaxált, kényelmes
testhelyzetben folyik majd. A programra kényelmes öltözetet javasolunk. Előzetes jelentkezést kérünk. Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani Központ; jelentkezés: szeptember
17–21. között hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
vagy személyesen a Kérő utcai programközpontban.
Szeptember 26. 14.00 Duna-Ipoly Nemzeti Park előadása
Téma: időjárásunk. A fogalomtisztázó felvezetés után a vetítésen
szó esik napjaink időjárási szélsőségeiről, klímánk változásáról.
Mit takar a klímabarátság? Újbuda rendelkezik ezzel a megtisztelő
ranggal: klímabarát település. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ; ingyenes; szervező: Duna-Ipoly
Nemzeti Park, információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os
telefonszámon
Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont
Nyitvatartási idő:
minden hétköznap 8.00–12.00 óra között
Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

További elérhetőségeink

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
facebook-oldalunk neve: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

Októberben 10 éves lesz
az Újbuda 60+ – ünnepi
programok három napon át
Az Újbuda 60+ Program több napon át
ünnepli meg működésének tízéves évfordulóját. Az eseménysorozat keretében
részt lehet venni a 60+ megszokott, új
és az évforduló kedvéért felelevenített
programjain is. Lesz kvízjáték a kerületünkről és a 60+ programokról értékes
ajándékokkal.

„Teljes élet 60 felett is…” címmel fotópályázatot is hirdetünk: azokat a fotókat
várjuk, amelyek az Újbuda 60+ Programhoz kötődnek az elmúlt tíz évből.
Ez készülhetett egy programon, tornán,
foglalkozáson, sétán, kiránduláson, ami
kapcsolatba hozható a kerület Idősbarát
Programjával.

10 éves az Újbuda 60+
Program – rejtvényfejtő
verseny 2018.
Ideje: október 1., hétfő
15.30
Helye: Újbuda Polgármesteri
Hivatal (XI., Zsombolyai u.
5. földszinti tanácsterem)
Kategóriák: I. kategória
(könnyű: skandináv és hagyományos rejtvény)
II. kategória (közepes: hagyományos és olasz rejtvény)
III. kategória (nehezebb: félig
kevert és félig olasz rejtvény)
Résztvevők: 60 éves kor
feletti újbudai lakosok
Nevezés: szeptember 25éig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban (XI., Kérő u. 3.)
9–14 óra között személyesen
vagy a szenior11@freemail.
hu e-mail címen.

Nevezéshez név, születési évszám, újbudai lakcím
és a választott kategória feltüntetése szükséges.
A verseny rendezője: Újbuda
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala (XI.,
Bocskai út 39–41.)
Lebonyolítás: minden kategóriában két-két rejtvényt
kell megoldani, emelkedő nehézségi szinttel.
A fejtési idő: másfél-másfél óra
Díjazás: minden kategóriában az I. helyezettek kupa,
az I–III. helyezettek érem
és oklevél díjazásban részesülnek.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.

Irodalomterápiás
csoportfoglalkozások
Szeptember 27-étől folytatódnak a kifejezetten a 60 év feletti
korosztálynak szánt irodalomterápiás csoportfoglalkozásaink.
Ezeken klasszikus és kortárs szépirodalmi szövegek segítségével az időskorra jellemző élethelyzeteket és problémákat járjuk
körül, ezúttal a női és férfi szerepeket helyezve a középpontba.
A csoportvezető irányításával végzett közös munka nem csupán egy újabb irodalmi élménnyel gazdagíthat bennünket, de segít
abban is, hogy közelebb kerülhessünk saját problémáink és önmagunk megértéséhez. A csoportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni szeptember
24-éig a 372-4636-os telefonszámon, hétköznap 9 és 14 óráig lehet. A foglalkozások időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 27étől kéthetenként csütörtökön 14.00–15.30 óra között az Újbudai
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (XI., Kérő u.
3.). Hívjuk és várjuk a régi tagokat és az új érdeklődőket is!

Gyaloglóklub Újbuda
Önkormányzatának támogatásával
Az Újbuda 60+ Program részeként szakképzett oktató
vezetésével gyaloglóklub indul egy kurzusban, csoportonként maximum 18 fővel.
• Nagyon minimális terheléssel is elkezdhető,
és folyamatosan emelhető
az intenzitás a kondíciónak
megfelelően.
• A botok használata biztonságot nyújt a bizonytalanabb mozgásúaknak,
vérnyomásproblémákkal
küzdőknek és szédülőseknek is.
• A társaságban végzett mozgás rendszerességre és kitartásra sarkall.
• A koordináció folyamatos
gyakorlása nagyon jó hatással van az agyra.
• A botok használatával a test
izmainak 90 százaléka mozog, ezzel komoly eredményt
lehet elérni a vérnyomásgondok, illetve a cukorbetegség
terén is, nagyban csökkenthető a szedett gyógyszerek
mennyisége, néha akár el is
hagyhatók.
• A botok használata nagyban tehermentesíti az ízületeket, elsősorban a térdés a csípőízület terhelését.

• A diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel
rendelkezők számára is.
• Mivel a felsőtest is aktívan
mozog a botos gyaloglásnál
(nordic walking), ez a sport
nagyban segíti a beszűkült
ízületek
újraaktiválását,
erősítését.
Jelentkezési
feltételek:
XI. kerületi, állandó lakcím;
betöltött 60. életév; 10 órás
tanfolyam rendszeres látogatása. A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 60+
kedvezménykártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
Jelentkezés: szeptember
17–21. között 8.30–11.30
óráig személyesen az Újbudai Szenior Központban (XI.,
Bölcső u. 3.). További információt a 372-4636-os telefonszámon kaphatnak.
A gyaloglóklub csoportfoglalkozásainak időpontja: szeptember 26-ától szerdánként 9 óra
A gyaloglóklub díja/fő:
6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

A születésnapi rendezvény színes
és meglepetésprogramjairól, valamint
a fotópályázat részleteiről programközpontjainkban (XI., Kérő utca 3. és Bölcső
utca 3.), az interneten az idosbarat.ujbuda.hu címen tájékozódhatnak.
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket programjainkon, ünnepeljünk együtt!

Idősek Világnapja
rendezvény
2018. október 1-jén ünnepli 10. születésnapját a XI. kerület idősbarát programja, az Újbuda 60+ Program. Ez a nap az Idősek Világnapja is, ilyenkor már több éve hagyományosan szervezünk központi rendezvényt a kerület időseinek. A két jeles alkalmat most
egész eseménysorozattal ünnepeljük meg október 1–3. között.
Újbuda Önkormányzata az Újbuda 60+ Program szervezésében
idén is megünnepli az Idősek Világnapját október 1-jén, a Fővárosi
Művelődési Házban (1119 Bp., Fehérvári út 47.), ez lesz egyúttal
tízéves jubileumi programjaink nyitánya is. Az ünnepség idén is
grandiózus lesz, a szervezők most főleg olyan Újbudán élő hatvan
év feletti polgárokat szeretnének meghívni, akik még soha nem
vettek részt a világnap kerületi rendezvényén.
Jelentkezni kizárólag személyesen és előzetesen lehet, szeptember 21–27. között (Újbuda 60+ Kedvezménykártya felmutatásával)
az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban
(XI., Kérő u. 3.).

Lelki egészségünk: relaxáció
és problémamegoldó csoport
Egészséges lélek 60 év felett –
problémamegbeszélő csoportfoglalkozások, melyek a teljes,
egészséges, harmonikus életvitelt tűzik ki célul. A beszélgetések tipikusan időseket érintő
témákat dolgoznak fel pszichológus vezetésével. A foglalkozások nemcsak a gondok
objektív megközelítését támogatják, de segítenek az önismeret elmélyítésében is.
A foglalkozások helyszíne:
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(XI., Kérő u. 3.), első alkalom:
október 1. 9.45–10.45 óráig.
Ezt követően minden hétfőn zajlanak a beszélgetések.
A program ingyenes, előzetes
jelentkezéshez nem kötött.
Relaxáció kezdő
és haladó szinten
Október 1-jétől ismét indulnak
relaxációs foglalkozások. A 10
alkalmas kezdő tanfolyamon
az alapgyakorlatok elsajátítására van lehetőség. A 14 alkalmas haladó csoportokhoz azokat várjuk, akik már korábban

részt vettek a 60+ relaxációs
foglalkozásokon, és jobban el
szeretnének mélyülni a módszerben.

A foglalkozások
időpontja:
Kezdő csoport (10 alkalom):
Október 1-jétől hétfőnként
11.00–12.00
Haladó csoportok
(14 alkalom):
Október 1-jétől hétfőnként
12.15–13.15
Október 1-jétől hétfőnként
13.30–14.30
A foglalkozásokat vezeti:
Jenser Márta pszichológus
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni szeptember 18–24.
között telefonon vagy személyesen lehet hétköznap 9–14
óráig az Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központban (XI., Kérő u. 3.,
tel.: 372-4636), a jelentkezés
csoportlétszámhoz kötött.

60+ konditorna – kezdő
tanfolyamok Újbuda
Önkormányzatának támogatásával
1. csoport
Helyszín és időpont: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (XI.,
Kérő u. 3.; tel.: 372-4636),
szeptember 24-étől hétfőnként 12.45–13.45 óráig.
Jelentkezés: Újbudai Szenior
Programközpont (XI., Bölcső
u. 3.; tel.: 372-4636), szeptember 17–21. között 8.30–
11.30 óráig
2. csoport
Helyszín és időpont: Újbudai
Szenior Programközpont, október 4-étől csütörtökönként
16–17 óráig. Jelentkezés:
Újbudai Szenior Programközpont, szeptember 17–21. között 8.30–11.30 óráig

Jelentkezési feltételek: XI.
kerületi állandó lakcím; betöltött 60. életév; 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása.
A beiratkozáshoz kérjük,
hozzák magukkal a 60+ kedvezménykártyát, a személyi
igazolványt és a lakcímkártyát.
A tornakurzus díja/fő:
6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával:
1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Virág Anikó
*A kedvezményes díjat csak
az első beiratkozáskor veheti igénybe, aki még nem vett
részt a tanfolyamon.
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pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail:
ujbuda@fidesz.hu,
www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu,
facebook.com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással
(időpontfoglalás: 06-70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogsegély fogadóórája szeptember 25-én
16 órakor lesz a Fidesz-irodában.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva
tartás: H,K,CS 10.00–13.00, K,SZ,P 15.00–
17.00 e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás:
minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (Telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06-20/9793369).
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda
hétköznap 14–18 óra között várja szeretettel az érdeklődőket.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első
péntekén 18–21 óra között az F2 Klubban
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos
ügyekről, problémákról, és ismerje meg a javaslatainkat! Tel.: 06-30/571-1922. Web: facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06-70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint.
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18
órától a Bartók Béla út 96. szám alatt. Minden
hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás
18 órától a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke
sörözőnél.

»»TV, számítógép

ORVOS házaspár venne kisgyermeke részére
idős hölgytől, úrtól lakást. Ingatlanosok
kérem, ne keressenek. 06/20/326-1345.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/8572653.

»»Bérlemény

»»Szolgáltatás

KIADÓ 41 nm-es, felújított, zöldövezeti,
panorámás fszt.-i lakás (Brassó út) 125 ezer Ft/
hó, 2 havi kaució Tel.: 06/20/373-4581.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben:
06/30/9210-948.

»»Oktatás
ANGOLTANÁR felzárkóztat, vizsgára
felkészít. 06/1/3862-382, 06/20/546-8963.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél!
06/20/9590-134.
MATEK + önbizalom-építés 06/20/5030-831.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
József mester. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021,
06/20/934-4664.
FIGE Z. reg. gázos, víz-fűtés: 06/30/9660542.

»»Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/2022505, 06/30/251-3800, Halász Tibor.

LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető,
kapuk gyártása, korlát, ajtóbehúzók.
06/20/380-8988.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás.
06/1/403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/5897542.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/3210601.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
ablakok, ajtók javítása, festése, szigetelése
garanciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos,
06/70/550-0269.
SZOBAFESTÉST, csempézést,
kőművesmunkát, kisebb javításokat igényesen,
azonnalra is vállalok. 06/30/975-0053.
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs, 06/20/264-7752.

»»Régiség
ARANY, EZÜST, borostyán, drágakő
és régiség felvásárlása azonnal készpénzben!
T.: 350-4308, 06/70/884-4084. Cím: XIII.,
Hollán Ernő u. 4.

2019. március 23.
2019. április 13.

BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30-948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506. Budapest 116. Pf.147., e-mail:
budapest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@
dkp.hu,
facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, facebook.com/gynemetherzsebet

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
16. Tel.: 266-4154, nyitva: H–Sz: 10–17, Cs:
10–19.

»»Állást kínál

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok
festményeket, antik órát és bútort,
ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb.,
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@
gmail.com
LOUIS GALÉRIA vásárol kp.-ért: tört
fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar-,
zsebórákat, borostyánt, Herendi-porcelánt,
antik bútorokat, hagyatékot. Margit krt. 51–53.
06/1/316-3651, 06/30/944-7935.
ARANY-, ezüstfelvásárlás! Készpénzért
veszek festményeket, bútorokat, Herendi-,
Zsolnay- és egyéb porcelánokat, ezüstbronz tárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán ékszereket, órákat,
teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7., nyitva:
H–P: 10–16 óráig. Tel.: 06/70/620-3636.

»»Gondozás

BUDAPESTI irodánkba keresünk
jó számítógépes és németnyelv-ismerettel
rendelkező, személyi ügyekben
jártas kollégát. Jelentkezés életrajzzal:
agenturschindler24@gmx.at, SCHINDLER 24
órás gondozás.
II. KERÜLETI TEJBÁRUNKBA keresünk
nyugdíjas hölgyeket, akik otthonosan
mozognak a konyhában. Heti 2-3 alkalomra.
Szendvicsek, saláták, piték, édességek
készítése. 06/70/314-2559.

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.
Időpont előzetes egyeztetés alapján
telefonon: +36-30/563-7926 vagy
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK)
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/655-3015,
hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033

NEMZETKÖZI élelmiszer-ipari
vállalat budapesti termelő üzemébe
betanított munkásokat keres! Jelentkezés:
munkalehetoseg@puratos.hu

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk.
képv. Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624,
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

»»Könyvek

Keller Zsolt (MSZP–DK)
Egyeztetés: 06/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com

KÖNYVFELVÁSÁRLÁS készpénzért!
Könyvtáros diplomával, 20 éves szakmai
tapasztalat, Atticus Antikvárium. 06/20/9313773.

KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk.
képv. Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@
ujbuda.hu, 06/30/817-2313

ERKÖLCSI bizonyítvánnyal megbízható
korrekt pár főzést, takarítást, ház-,
lakáskarbantartást egyedi igények szerint is
vállal. T.: 06/30/171-7733.
IDŐS személyt segítenék élete nehézségeiben.
Módját közösen döntenénk el. +36/30/4186663.

KÖNYVEKET antikváriumunk vásárol.
06/20/425-6437.
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar
nyelvű könyveket vesznek. 06/20/4774-118.
Kérésére ingyenes lomtalanítás, pincétől
a padlásig.

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620
www.kiralynora.hu

»»Állást keres

»»Vegyes

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu

BEJELENTETT IRODAI állást keres
ingatlanos és kereskedelmi gyakorlattal jó
megjelenésű 60 éves nő. 06/1/704-6292.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández
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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) – Újbuda Önkormányzata együttműködésével – ismét programsorozatot indít Újbuda természeti és kulturális értékeinek
megismertetésére. Ez a sorozat a 2014-es, a 2015/16-os
és a 2017/18-as, nagy érdeklődést kiváltó rendezvények kibővített és felfrissített megismétlése. 2018 szeptemberétől
2019 májusáig összesen hét alkalommal szervezünk látogatást, sétát a kerület érdekes részeire. Minden sétát szombat
délelőttre, 2–4 órás időtartamra tervezünk, ezzel is segítve
a családok és magánszemélyek részvételét.
Érdeklődő pedagógusokat szívesen látunk, iskolás csoportokat azonban sajnos nem tudunk fogadni. Örömmel
fogadjuk a 60+ programokon résztvevők bekapcsolódását,
de kérjük, hogy – a séták jellege miatt – lehetőleg csak tíz év
feletti unokákat hozzanak magukkal. Egyes túrák kerekes
székkel, babakocsival nem vagy csak nehezen megközelíthetők (például a Gellért fürdő), kérjük, ezt a programok
tervezésénél vegyék figyelembe.
A séták:
2018. szeptember 15.
Újbuda értékei a Gellért tértől
a Móricz Zsigmond körtérig
2018. október 6.
Kamaraerdei tanösvény
2018. november 10.
Rupp-hegy Természetvédelmi
Terület és környéke
2019. február 23.
Gellért fürdő

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655

»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06-70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan

BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu

FELHÍVÁS

Gellért-hegy
Budai Sas-hegy
Természetvédelmi Terület
2019. május 18.
Budai Arborétum
Természetvédelmi Terület
A további részleteket (a találkozás helye és ideje, az esetleges előzetes tudnivalók stb.) az egyes programoknál adjuk
meg. Figyeljék az MKNE honlapját (http://mkne.hu), az önkormányzat honlapját (www.ujbuda.hu), valamint a kerületi
hirdetőtáblákat.
Újbuda Önkormányzata támogatásának köszönhetően
a részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött, amelynek határideje minden esetben az adott program megtartása
előtti keddi nap. Regisztrálni kizárólag elektronikus úton
lehet az ujbudai.setak@gmail.com e-mailen történő jelentkezéssel.
Némelyik programnak korlátozott a létszáma, ezért célszerű minél hamarabb, akár egy távolabbi sétára is előre
jelentkezni. Nyomatékosan kérjük, hogy az esetleges változásokat, lemondásokat ugyanerre a címre szíveskedjenek
minél előbb elküldeni.
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

FELHÍVÁS

„Évtizedek
Újbudán”

Újbuda Önkormányzata várja azoknak
az újbudai polgároknak a jelentkezését, akik

több mint 60 esztendeje
a kerületben élnek,

és az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan
szeretnének ebből az alkalomból együtt ünnepelni
a „Kerület Napján”.
Jelentkezni levélben
(Mika Edit, 1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
és e-mailben (mika.edit@ujbuda.hu) lehet.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Évtizedek Újbudán”
Jelentkezési határidő: 2018. október 5.
A programra külön meghívót küldünk
a jelentkezések sorrendjének és a terem
befogadóképességének megfelelően.
Kérjük a név és a postai cím olvasható megadását!

FELHÍVÁS

„Aranylakodalom
Újbudán”

Újbuda Önkormányzata ebben az évben is várja azok
jelentkezését, akik 2018-ban ünneplik házasságkötésük
50., 60. vagy 70. évfordulóját, és szeretnék azt a polgári
házasságkötés szertartása szerint újra megerősíteni.
Jelentkezni levélben (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
és e-mailen (mika.edit@ujbuda.hu)
az alábbi adatokkal lehet,
melyeket kérünk olvashatóan megadni:

Férj és feleség (születési) neve:........
Házasságkötés ideje:........
Lakcím:........ Telefonszám:........

(Kérjük, hogy a levélhez csatolják házassági
anyakönyvi kivonatuk másolatát is.)
A borítékra írják rá: „Aranylakodalom Újbudán”
Jelentkezési határidő: 2018. október 5.
A rendezvény időpontjáról
és a szükséges tennivalókról mindenkit külön értesítünk.

Gasztroenterológiai
magánrendelés
a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszokkal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, hasnyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal
forduljon hozzánk bizalommal!
Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos
vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06 20/410-1926

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester Képviselői fogadóóra: minden
hó első keddjén 16.30–18 óráig, KDNPiroda (Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel
az adott időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra:
minden hó második szerdáján 15–16.30 óráig.
Bejelentkezés módja: személyesen vagy telefonon.
Újbuda Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út
4. IV. emelet, Pappné Mika Editnél a 3724-672-es
telefonszámon.
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk.
képv. E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu,
Telefon: +36/70/383-7230.
Fogadóóra: minden hónap első keddjén
17–18 óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése
e-mailen vagy telefonon lehetséges.
E-mail: sass.szilard@ujbuda.hu.
Telefon: +36/20/669-3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836.
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN
(FIDESZ) önk. képv. Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, tel.: 06/70/902-1839.
Minden hó első keddjén 16–18 óráig.
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.),
Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden
hónap utolsó péntekén 17–18.30-ig.

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
Budafoki út 59.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00

közös
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Egyszerű és nagyszerű
fogás a hűvösebb napokra

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Elkezdődött az iskola, sűrűsödnek a feladatok, így egyre
kevesebb idejük van a háziasszonyoknak a konyhában
ténykedni. Ezúttal olyan
recepttel készült Parcsetich
Ernő, a VakVarjú séfje, mely
kevés összetevőből áll, mégis
különleges ízvilágú, ráadásul
seperc alatt elkészíthető még
egy zsúfoltabb napon is.
Lássuk a rosé kacsamell receptjét sült édesburgonyával, paszternákpürével és fokhagymás pak-choi-jal:
Hozzávalók 4 főre:
• 4 db kacsamell
• 80 dkg édesburgonya

• 80 dkg paszternák
• 10 dkg vaj
• 1 db lime
• 2 db nagyobb pak-choi
• 1 gerezd fokhagyma
• só, egy kevés őrölt bors

olajban süssük meg. A paszternákot is
pucoljuk meg, kockázzuk fel, majd sós
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
24/01/18
vízben főzzük meg. Amint megpuhult,
szűrjük le, turmixoljuk össze a vajjal,
majd kislyukú szűrőn passzírozzuk át,
hogy még krémesebb legyen. Végül
a lime levével és csipet sóval ízlés szeElkészítés:
rint ízesítjük.
A kacsamellet tisztítsuk meg, irdaljuk
A pak-choi-t mossuk meg, vágjuk
be a bőrét úgy, hogy a hús ne sérüljön, félbe, és csepegtessük le. Kevés olajon
sózzuk be, majd bőrével lefelé forró ser- kezdjük el pirítani, miközben ráreszeljük
penyőben egy kevés olajon pirítsuk meg, a fokhagymát, és meghintjük egy kevés
hogy színt kapjon. Válasszunk olyan sóval. Mikor megpirult, kezdhetjük is
serpenyőt, amit sütőbe is tehetünk, mert a tálalást.
a pirítást követően 180°C-ra előmelegíKanalazzunk a tányérra egy kevés pütett sütőben 8 perc alatt készre sütjük rét, helyezzük rá a hosszában félbevágott
a húst. Amint elkészült, vágódeszkán kacsamellt, majd egyik oldalára tegyük
pihentessük.
az édesburgonyát, a másikra pedig a pakKözben pucoljuk meg az édesburgo- choi-t.
nyát, vágjuk egyforma hasábokra, és bő
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink

Parragh Benedek Örsnek
hívnak, 2018. július 2-án
születtem.
Anyukám,
apukám, nővérem és bátyám már nagyon vártak.
Mindenki nagy szeretettel
fogadott, amit egy óriási
mosollyal háláltam meg.
Helló Világ! Vince Levente vagyok. Valentin napi ajándékként
érkeztem a családomhoz. Az azóta eltelt fél év alatt nagyot nőttem, és mint látható, aktív
részese vagyok a kerületi játszóterek tesztelésének. Kedvencem
a hinta, ami úgy a legmókásabb,
ha a nagy tesóm lengeti nekem.
De alig várom, hogy a többi
játékot is felfedezzem magamnak! Szerencsére anya mindent
megmutat, hiszen anno ő is itt
játszóterezett gyerekként.
11:02

Jéga Bálint a nevem, Albertfalván lakom. 2018. március 15-én érkeztem szüleim
és nővérem, Lilla nagy örömére. Az 1 sz. női klinikán
láttam meg a napvilágot délelőtt 10 órakor. Hívjatok márciusi ifjúnak.

