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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 
kerületi 

megemlékezéseire

2018. október 19. (péntek)

11.00 Koszorúzás  
a szent Imre Kórházban

(1115 bp., tétényi út 12–16.)

beszédet mond:  
Csernus LászLó 
önkormányzati képviselő

12.00 Koszorúzás 
az oKtóber 

huszonharmadIKa 
utCaI emLéKtábLánáL
(1117 bp., október huszonharmadika utca  

–Kőrösy József utca sarka)
beszédet mond:  

dr. moLnár LászLó 
alpolgármester

2018. október 22. (hétfő)

16.00 megemLéKezés 
az 1956-os harCoKróL 

sChwéger tamás 
emléKtábláJánál

(1114 bp., bartók béla út 76.)
beszédet mond:  

gyorgyevICs mIKLós  
önkormányzati képviselő

17.00 megemLéKezés  
a mórICz zsIgmond 

KÖrtéren a gombánáL
beszédet mond:  

dr. sImICsKó István 
kormánybiztos, Újbuda országgyűlési 

képviselője, továbbá  
dr. hoffmann tamás,  

újbuda polgármestere

2018. október 23. (kedd)

19.00 mozart: requIem
a forradalom és szabadságharc  

áldozatainak emlékezetére  
a Ciszterci szent Imre-templomban

(1114 bp., villányi út 25.)
darázs renáta,  

nagy bernadett, megyesI 
zoLtán, Cser KrIsztIán,  

ars nova saCra Kórus
(művészeti vezető:  

répássy dénes), anIma 
musICae KamarazeneKar  

(művészeti vezető:  
g. horváth LászLó)  

vezényel: CsányI tamás

dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Kérjük, hogy koszorúzási szándékát minden 
esetben szíveskedjék jelezni  

a domok.viki@ujbuda.hu címen,  
a koszorúzó szervezet és a koszorút elhelyező 

személy, valamint a koszorúzási helyszín 
megjelölésével 2018. október 17-éig.
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1956 emléke
Jövőre ünnepeljük az új magyar köztársaság kikiáltásának 
30. évfordulóját. Felnőtt egy generáció, amely csak a törté-
nelemkönyvekből ismeri a kommunista elnyomás idősza-

kát, amelynek termé-
szetes, hogy október 
23-án azokra a hősök-
re emlékezünk, akik 
1956-ban megelégelték 
a diktatúrát, felkeltek 
a zsarnokság és az ön-
kény ellen, és szabad 
választásokat, sajtósza-
badságot követeltek. 
Mai szabadságunkat 
nem csupán a rendszer-
váltók generációjának, 
de 1956 hőseinek is kö-

szönhetjük, hiszen ők adtak erőt és kitartást ahhoz, hogy 
Magyarország kivívja függetlenségét, és több mint 40 év 
elnyomás után a saját útját járja.

Harminc esztendővel ezelőtt, 1988. október 23-án még 
rendőrök oszlatták a megemlékezőket – egy évvel később 
Szűrős Mátyás, az Országgyűlés elnöke tízezrek előtt 
mondhatta ki, hogy Magyarország független, demokratikus 
jogállam. 1990-től pedig október 23. nemzeti ünnep, piros 
betűs nap, amelyet megemlékezések sora kísér.

A „hivatalos ünnep” azonban sokszor távol tartja tőlünk 
a titkot, családunk, barátaink történetét. A forradalom óta 
62 esztendő telt el, egyre kevesebben vannak közöttünk, 
akik elmesélhetnék, milyen érzés volt kilépni azon a keddi 
napon a Műegyetem kapuján, a sokezres tömeggel együtt 
skandálni a Bem térig, hogy „Ruszkik haza!”, harcolni a ba-
rikádokon, majd november 4-én látni a szovjet tankokat. 
Idén búcsúztunk el az 1956-os elítélt Balás-Piri Lászlótól, 
akinek emlékét örökké őrizni fogjuk.

Azt kívánom, október 23. ne egy hosszú hétvége legyen 
a sok közül. Beszélgessünk az egykori ötvenhatosokkal, 
szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Hallgassuk meg és kérdezzük 
őket, hogyan élték át a forradalom, majd a szabadságharc 
napjait. Milyen élet várt aztán rájuk, milyenek voltak a kom-
munizmus mindennapjai. Látogassuk meg az emlékhelyeket, 
fedezzük fel a kerületi helyszíneket, és próbáljunk meg vala-
mit magunkkal vinni. A szabadság már adott mindannyiunk 
számára, csak rajtunk múlik, hogyan élünk vele.
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A kerületi hagyomá-
nyokhoz híven koszo-
rúzással egybekötött 
ünnepségen emlé-
keztek meg idén is 
az aradi vértanúkról 
a Petőfi Laktanyában, 
illetve a Schweidel 
József utcában.

1849. október 6-án végezték 
ki Aradon az 1848–49-es sza-
badságharc tizenhárom  hon-
védtisztjét és Pesten az első 
alkotmányos magyar minisz-
terelnököt, gróf Batthyány 
Lajost. Ez a kivégzéssorozat 
a levert szabadságharc utáni 

megtorlások tetőpontja volt, 
amiről a magyarság 2001 óta 
évről évre nemzeti gyászna-
pon emlékezik meg.

Újbudán az egykori tábor-
nokról elnevezett utcában, 
Schweidel József emléktáb-
lájának koszorúzásán Cser-
nus László önkormányzati 
képviselő mondott beszédet, 
felelevenítve a vértanúk utol-
só pillanatait. Mint mondta, 
a legnagyobb dicsőség, hogy 
ők halálukig megőrizték mél-
tóságukat, az utolsó pillana-
tig emberek tudtak maradni. 
– Ezt a tragikus napot örökké 
meg kell őriznünk az emlé-

kezetünkben, hiszen az ilyen 
áldozatok tartják életben 
a magyarságot – fogalmazott 
a képviselő.

Schweidel József már 
a napóleoni háborúkban is 
harcolt, a szabadságharc so-
rán nevezték ki tábornoknak 
az 1848 őszi schwechati csa-
tában tanúsított bátorságáért. 
A honvéd vezérőrnagy is Vi-
lágosnál tette le a fegyvert 
1849-ben, ő volt az egyetlen, 
akit az aradi vészbíróság ke-
gyelemre javasolt Haynau-
nak, mindhiába. Az idei meg-
emlékezésre a Rogers iskola 
diákjai is ellátogattak, akik 

egy-egy szál fehér rózsával 
rótták le kegyeletüket a már-
tírhalált halt tábornokok em-
léke előtt.

Az aradi vértanúk napján 
a kerület vezetői is lerótták 
tiszteletüket Schweidel Jó-
zsef és Lahner György szob-
ránál, amelyet a Petőfi Sándor 
Laktanya díszterén a Vitéz 
Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár kezdemé-
nyezésére állítottak öt évvel 
ezelőtt. Az eseményen részt 
vettek Schweidel József szép-
unokái, Szabóné Kirtsfalusi 
Katalin és Kirtsch Annamária 

is. A Kelenvölgyi Általános 
Iskola tanulói történelmi ösz-
szeállítással idézték fel a 169 
évvel ezelőtti eseményeket.

Simicskó István, Újbuda or-
szággyűlési képviselője úgy 
fogalmazott: bármilyen fájó 
is emlékeznünk, büszkének 
kell lennünk az áldozatokra, 
hiszen a vértanúknak hála ez 
a korszak a magyarság dicső-
séges időszakává vált. Már 
az is csoda volt, hogy a sza-
badságharc másfél évig elhú-
zódott a túlerővel szemben. – 
Az a helytállás, ami az akkori 
katonákat jellemezte, példaér-

tékű lehet mindenki számára. 
A hitük és tettük olyan lelki 
muníciót nyújtott, amely mai 
napig szellemi táplálékként 
szolgál a honvédség számára – 
mondta Simicskó István.

Az ünnepség katonai tisz-
teletadási ceremónia mel-
lett zajlott. Az esemény 
végén a résztvevők megko-
szorúzták Schweidel József 
és Lahner György vezérőr-
nagy mellszobrát, majd a lé-
lekharang is megszólalt Arad 
tizenhárom vértanújáért.

(K. A.)

aktuális

hírkép

Emléktáblát avattak szeptember 26-án a Karinthy Frigyes út 24. 
szám alatti házon dr. Vízkelety Gyula sebész, urológus tiszteletére. 
Újbuda Önkormányzata nevében Gyorgyevics Miklós önkormány-
zati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nyirádi Péter, 
a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója méltatta 
a nagy jelentőségű orvosi eszköz, a retrospektív cystoscop feltalá-
lójának munkásságát. A család nevében dr. Vízkelety György emlé-
kezett meg édesapjáról.

A politikai terror 
áldozataira emlékeztek

Tiszteletadás a nemzeti gyásznapon

Elment  
a zseniális vívó
Szeptember 20-án, 78 esztendős 
korában elhunyt Kulcsár Győző 
négyszeres olimpiai bajnok, 
háromszoros világbajnok tőr- 
és párbajtőrvívó, több magyar 
és olasz olimpiai bajnok mestere. 

A 2004-ben a Nemzet Sportolói közé válasz-
tott sportember sok szállal kötődött Újbu-
dához: az egykori Verpeléti, a mai Karinthy 
Frigyes úton született, itt élt 28 éves koráig. 
A Váli úti iskolában, majd a Szent Imre Gim-
náziumban tanult. Ötven esztendeje, 1968-ban 
XI. kerületi lakosként szerzett aranyérmet 
egyéniben és csapatban is a mexikói olimpián, 
később, 1972 és 2001 között Őrmezőn élt.

– Zseni volt, akiből sugárzott az optimizmus, 
a bohémság, az élet szeretete, úgy tudott dol-
gozni és dolgoztatni, ahogy senki sem – mondta 
Kulcsár Győzőről Nagy Tímea, aki a sporttár-
sak, a tanítványok, az egész magyar sportolói 
közösség nevében búcsúzott tőle a Farkasréti 
temetőben. – Kivételes képességű ember volt, 
ezt az egész világ tudta – méltatta egykori mes-
terét a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. 

(Újbuda)

Az 1998-ban felavatott Memento 
emlékműnél minden évben 
megemlékeznek a Rákosi-korszak 
áldozatairól. A Politikai Elítéltek 
Közössége szeptember 28-ára 
hívta a Pázmány Péter sétányra 
a társszer vezetek képviselőit, 
a kommunista terror túlélőit 
és számos politikust, köztük 
Újbuda országgyűlési képviselőjét, 
Simicskó Istvánt.

Elsőként Szelekovszky 
Ernő, az 1945–1956 kö-
zötti magyar Politikai 
Elítéltek Közösségének 
elnöke köszöntötte a részt-
vevőket, majd Mohai Gá-
bor előadóművész szavalt. 
Ünnepi beszédében Si-
micskó István országgyű-
lési képviselő, a hazafias 
és honvédelmi nevelésért, 
illetve az ezzel összefüg-
gő beruházásokért felelős 
kormánybiztos az emléke-
zés fontosságára hívta fel 
a figyelmet.

– Minden olyan ál-
lam, minden olyan nép, 
minden olyan civilizá-
ció és rendszer elbukik, 
amely megtagadja Is-
tent – mondta Simicskó 
István. Hangsúlyozta: 
minden kor minden em-
berének szüksége volt 
arra a három alappillér-
re, amely meghatározta 

életét. – Ha bármi hiányzott az embertudat, 
a nemzettudat és az istentudat egységéből, 
vagy megfosztották tőle az embereket, ak-
kor nehéz sorsúvá váltak – fejtette ki a kor-
mánybiztos. Simicskó István azt kívánta 
mindenkinek, hogy a 21. században is képes 
legyen megőrizni magyarságát, hősei em-
lékét, és merítsen erőt belőle. Megköszönte 
a megemlékezőknek, hogy minden évben el-
jönnek, felelevenítik a múltat, és átadják le-
származottaiknak a hazaszeretet örökségét. 
Az eseményen részt vett Boross Péter volt 

miniszterelnök, a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány elnöke, Csallóközi Zoltán, 
a Miniszterelnökség főtanácsadója, Böröcz 
László országgyűlési képviselő, a Fidelitas 
elnöke, Sömjéni László Géza, a Szabadság-
harcosokért Közalapítvány alelnöke és szá-
mos politikai üldözötteket képviselő szer-
vezet vezetője, képviselője is. Műsort adtak 
a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakgimnázium növendékei, és fellépett 
Harth Gábor gitárművész is.

(D. B. S.)
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A korábbi két 
esztendőben 
tapasztalt sikernek 
és a növekvő érdek-
lődésnek köszön-
hetően harmadik 
alkalommal szervez 
ECDL számítástech-
nikai tanfolyamot 
50 fölötti kerületi 
álláskeresőknek 
az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. és az Ericsson 
Magyarország Kft. 
Az idei első kurzus 
október második 
hetében startolt.

– Évről évre igény mutat-
kozik az ECDL számítás-
technikai tanfolyamra az 50 
éven felüli, adott időszakban 
állás nélküli kerületi lakosok 
részéről – mondta Lőrincz 
Gergely. Az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője egyebek között 
ezzel indokolta, hogy idén is 
elindul a kurzus. – A gyorsu-
ló mindennapokat egyre in-
kább áthatja az informatika, 
amely meghatározza a mun-
kát, kommunikációt. Számí-
tástechnikai készségek nélkül 
ma már szinte alig lehet állást 
találni. Az 50 évnél időseb-
bek viszont gyakran nem ren-

delkeznek olyan felhasználói 
ismeretekkel, mint a fiatalab-
bak, ami megnehezíti hely-
zetüket a munkaerőpiacon. 
Ezen tud segíteni az ECDL 
tanfolyam, amelyet az egyik 
legnagyobb nemzetközi cég 
leányvállalata, az Ericsson 
Magyarország Kft. segítsé-
gével tettünk hozzáférhetővé 
már az elmúlt esztendőkben 
is – tette hozzá Lőrincz Ger-
gely.

Az ECDL (European Com-
puter Driving Licence) az Eu-
rópai Unió által támogatott, 
egységes európai számító-

gép-használói bizonyítvány, 
amely nem elsősorban az in-
formatikai, hanem a felhasz-
nálói ismereteket, az infor-
matikai írástudás meglétét 
igazolja. Így az ingyenes kur-
zus résztvevői készségszintű 
tudásra tesznek szert, ami 
specializálható, azaz szin-
te bármilyen informatikai 
környezetben alkalmazható. 
A képzés moduláris jellegű, 
konkrét követelményrend-
szerrel, és akár más, önálló 
szakma elsajátításával párhu-
zamosan is teljesíthető.

 (T. K.)

aktuális

A mintegy 300 főt alkalmazó Újbuda Prizma Köz-
hasznú Nonprofit Kft. fő tevékenysége a megvál-
tozott munkaképességűek foglalkoztatása, ami-
ben Újbuda önkormányzata rendkívül elkötelezett. 
A dolgozók nyomdai utómunkát végeznek a köté-
szeti részlegen, köztisztasági feladatokat látnak el 
a parkfenntartási részlegen, emellett állásközvetítő 
és társasházkezelő irodát, valamint útépítő részle-
get is működtetnek – ismertette a cég tevékenysé-
gét az ügyvezető. Lőrincz Gergely arról is beszá-
molt, hogy a BKIK-val évek óta jó együttműködést 
folytatnak, ennek következő állomása a Kamarai 
Napok sorozathoz kapcsolódó, ingyenesen láto-
gatható Ipar és Kereskedelem Napja október 18-án 
a Hungexpo B pavilonjában, amelynek szervezésé-
ben a Prizma is közreműködik. A rendezvényen a ta-
xizás helyzetéről, a magyar textil- és ruhaipar újjá-
élesztéséről, valamint a kedvezményes lakásépítési 
áfa megszűnéséről is szó lesz.

A Mol a berlini székhelyű Kinzót bízta meg a székház 
belső irodatereinek tervezésével, a campus terveit 
pedig a világhírű Foster + Partners készítette. A lon-
doni építésziroda magyarországi partnere a Finta-
Stúdió. A kivitelezésre várhatóan idén novemberben 
írják ki az első tendert, a Mol tulajdonában álló telken 
épülő irodaház előreláthatólag 2021-re készül el.

Letették a Mol új 
székházának alapkövét

Az építészeti ízlést is 
befolyásolhatja a Mol Campus

Számítástechnikai képzés 
álláskeresőknek

Elindult a Mol új szék-
házának építkezése, 
a Kopaszi-gát melletti 
Mol Campusban  
mintegy 2500 munka-
állomást alakítanak 
ki a legmodernebb 
környezetben. 
A várhatóan 2021-re 
elkészülő beruházás 
kedvező változásokat 
hozhat a kerületi 
infrastruktúrában is.

A Mol-csoport letette a válla-
lat saját beruházásában, a Bu-
daPart részeként megvalósuló 
Mol Campus székház alapkö-
vét a Kopaszi-gáton. A társa-
ság állami támogatás nélkül 

építi meg a 86 ezer négy-
zetméteres épületet, amely 
Hernádi Zsolt elnök-vezér-
igazgató szerint a régió leg-
modernebb irodaháza lesz, 
jelképezi az elmúlt húsz év 
változását a cég helyzetében, 
piaci erejében és kultúrájá-
ban. A 28 emeletes létesít-
ményben 2500 munkavállaló 

számára alkalmas modern 
környezetet alakítanak ki.

A Mol 2030-ig szóló straté-
giájával összhangban döntött 
úgy, hogy olyan, a vállalat-
csoport eredményeit és am-

biciózus terveit megfelelően 
kifejező, a dolgozókat közép-
pontba állító székházat épít, 
amely kilép a tradicionális 
keretekből, és a leginnova-
tívabb munkakörnyezetet 
hozza Magyarországra. Az új 
épülettel lehetőség nyílik rá, 
hogy a jelenleg a főváros öt 
kerületében dolgozó munka-

társak egy térben kapjanak 
helyet. Az irodaház terve-
zése során törekedtek arra, 
hogy a létesítmény a 21. szá-
zad elvárásainak megfelelő, 
kétszeres környezetvédelmi 

minősítéssel rendelkezzen, 
így energiatakarékossági, 
környezettudatossági és fenn-
tarthatósági szempontból is 
a legmagasabb szintű legyen.

A vállalat 2021-ig 800 mil-
liárd forintnyi beruházást hajt 
végre az országban, ennek ré-
sze az irodaház létesítése is. 
Az irodakomplexumban nem 
lesznek kiépített egyéni mun-
kaállomások, a napi munka 
feszültségét játékszobában 
vezethetik majd le a dolgo-
zók. A panorámateraszt pedig 
a nagyközönség előtt is meg-
nyitják.

Tarlós István főpolgármes-
ter a hagyománytiszteletről 
és a modernizációról beszélt 
az ünnepségen. Rámutatott: 
Budapesten számos műem-
lékvédelem alatt álló épület 
van, de többségük a belvá-
rosban található. A Mol be-
ruházása szerinte ezért sem 
zavarja majd a főváros össz-
képét, hiszen távol esik a 19. 
századot idéző épületektől. 
A főpolgármester hangsú-
lyozta: a számos vitát kiváltó 
irodakomplexum megépíté-
se szimbolikus jelentőségű, 
egyúttal a kor építészetének 
új tesztüzemét is jelenti.

Az alapkőletételen Hoff-
mann Tamás polgármester 
lapunknak elmondta: a kerü-
let és a Mol hagyományosan 
gyümölcsöző kapcsolatot 
ápol egymással, a campus 
több kedvező változást is 
hoz majd, például a tömeg-
közlekedésben, de fejlődik 
az infra struktúra és a kerület 
Duna menti ipari övezete is.

(Újbuda)

A brit Foster + Partners 
építészirodával együtt-
működve készülnek 
a Mol Campus tervei 
a Finta és Társai 
Építész Stúdióban. 
A Kopaszi-gáton létesí-
tendő székházról Finta 
József ügyvezetőt 
kérdeztük.

• Mennyire alakíthatja át a 
budapestiek kortárs építé-
szettel kapcsolatos vélekedé-
sét, ízlését, ha a Mol Campus 
elkészül?

A mai digitalizált világban 
minden változik: a családhoz, 
a munkához, az egész életünk-
höz való hozzáállás, az ízlé-
sünk. A Mol 2030-as straté-
giáját tükröző elképzelések 
is ezt hivatottak alátámaszta-
ni. Ahogy Hernádi Zsolt el-
nök-vezérigazgató is elmond-
ta, a székházban nem lesznek 
kiépített munkaállomások. 
Mindenki foghatja a laptopját, 
és helyet kereshet magának.

• Az épület már számos vitát 
váltott ki – elsősorban a ma-
gasságát illetően –, holott 
még a tervezési munkák sem 
kezdődtek meg...

Való igaz, a történelmi Buda-
pest látképét féltették a szó-
szólók. Kétségtelen, a Hungá-
ria-gyűrűn belül lévő területek 
tele vannak szecessziós, ek-
lektikus, néha Bauhaus jellegű 
épületekkel, amelyek közül 
több is műemlékvédelem alatt 
áll. Azzal én is egyetértek, 
hogy a gyűrűn belüli képet 
nem érdemes „megbontani”. 

A Kopaszi-gát azonban ezen 
a területen kívülre esik. A Mol 
Campus alapkőletétele előtt 
bemutatott videón is látszott, 
hogy a Parlament irányából 
nézve épphogy látható a szék-
ház csúcsa, az épület nagy ré-
szét kitakarja a Gellért-hegy.

•  Ön szerint lehet Budapesten 
128 méteres épületet építeni? 
Esetleg ennél magasabbat?

A II. világháború idején a XIII. 
kerületben számos magas ké-
mény leomlott. Azaz Budapest 
látképe nem volt mindig ilyen. 
Több 90–100 méteres épület 
is van a fővárosban, például 
a Váci út melletti rendőrpalota 
vagy a Semmelweis Egyetem 
Nagyvárad téri épülete, a Par-
lament és a Bazilika. Tehát 
nem csupán az elmúlt évtize-
dek trendje a magasház-épí-
tés. A kollégáimmal viszont 
azt is valljuk, hogy Budapest 
vertikális konzisztenciájába 
az égbe törő toronyházak nem 
illenek bele.

• Több hónapja zajlanak már 
az egyeztetések a londoni 
székhelyű vezető tervező cég-
gel, a Foster + Partnersszel.

A Mol Campus projekt veze-
tő tervezője a Finta és Társai 
Építész Stúdió részéről Fekete 
Antal. A brit partnerrel szoro-
san együtt kell működnünk. 
Mivel nincsenek egységes 
európai előírások a gépészet-
re vagy a tűzvédelemre, a brit 
kollégákat sokszor kell infor-
málni a magyarországi köve-
telményekről, mivel ők  enge-
dékenyebb szabályrendszerhez 
szoktak. (Tóth Kata)

Tarlós István 
főpolgármester 
és Hernádi Zsolt 
a Mol elnök-
vezérigazgatója

"REGISZTRÁCIÓKOR
MOZIJEGYET ADUNK 

AJÁNDÉKBA, HA PEDIG 
ALKALMASSÁ VÁLIK, 

4000 FT ÉRTÉKŰ
ERZSÉBET UTALVÁNYT 

KAP.
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Fényes kereszt  
a Duna fölött

Szentmisével emlékeztek a gazdagréti katoli-
kus gyülekezet tagjai a kapucinus szerzetes, 
Szent Pio atya stigmatizációjának századik, 
halálának ötvenedik évfordulójára. Ekkor ün-

nepelték a templom felszentelésének második 
évfordulóját is. A misét Szederkényi Károly 
atya celebrálta, és a Szent Angyalok Plébánia 
fiatal orgonistája, Dobszay Péter kísérte, aki 

tavaly nyerte el a Maestro Solti Nemzetközi 
Karmesterverseny közönségdíját. Az ünnep-
ség alkalmából Király Nóra alpolgármester 
elmondta: összetartó és közösségmegtartó 

erővel bír a gazdagréti hitélet. A helyieknek 
fontos Szent Pio atya emléke, kezdeményezé-
sükre három esztendeje az ő nevét viseli a kö-
zeli park. Idén, az olasz szerzetes halálának 50. 
évfordulóján egész alakos szobrát is felavat-
ták, a hívők pedig kisméretű szobraival tér-
hettek haza. A Szent Angyalok Templomban 
örökimádó kápolna is őrzi Pio atya emlékét, 
aki nagy tisztelettel viseltetett a magyarság 
iránt, fontos szerepet tulajdonított a nemzet-
nek az európai közösségben. Azt is megfogal-
mazta, hogy irigyli a magyarokat, mert általuk 
nagy boldogság árad majd az emberiségre. 

Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak, és helyes len-
ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá-
gukra – vallotta az olasz szent.

(Újbuda)

Felavatták Szent Pio szobrát

A Fővárosi Önkormányzat támoga-
tásával korszerűsítették a Gellért-
hegyi kereszt díszkivilágítását, 
amelyet Erdő Péter bíboros, 
Magyarország prímása áldott meg 
a Magyarok Nagyasszonya tisz-
teletére szentelt Sziklatemplom 
búcsújának napján. 

Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi, nemzetisé-
gi kapcsolatokért és az üldözött kereszté-
nyek megsegítéséért felelős államtitkára, 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán fő-
polgármester-helyettes, Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere, Molnár László alpol-
gármester és a XI. kerület több vezetője is.

– Budapest és a magyar nemzet hányatott 
sorsának és időszakának szimbóluma is le-
het a Gellért-hegy déli oldala – mondta be-
szédében Szalay-Bobrovniczky Alexandra. 

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, 
a pálosokat 1950-ben a többi rendhez hason-
lóan feloszlatták, az Államvédelmi Hatóság 
betört a Sziklatemplomba, amelynek bejára-
tát később két méter vastag betonfallal zárták 
le. – A falat 1989-ben bontották el, akkor jut-
hatott ismét természetes fény a templomhoz, 
amely „az állhatatosságnak és a jövőbe vetett 
bizalomnak köszönhetően újra Budapest egyik 
lelki központja lett” – hangsúlyozta a főpol-
gármester-helyettes. – A Sziklatemplom felett 
álló fakeresztet 1949-ben rombolták le, 2001-
ben gránitburkolatú betonkeresztet állítottak 
helyette – idézte fel a politikus.

– Eddig kicsit halványan világított a ke-
reszt a pálos atyák temploma felett – mondta 
köszöntőjében Soltész Miklós. – Ez a kereszt 
továbbra is jel lesz azon a hegyen, ahonnan 
a magyar kereszténység története indult – fo-
galmazott az államtitkár.

– Nagy öröm számomra, hogy Budapest kö-
zepén kereszt emelkedik a Duna fölé – kezd-
te  köszöntőjét Erdő Péter bíboros. – Fénye 
azt is jelzi, hogy Magyarország a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Világkongresszusra készül. 
1938 után ismét Budapest lesz 2020-ban a vi-
lágkongresszus házigazdája, az erre való fel-
készülés jegyében támogatta a főváros a Szik-
latemplom feletti díszkivilágítás kiépítését. 
A Gellért-hegy oldalában közel 300 katolikus 
hívő imádkozott a templombúcsú napján a vi-
lágkongresszus sikeréért.

– Újbuda és Budapest egyik büszkesége ez 
a kereszt – nyilatkozta lapunknak Hoffmann 
Tamás polgármester. – A kerület több hely-
színt is ad a közelgő világkongresszusnak, 
ezért is örömteli, hogy a kereszt világítása 
megújulhatott, és a nagy esemény egyik szim-
bólumává vált.

(D. B. S.)
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a hónap babája

Szeptember hónap babája Pesztránszki Patrik, aki 
2018. július 5-én született 3330 grammal és 54 cen-
tivel. Szüleivel nagyon sokat sétál a Feneketlen-tó-
nál és környékén, szinte minden érdekli. Nagyon jól 
belejött a kisbabák szerepébe, sokat eszik, jól alszik 
és  mindig jókedvű.
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A1 Endoszkópos centrum kft.

Gasztroenterológiai Ambulancia 
Szívvel, lélekkel

Nekünk a beteg az első, a pácienseinkért mindent megteszünk. 
Rendelőnkben az emésztőszeri panaszokkal küzdő gyermek és felnőtt 
páciensek teljes körű orvosi és dietetikai ellátást kapnak.

A szűrés, a pontos diagnosztika, a kezelés és a hosszútávú gondozás 
egyaránt feladatunk.

Tapasztalt, jól képzett kollégákkal valósítjuk meg céljainkat. 

Sok szeretettel várjuk Önöket!
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Új kollégáink: Dr. Balgha Valéria gasztroenterológus, és Dr. Szíjártó Attila sebész
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A MÁV Zrt. ÉRETTSÉGIVEL 
rendelkező munkatársakat keres 

BUDAPESTRE 
az alábbi munkakörökbe:

egyéb vasúti járművezető
pályafenntartási technikus

Amit ajánlunk: 
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 

munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli 
juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

utazási kedvezmény.

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.

Újbudán járt 
az Országgyűlés elnöke
A Ménesi úti Bibó István 
Szakkollégiumban alapította meg 
harminc éve 37 egyetemi és főis-
kolai hallgató a Fideszt. Az egyes 
számú tagkönyv birtokosa Kövér 
László lett. Az Országgyűlés 
elnökét látta vendégül Simicskó 
István országgyűlési képviselő 
és Hoffmann Tamás polgármester 
az újbudai közéleti esten.

„A Fidesz alakulásakor még azt sem lehetett 
tudni, hogy újra lesznek majd szabad választá-
sok Magyarországon. Így azt a célt tűztük ki, 
hogy alternatívát nyújtsunk az akkor mono-
polhelyzetet élvező ifjúságpolitikai szervezet-
tel, a KISZ-szel szemben. 
Amikor két évvel később, 
1990-ben indultunk a vá-
lasztáson, talán mi lepőd-
tünk meg a legjobban, hogy 
bekerültünk a parlamentbe. 
Így azt sem tudtuk akkor 
elképzelni, hogy a szövet-
ség évtizedeken keresztül 
meghatározza és formálja 
az ország helyzetét” – idéz-
te fel a kezdeteket Kövér 
László. Hozzátette: „Mi már 
az alakuláskor is nagyon 
összetartottunk, sokáig 
arcról és névről is ismertük 
egymást. A szimpatizán-
sok gyarapodásával volt 
bennünk némi félsz, hogy 
a tömeg miatt el fog veszni 
az a bajtársiasság, ami ösz-
szeköt bennünket, de érdekes módon minden 
új tag alkalmazkodott a helyzethez, a párt-
ban a mai napig a bizalom a legfőbb motor”. 
A házelnök rámutatott, hogy a legfőbb célok 
nem változtak az elmúlt évtizedek folyamán: 
„Nemrég a kezembe került egy ’90-es évek 
elején megjelent újságcikk a Fideszről. A szö-
veg tele van aktualitásokkal, olyan üzeneteket 
hordoz, amelyeket akár ma is lehetne publikál-
ni. Induláskor is a nemzeti értékekre fektettük 
a hangsúlyt, akkor is és most is polgári Ma-
gyarországot képzeltünk el.”

Hoffmann Tamás korán kezdett szimpatizál-
ni a párttal. 1990-ben a Budai Parkszínpadon 
megrendezett kongresszuson maga is részt vett, 

ekkor döntött úgy, hogy csatlakozik a Fidesz-
hez. „A szüleim az MDF-ben látták a jövőt, 
nekem viszont nagyon tetszett az a lendület, 
amellyel a fiatal demokraták belevetették ma-
gukat a politikába. Elszántak voltak, és olyan 
célokat fogalmaztak meg, amelyekkel azono-
sulni tudtam” – emlékezett vissza a polgár-
mester. Hozzátette: bár a társadalmi helyzet 
és a nagypolitika is érdekli, a helyi aktivitás 
vonzza a legjobban. „Albertfalván születtem, 
azóta is itt élek, igazi lokálpatriótának tartom 
magam. A helyi politizálás számomra azért is 
fontos, mert itt a bőrünkön érezzük a döntések 
hatását. Látjuk, mi hiányzik, és helyben tud-
juk orvosolni is a legtöbb problémát. Jó látni, 
ahogy fejlődik a szülővárosunk” – mesélte.
Simicskó István, Újbuda országgyűlési kép-

viselője a rendszerváltás idején kulcsmásoló 
kisiparosként dolgozott. Politikai pályafutása 
a KDNP-ben kezdődött, a Fideszhez évekkel 
később, 1996-ban csatlakozott. Kövér László 
hívta át a pártba, ő pedig szívesen csatlako-
zott. „Harminc év mindenki életében nagy 
idő, szinte minden meg tud változni ez alatt, 
de az ember szíve nem. Szerintem a Fideszben 
a legnagyobb változás, hogy megtanult küzde-
ni” – emelte ki a kormánybiztos.

A beszélgetésen szóba került az is, hogy az el-
múlt három évtizedben milyen változásokon 
ment keresztül a társadalom. „A taxisblokád 
idején, amikor Orbán Viktor a kormányt kri-
tizálta, közfelháborodást keltett a kijelentése. 

Ma már az akkor elhangzott vád sértésnek sem 
minősül” – említette Kövér László. A parla-
ment elnöke szerint a normák átalakulása ál-
talános társadalmi jelenség, az irodalmi nyelv 
használata már a közszolgálati médiában is 
háttérbe szorult, a minket körülvevő világban 
gyakori a szleng, a trágárság és a brutalitás. 
„Ma már nincs tekintélytisztelet. Mindenki 
sztár lehet öt perc alatt, nem kell tehetségesnek 
lenni, nem kell megküzdeni semmiért, elég, 
ha valaki kitűnik a tömegből olyan stílussal, 
amely eltér a normától. Ez a szélsőségek vilá-
ga” – mondta. A tematikus csatornák és a tö-
megkommunikációs eszközök elterjedésével 
szerinte a hitelesség helyett a figyelemfelkeltés 
került a középpontba, így az értékek és a fon-
tosabb információk perifériára szorultak.  

„A parlamentben is szabadosabban fogalmaz-
nak a képviselők, és sokkal több mindent en-
gednek meg maguknak. A házelnöki teendők 
ellátása is jóval nagyobb kihívást jelent 2018-
ban, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. Több-
ször kell közbeavatkozni, hogy a működéshez 
szükséges rendet fenntarthassuk” – mesélt fel-
adatairól Kövér László.

A közéleti esten nemcsak a múlt és a je-
len, hanem a jövő is szóba került, a résztve-
vők kérdéseket intézhettek az érintettekhez. 
Az esemény végén a házigazdák újbudai aján-
dékcsomaggal köszönték meg vendégüknek 
a beszélgetést.

(Újbuda) 

„Zöld” óvodások 
Albertfalván
Újra az Albertfalvai Óvoda gyűj-
tötte a legtöbb pontot az Újbuda 
Környezettudatos Óvodája pályá-
zaton. A részt vevő intézmények 
teljesítményéért járó elismeréseket 
október 10-én adták át az önkor-
mányzat tanácstermében. 

2012-ben hirdette meg először a XI. kerület 
önkormányzata az Újbuda Környezettudatos 
Óvodája pályázatot, azóta minden esztendőben 
játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek a kis-
gyerekek a természet értékeivel, és tanulhatják 
a környezettudatos magatartást. Az egész éves 
munka során az óvodák pontokat gyűjtenek.

– A program az elmúlt nevelési évben is több 
mint 4000 gyermekhez jutott el – emelte ki Hoff-
mann Tamás polgármester. – Továbbfejleszteni 
is érdemes, mert nem lehet elég korán elkezdeni 
a környezettudatosságra nevelést – tette hozzá.

– Nemcsak a projektben részt vevő gyerekek-
hez jut el a környezettudatos nevelés, hanem 
továbbviszik ennek üzenetét családjuknak is – 
mondta Hégli Imre, az önkormányzat környezet-
védelmi osztályának vezetője. A kicsik az elmúlt 
nevelési évben az esővízgyűjtés mellett megün-
nepelték a környezetvédelemmel kapcsolatos je-
les napokat, és a környezetbarát tisztítószereket 
is egyre több helyen alkalmazzák. – Számos in-
tézményben új kerékpártámaszokat telepítettek, 
új zöldfalak létesültek – részletezte Hégli Imre.

A legtöbb pontot az elmúlt nevelési évben is-
mét az Albertfalvai Óvoda gyűjtötte össze, ezért 
500 ezer forintot kaptak – amit környezetvédelmi 
beruházásokra költhetnek –, emellett viselhetik 
az Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 cí-
met. A dobogós helyeken a Dél-Kelenföldi Óvo-
da és a Gazdagréti Óvoda végzett. A pályázaton 
részt vevő kilenc intézmény mindegyike része-
sült anyagi juttatásban, Újbuda Önkormányza-
ta összesen 3 millió forintot adott a megkezdett 
munka folytatására.

Kremnicsán János, a Sas-hegyi Látogatóköz-
pont vezetője is megköszönte az óvodapedagógu-
soknak és az önkormányzatnak a közös munkát, 
és meghívta a Gazdagréti Aranykapu Óvoda 
és a Dél-Kelenföldi Lurkó Óvoda növendékeit 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban levő Jági tanös-
vényre, valamint a Szemlő-hegyi barlangba.

A Tata Consultancy Services Hungary részéről 
Prabal Datta, az indiai cég magyarországi igaz-
gatója üdvözölte a jelenlévőket, és átadta három 
kelenföldi óvodának (Cseperedő, Napraforgó 
és az Észak-Kelenföldi Óvoda székhely) a cég 
fenntarthatósági különdíját. A díjátadó végén öt 
óvodapedagógus részesült polgármesteri dicsé-
retben a környezeti nevelés terén végzett kima-
gasló munkájáért. (D. B. S.)
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hírkép

Veni Sancte évnyitó ünnepséggel kezdődött az idei nevelési év szep-
tember 28-án a Szent Gellért Óvodában. A XI. kerületi keresztény szü-
lők kezdeményezésére 1992-ben létrejött, ökumenikus szellemiségű, 
katolikus nevelést nyújtó óvoda a Budai Ciszterci Szent Imre-plébá-
niával ápol szoros kapcsolatot, de minden városrészből járnak ide 
gyerekek. A ma már ötcsoportos intézmény két helyen, az Ibrahim 
utcában, illetve a közvetlen közelében lévő Aga utcai iskola épületé-
ben működik.

aktuális

kedvezmény

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

* A láthatatlan hallókészülék elnevezés és a promóció a teljes áras MicroLens Synergy iQ i2400 IIC hallókészülékre vonatkozik, mely 2018. október 31-ig vagy 
a készlet erejéig 45%-os kedvezménnyel kapható. A láthatatlanság foka a fül anatómiájától függ. A további részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Kérjen időpontot és jöjjön el egy ingyenes teljeskörű hallásvizsgálatra!

Szeretné jobban érteni a beszédet? 
Cseng a füle? 
LÁTHATATLAN hallókészülékünk 
lehet a MEGOLDÁS.

Budapest XI., Fehérvári út 79. 
06 30 825 9273 • 06 1 462 6052

Évről évre több gyermek születik
Az Anyatejes 
Világnap alkalmából 
szűrő és tanácsadó 
napot rendeztek 
a Szent Kristóf 
Szakrendelőben 
Simicskó István 
országgyűlési képvi-
selő és Hoffmann 
Tamás polgármester 
védnökségével.

Elsőként Kóti Tamás, a Szent 
Kristóf Szakrendelő főigaz-
gatója köszöntötte a résztve-
vőket. A kormány családpo-
litikájának eredményeként 

értékelte, hogy a XI. kerület-
ben már tíz éve a korábbiaknál 
átlagosan évente 230-cal több 
gyermek születik. – Az újbu-
dai csecsemők 92 százaléka 
kap hat hónapos koráig anya-

tejet, szemben a korábbi 54 
százalékkal, a sikerben nagy 
szerepe van az újbudai védő-
női szolgálat munkatársainak 
– emelte ki Kóti Tamás.

 – Életünk egyetlen ér-
telme a gyermek – kezd-
te beszédét Márait idézve 
Simicskó István. Újbuda 
országgyűlési képviselő-
je szerint bizakodásra ad 
okot a javulás, de hozzátet-
te: Magyarországon évente 
még mindig 3 millió doboz 
csecsemőtápszer fogy, és ör-
vendetes volna, ha minden 
újszülött legalább féléves 
koráig csak anyatejet fo-

gyaszthatna. – A legfonto-
sabb, hogy szeretetben nő-
jön fel a gyermek. Szükség 
van a megfelelő táplálékra, 
a lelki táplálékra is – fogal-
mazott Simicskó István, aki 

arra kérte a szülőket, orvo-
sokat, ápolókat, védőnőket, 
hogy mindent tegyenek meg 
a jövő nemzedékéért. Bizto-
sította az Anyatejes Világ-
napra érkezőket, hogy a po-
litikusok, az önkormányzat 
munkatársai is ezen dolgoz-
nak. – Ha nem támogatjuk 
a családokat, elvész a nem-
zet, elvész az ország – mond-
ta a hazafias és honvédelmi 
nevelésért, valamint az ezzel 
összefüggő beruházásokért 
felelős kormánybiztos.

Király Nóra alpolgármes-
ter azt emelte ki, hogy Újbu-
da igazi családbarát kerület, 

amely mindent megtesz, hogy 
az itt élő családokat megbe-
csülje és támogassa. Ezt szol-
gálja egyebek közt az újbudai 
babacsomag, amelyet min-
den itt élő újszülött családja 
megkap az önkormányzattól, 
és a kerület egyik játszóterén 
a baba-mama pad is, ahol ké-
nyelmesen lehet etetni, illetve 
tisztába tenni a csecsemőket.

Az Anyatejes Világnap 
résztvevői számos hasznos 
termékkel és szolgáltatással, 
mozgás- és készségfejlesztő 
bemutatókkal ismerkedhet-
tek meg, szűrővizsgálatokat 
vehettek igénybe, valamint 
tanácsokat és felvilágosítást 
is kaptak.

(D. B. S.)

Harmincöt éves  
a Tesz Vesz óvoda
Lufik és rajzok díszítették 
a Tesz Vesz óvoda falait az in-
tézmény 35. születésnapján. 
Az udvaron az óvónők báb-
játékkal kedveskedtek a ven-
dégeknek, a gyerekek mondó-

káztak, énekeltek és táncoltak. 
Az ünnepségen Hoffmann Ta-
más polgármester és Molnár 
László alpolgármester mellett 
részt vett Győrffyné Molnár 
Ilona humánszolgálati igaz-
gató, valamint Junghausz 

Rajmund önkormányzati kép-
viselő is.

Molnár László hangsúlyoz-
ta: a Tesz Vesz óvodával együtt 
az önkormányzat minden 
intézménnyel jó kapcsolatot 

ápol, törekszik a gyermekek 
testi, lelki fejlődését előse-
gítő környezet biztosítására. 
Az óvodákkal való együttmű-
ködésnek is köszönhető, hogy 
nevelési programjaik szellemi 
és emberi értékeket adnak át 

a kicsiknek. A Tesz Vesz óvo-
da kiemelt feladatának tekinti 
a környezettudatos életmód 
megalapozását, hogy a gyer-
mekeknek ebben a szellem-
ben fejlődjön személyiségük, 

kompetenciájuk. Így hangsú-
lyos szerepet kapnak az óvo-
dai életben a természetóvó 
világnapok, ünnepek és jeles 
napok. A szülők is szívesen 
segítenek ebben a munkában.

(T. K.)

Megnyílt  
a Kelenföldi Szociális Ház
Molnár László alpolgármester 
vágta át a szalagot az Újbudai 
Szociális Szolgálat részeként 
működő Fejér Lipót utcai Kelenföldi 
Szociális Házban. Az önkormányzat 
által finanszírozott beruházás 
révén könnyebbé és korszerűbbé 
válik a fogyatékkal élők és a pszi-
chiátriai betegek nappali ellátása.

A 170 millió forintból kialakított háromszár-
nyú épületben már az autista felnőttek fel-
ügyeletét és nappali ellátását is meg tudják 
majd oldani. A Ménesi útról átköltöző, halmo-
zottan sérült fiatalok gondozása is megfelelő 
körülmények közé, akadálymentesített létesít-
ménybe kerül. 2003 óta az önkormányzatok-
nak kötelező feladata a pszichiátriai kezelésre 
szoruló, mentálisan érintett, gondozást igény-
lő személyek nappali ellátása. Az új helyszí-
nen az ő életvezetésüket, szocializációjukat 

és a munka világába való visszatérésüket is 
elősegíthetik az itt dolgozó szakemberek.

A Kelenföldi Szociális Ház különösen nagy 
támasz azoknak, akik otthonukban nevelik, 
gondozzák fogyatékkal élő gyermekeiket. 
A szülők a nappali ellátásnak köszönhetően 
újra munkát vállalhatnak, ezáltal javulhat anya-
gi helyzetük. Az új intézmény naponta reggel 
7-től 17 óráig tart nyitva, így tényleges segítsé-
get tud nyújtani az érintett családoknak.

Az új szociális házat a gondozottak gyógyí-
tása és a dolgozók hatékony munkavégzése 
érdekében több modern megoldással, új terá-
piás eszközzel is ellátták. A masszázsfotelek, 
csepp hinták és a rehabilitációt támogató esz-
közök mellett egy úgynevezett Snoezelen-szo-
bát, azaz multiszenzoros környezetet is kiala-
kítottak a Fejér Lipót utcai intézményben. Itt 
a gondozottak egy elsötétített helyiségben, 
színes fények mellett, vízágyon, nyugtató 
hang effektusokat hallgatva gyógyulhatnak.

(Újbuda)

Ismét Családbarát Munkahely elismerést kapott Új-
buda Önkormányzata. A munkáltatóra vonatkozó 
díjjal és a hozzá tartozó pályázati forrással az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma olyan, már létező és ter-
vezett programokat és fejlesztéseket támogat, ame-
lyek elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi 
kötelezettségek összehangolását. Az elismerést No-
vák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtit-
kár adta át október 8-án az Óbudai Egyetemen. A mi-
nisztérium nyolcadik alkalommal írta ki a családbarát 
munkahelyeknek szóló pályázatot, amelyen az új-
budai polgármesteri hivatal mint munkáltató immár 
másodszor szerepelt eredményesen.
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ÚJBUDA
APRÍTÉKOLÁS

1.

3.

2.

4.
5.

6.

7.8.

10.
11.

12.

13.

14.

9.

HELYSZÍNEK KIHELYEZÉS IDŐPONTJA
KELENFÖLD (Hamzsabégi út - Etele út - Fehérvári út közti terület)

KELENFÖLD (Hengermalom út - Fehérvári út - Hamzsabégi út - Duna közti terület)

ALBERTFALVA (Etele út - Fehérvári út - Andor utca - vasút közti terület) 

ALBERTFALVA (Andor u. - Fehérvári út - vasút közti terület) 

ALBERTFALVA (Hengermalom út - Fehérvári út - Duna közti terület)

ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
KELENVÖLGY
PÉTERHEGY
GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület)

SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)

SASHEGY
SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
GELLÉRTHEGY

OKTÓBER 
OKTÓBER 

NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER 
NOVEMBER
DECEMBER 
DECEMBER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

28.
30.
4. 
6.
8.
11.
13.
15.
18.
20.
25.
28.
2.
5.

APRÍTÉKOLÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN

A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozik, ugyanis Önkormányzatunk szeretné, 
ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra 
2018. év őszén kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai lakos számára ingyenes, jelentkezési 
sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi feltételekkel:
• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m³ zöldhulladék aprítása biztosított.
 
Fontos tudnivalók 
 
Mit és hogyan aprítékolnak?
Maximum 15 cm átmérőjű, szennyeződésektől mentes gallyak aprítékolhatók, amelyeket nem kell 
összekötni, sem feldarabolni, csupán a vastagabb végükkel egy irányba rendezni.

Hová kell kihelyezni a gallyakat?
Az aprítandó gallyakat az ingatlan elé kell kikészíteni, az alábbi, kerületrészeknél feltüntetett napon, 
úgy, hogy azok a gyalogos és gépjármű közlekedést ne akadályozzák. Az idő előtti hulladék kirakás 
szabálysértésnek minősül! A teherautónak és az aprítógépnek 12 méter hosszú, vagyis három sze-
mélyautónyi hely biztosítása szükséges.

Mikor végzik el a munkát?
A visszaigazolt regisztráció alapján a szolgáltatást végző vállalkozó a kiválasztott napon 
8.00 és 15.30 óra között fogja felkeresni a jelentkezőt, amennyiben az aprítást az időjárási 
viszonyok is lehetővé teszik aznap. 

Hasznosítható-e házilag a faapríték?
A jelentkezés során előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik vállalják, hogy a keletkezett aprítékot 
helyben tartják, és a kertjükben használják komposztáláshoz vagy talajtakaró mulcsozásra. Az aprítás 
során a zöldhulladék átlagosan hatodára esik össze, tehát ha az aprításra váró ághalom paraméterei 
3m × 2m × 1m, azaz 6 laza köbméter, akkor a keletkező apríték kb. egy köbméter lesz lombhullató 
fák esetében, örökzöldek esetén az apríték mennyisége nagyjából a kiindulási ághalom mennyiségével 
azonos. Ha a regisztráció során a helyben hasznosítást jelölték be, akkor ezen az aprítás elvég-
zése után nem lehet változtatni. Az aprítékot a darálást követően 3 napon belül be kell hordani a 
közterületről a magánterületre, és gondoskodni kell a közterület megtisztításáról. 

Az apríték felhasználásának lehetőségei és előnyei
Az apríték komposztálható, így kb. egy év alatt humusz keletkezik belőle, vagy talajtakarásra is 
használható: nem engedi kiszáradni a talajt, gátolja a gyomnövények elszaporodását, bomlás során 
tápanyaggal látja el a növényeket.

Hogyan jelentkezhetek?
Jelentkezni az Újbuda honlapon az aprítékolási akciónál található linken keresztül vagy a 
www.komposztmester.hu/jelentkezes oldalon, egy űrlap kitöltésével lehet, az  aprítandó 
ághalom paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről  automatikus válasz-
levelet küld az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az igénybeje-
lentés sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 06-30/544-8778-as telefonszámon.
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Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakor-
lati kérdésekkel és azok minél egyszerűbb megol-
dásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat 

a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Őszi kertápolás – változásokkal
Újbudán számos társasházhoz tartozik közös kert, és ker-
tes magánházak is vannak szép számmal, így sokakat érint 
az őszi metszés, a lehullott lombok kérdése. Ez mind hul-
ladékkal jár, nem mindegy azonban, mit kezdenek a lakók 
a zöldhulladékkal. Korábban szokás volt elégetni a kupa-
cot, ám ez súlyosan környezetszennyező, ezért Budapest 
teljes területén fővárosi rendelet tiltja. Komoly pénzbünte-
tésre számíthat, aki mégis füstölésbe kezd, ráadásul sokkal 
hasznosabb komposztálni e zöld nyersanyagot. Ez megold-
ható otthoni komposztálókeretben, amely idén november 6. 
és december 6. között keddi és csütörtöki napokon 11-től 
15 óráig igényelhető a XI. kerületi lakosoknak az Újbuda 
Prizma Kft. székhelyén (Hamzsabégi út 60.).

Ha a keretnek nincs helye, akkor műanyag zsákokba 
is gyűjthetünk, amelyet a Fővárosi Közterület-fenntartó 
(FKF) a kerti szezon végéig, november 30-áig minden csü-
törtökön elszállít, ha a kuka mellé kihelyezzük. Az FKF-
től bármennyi zsák megvásárolható, ügyfélszolgálatokon 
vagy a hulladékudvarokban, például a Bánk bán utca 8–10. 
alatt, illetve nagyobb boltok, Mol-kutak is szokták tartani. 
Újbudán, a Prizmától lakóházanként három zsák ingyene-
sen is igénybe vehető.

A maximum 15 centi átmérőjű levágott ágak, galy-
lyak problémájának megoldására ősszel az önkormányzat 
nagytakarítási akció részeként aprítékolási szolgáltatást is 
nyújt. Ez idéntől más rendszerben működik, mint korábban. 
Az akció során, október 28. és december 5. között csak ak-
kor lehet kihelyezni az ágakat, ha előre igényelte a tulajdo-
nos az aprítékolási szolgáltatást a www.ujbuda.hu honlapon 
vagy a www.komposztmester.hu/jelentkezes oldalon. (To-
vábbi részleteket lásd a hirdetésben.)

Fontos tudni, hogy Újbudán önkormányzati rendelet védi 
a fákat. Magánterületen is kizárólag jegyzői engedéllyel 
lehet a 30 centisnél nagyobb átmérőjűeket kivágni, cson-
kolni vagy átültetni (néhány fajta gyümölcsfa kivételével). 
A részletes szabályozás elérhető a kozigazgatas.ujbuda.hu 
weboldalon, vagy érdemes személyesen érdeklődni, mi-
lyen lehetőségeink vannak, mert a fák értéke nemcsak esz-
meileg, de pénzben kifejezve is nagy.

Magas állami kitüntetést 
kapott Takaró Károly
A Magyar Advent Templomban há-
laadó istentiszteleten köszönték meg 
lelkipásztoruk negyedszázados mun-
káját. Takaró Károly 70 esztendős lett, 
és nyugdíjba vonul. Az istentiszteleten 
az ünnepelt mondta a prédikációt, majd 
Gulyás Gergely, a Minisz-
terelnökséget vezető mi-
niszter is felszólalt. Jelen 
volt Nagy János, a Mi-
niszterelnöki Program-
irodát vezető államtitkár, 
Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselő-
je, Hoffmann Tamás pol-
gármester és a XI. kerü-
leti önkormányzat több 
vezetője is.

Az istentisztelet után 
megtartott rendkívüli köz-
gyűlésen először a gyüle-
kezet vett búcsút a lelki-
pásztortól, majd Gulyás 
Gergely méltatta életútját. 
Kiemelte, hogy Takaró 
Károly két templom épí-
tésénél is jelen volt, egy 
nagyon nehéz időszakban, 
a rendszerváltást követően 
segített újraszervezni a tá-
bori lelkészséget Magyar-
országon, és munkásságá-
val, gyakran fájdalmasan 
igaz prédikációival sokakban felébresz-
tette a hitet. A miniszter a Magyar Ér-
demrend középkeresztjét adta át az 55 
év szolgálat után nyugdíjba vonuló lel-
késznek, aki lelkipásztorhoz illően kö-
szönte meg a kitüntetést: „Kicsi vagyok. 
Kegyelemből élek, és jövőm van ebben 
a kegyelemben Istennél.”

Simicskó István lapunknak elmondta, 
hogy Takaró Károly személyében egy ki-
váló, szerény embert ismert meg, aki kel-
lő tisztelettel szolgálta a Jóistent. Újbuda 
országgyűlési képviselője abban bízik, 
hogy a lelkipásztor továbbra is a kerület 

életének részese marad, segíti a reformá-
tus egyházat, valamint erősíti az embe-
rek hitét nyugdíjas éveiben is.

– Nagyon megható esemény volt – nyi-
latkozta Hoffmann Tamás, aki sajnálatát 
fejezte ki, hogy egy ilyen meghatározó 
személyiség nyugdíjba vonul. A pol-
gármester is biztos benne, hogy Taka-

ró Károly püspök nem hagyja magára 
a közösséget, amely hitében nagyon erős 
gyülekezet, Újbuda egyik alappillére.

Az eseményt nagyszabású vendégséggel 
zárták az altemplomban és a templom kert-
jében, ahol jelen voltak a lelkipásztor csa-

ládtagjai, rokonai és barátai. Számos jeles 
személyiség mellett eljöttek a kisújszállási 
önkéntes tűzoltók is. Takaró Károly azért 
hívta meg őket életének e fordulópontjára, 
mert évekkel ezelőtt, amikor Debrecenből 
hazafelé autózva balesetet szenvedett, ne-
kik köszönhette megmenekülését.

(D. B. S)

Takaró Károly püspök 
negyedszázadon át 
szolgálta a Magyar Advent 
Templom közösségét
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Az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvání-
totta október első 
napját az Idősek 
Világnapjává, 
és tíz éve ezen 
a napon indult 
el az Újbuda 60+ 
Program. A jubi-
leumi ünnepségen 
elsőként Hoffmann 
Tamás polgármester 
köszöntötte a résztve-
vőket a TEMI Fővárosi 
Művelődési Házában.

– Ma önöket ünnepeljük, de 
nem csak ezen a napon gon-
dolunk önökre, és remélem, 
ezt érzik is. Újbuda fiata-
labb korosztálya folyamato-
san köszönetet mond, amiért 
olyan kerületet hagytak ránk, 
amelynek értékeit óvni kell. 
Önök a családjukért, lakókör-
nyezetükért, városrészükért 
dolgoztak, és sokan ma is 
aktívan formálják a kerületi 
közösségek életét – hang-
súlyozta Hoffmann Tamás. 
A polgármester méltatta a tíz-
éves 60+ programot, melynek 
köszönhetően sokan nyugdíj-
ba vonulásuk után próbáltak 
ki olyan tevékenységeket, 
amelyekre korábban nem volt 
idejük, lehetőségük.

A polgármester arra biztat-
ta a 60+ program résztvevő-
it, hogy továbbra is éljenek 
aktív időskort és szervezzék 
közösségeiket. – A program 
a fiatalok figyelmét is felkelti 
a környezetükben élő idősek 

iránt, és a generációk közöt-
ti együttműködés gazdagítja 
Újbuda közösségét – fogal-
mazott Hoffmann Tamás. 
Kiemelte: a Szenior „Ki Mit 
Tud” sikere minden korosz-
tály számára példamutató.

– Egy fiatal lehet lángész, 
de a nagyság az öregségnél 
van – idézte Thomas Mannt 
Újbuda országgyűlési kép-
viselője, Simicskó István. – 
Senki nem veheti el tőlünk 
az évtizedek alatt megszerzett 
tudást, tapasztalatot, ezért 
válik hatalommá az öregség 
– egészítette ki az író gondola-
tait a képviselő, aki az idősek 
iránti tisztelet, szeretet és hála 
fontosságát hangsúlyozta. – 
Fontos, hogy továbbörökítsék 
a szív és a jellem műveltségét, 
főleg ebben a világban, ami-
kor látjuk a nyugati civilizá-
ciók változásait, ahogy felad-
ják saját kultúrájukat, hitüket. 
Az önök tudása, bölcsessége, 
hite és szíve erősít minket, 
hogy érdemes küzdeni ezek-
nek az értékeknek a védelmé-
ért – mondta. Simicskó Ist-
ván azt kívánta az időseknek, 
hogy lelkükben maradjanak fi-
atalok, sose adják fel céljaikat, 
és adjanak hitet másoknak is.

Az ünnepségen Hoffmann 
Tamás és Molnár László al-
polgármester kitüntetést adott 
át Nagy Zoltánné Áment Zsó-
kának, a 60+ Fotókör szer-
vezőjének, a 60+ program 
közösségeiért végzett kiváló 
munkája elismeréseként, va-
lamint Krausz Sándornénak, 
az Újbudai Idősek Háza veze-

tőhelyettesének az idősek igé-
nyeire épülő ellátás biztosítá-
sában nyújtott lelkiismeretes 
munkája elismeréséért. 

Az idősek megbecsüléséért 
és életminőségük javításá-
ért tíz éve indított program 
évfordulóját tortával is ün-
nepelték. A tíz szál gyertyát 
Simicskó István, Hoffmann 
Tamás, Király Nóra, Molnár 
László és Győrffyné Molnár 
Ilona, Újbuda humánszolgá-
lati igazgatója fújta el a szín-
padon. Az eseményen részt 
vett Molnár Gyula, Dél-Buda 
országgyűlési képviselője is.

A kerület vezetői több, 
az Idősek Világnapjához 
kapcsolódó rendezvényre 
is ellátogattak, ajándékokat 
vittek az idősotthonokban 
élőknek, az idősklubok kö-
zösségének. Hoffmann Ta-
más és Molnár László Gaz-
dagréten az Idősek Klubjába, 
a Fővárosi Önkormányzat 
Kamaraerdei Idősek Ott-
honába, a Kenderes Idősek 
Klubjába, valamint az Újbu-
dai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központba 
is elment. Utóbbi helyszínen 
az alpolgármester nyitotta 

meg a Nem csak a húszéve-
seké a világ című fotókiállí-
tást, amelynek anyagát a 60+ 
Fotókör tagjai állították ösz-
sze. Aradszky László örök 
slágerét az Újbuda Ezüstkar 
adta elő.

A Fraknó utcai Újbudai 
Idősek Házában az évfor-
duló alkalmából kitüntetett 
Krausz Sándorné helyettes 
vezető, majd Molnár László 
alpolgármester köszöntötte 
a klubtagokat és a lakókat. 
Az alpolgármester kiemel-
te: az önkormányzat időben 
ismerte fel, hogy az idősek-

nek szervezett programok-
ban paradigmaváltásra van 
szükség. Példaként emlí-
tette, hogy a számítástech-
nikai foglalkozásoknak 
köszönhetően sok idős em-
ber magabiztosan skype-ol 
az unokájával, viberezik 
a dédunokájával vagy böngé-
szi a Facebookot. Hozzátette: 
ahhoz sem kell már sok idő, 
hogy az otthon mért vérnyo-
más- vagy cukorszint-adato-
kat elektronikusan közvet-
lenül a háziorvosnak tudják 
elküldeni a felhasználók.

(Újbuda)

Jubilál a Keveháza utcai  
Idősek Klubja
Ünnepi műsorral és pezsgős 
koccintással ünnepelték a dolgozók 
és a tagok a Keveháza utcai Idősek 
Klubja 30. születésnapját.

– Az Újbudai Szociális Szolgálat (USZOSZ) 
elődje 1986-ban jött létre, majd rövid időn be-
lül nyolc idősek ellátását és gondozását bizto-
sító intézményt hozott létre – mondta a Ke-
veháza utcai Idősek Klubja 30. születésnapja 
alkalmából Szepesfalvyné Magassy Márta, 
az USZOSZ vezetője. Hozzátette: a háló-
zatnak van olyan tagja, aki húsz esztendeje 
rendszeres jár a foglalkozásokra, naponta lá-
togatja a helyiségeket, beszélget, kártyázik. 
A klubok programjai között vannak kézmű-
ves, versmondó és mozgáskurzusok. Jelenleg 
hat idősek klubja működik a kerületben, ezek 
közül a Keveháza utcai már harmincéves, 
míg a Demens Idősek Klubja jövőre lesz 
ötesztendős. Szepesfalvyné Magassy Már-
ta nyolc éve vezeti a Keveháza utcai intéz-
ményt, amelynek fókuszában – a többiéhez 
hasonlóan – az aktív és boldog időskor áll.

Az ünnepségen Győrffyné Molnár Ilona, 
Újbuda Önkormányzata Humánszolgála-
ti Igazgatóságának vezetője is részt vett. – 
A kerületben az 1980-as évek második felé-
ben felismerték, hogy a bölcsődések száma 
csökkent, így a meglévő épületeket idősek 
foglalkoztatására alkalmas helyiségekké 
alakították át – mondta. Ezt követően hozták 
létre az idén tízéves Újbuda 60+ Programot, 
amelynek havi közel 300 foglalkozásán ma 
már 20 ezren vesznek részt. Ezt az önkor-
mányzat teszi lehetővé a helyiségek és gyak-
ran a szükséges eszközök biztosításával. 
A Keveháza utcai rendezvényen hangsú-
lyozták, hogy a tagoknak „mindenük meg-
van” a szórakozáshoz, kirándulnak, a közeli 
Bikás parkban nordic walkingoznak, társa-
soznak.

Nagyné Antal Anikó önkormányzati kép-
viselő az idén jubiláló klubok közül kiemel-

te a Keveháza utcait, mivel itt van a legtöbb 
olyan program, amely a mozgásra fekteti a leg-
nagyobb hangsúlyt. A tagok különösen szere-
tik a táncos mulatságokat.

A születésnapon a klubtagok és a dolgozók 
szavaltak, Máté Péter televízióról vetített ze-
néjére énekeltek. A beszédekben elhangzott: 
sok olyan szépkorú van, aki a kirándulásokat 
részesíti előnyben, mások viszont a kézműves 
foglalkozásokon vesznek szívesebben részt. 
Erről tanúskodtak a falat díszítő apróságok, 
kézműves alkotások is.

(T. K.) 

Harmincéves lett a Gazdagréti Nyug-
díjas Klub is. Szeptember 20-án 
a közösségi ház nagytermében tar-
tott eseményen részt vett Hoffmann 
Tamás polgármester, Molnár László 
alpolgármester, Szepesfalvyné Ma-
gassy Márta, az USZOSZ vezetője, 
valamint Kerékgyártó Gábor önkor-
mányzati képviselő is. A kerületet 
képviselő vezetők ajándékokat vittek 
a nyugdíjasoknak, akik ezt saját ké-
szítésű  meglepetésekkel viszonozták. 
Nem hiányzott a születésnapi torta 
és a pezsgő sem, a múltidéző fény-
képes bemutatókon pedig azokról 
az egykori társakról is megemlékez-
tek, akik már nem lehettek az ünnep-
lők között.

Geréb Gerdától, a Gazdagréti Nyug-
díjas Klub nappali ellátás vezetőjétől 
megtudtuk, hogy az utóbbi időszak-
ban kifestették a helyiségeket, és új 
informatikai eszközökkel várják az in-
ternetező nyugdíjasokat. A klubtagok 
összetartó közösségként segítik egy-
mást a hétköznapokban is.

Tudta-e Ön, hogy... 
…az európai átlagban Magyarország még 
mindig élen jár a szájüregi daganatok elő-
fordulásában. A legtöbb probléma sajnos ab-
ból fakad, hogy a lakosság nagy része ritkán 
vagy alig megy fogászati szűrővizsgálatra. 
A szájüregi rákok esetében pedig zömében 
olyan rákokról van szó, amelyek már a rák 
kifejlődését megelőző állapotban is könnyen 
felismerhetők a szájüreg fogorvos által törté-
nő egyszerű, gondos áttekintésével. Jó részü-
ket pedig maga a beteg is időben észreveheti. 
Az időben felfedezett és kezelésbe vett szá-
jüregi rák az esetek 80%-ában gyógyítható.

– Egészségünk és fogaink épségé-
nek megőrzése érdekében tanácsos 
a rendszeres szűrővizsgálat – hangsúlyozza  
Veszprémi Soma, a Budai Magánorvosi 
Centrum fogászati vezetője. – Sokkal egy-
szerűbb a kezdetekkor észlelni és gyógyí-
tani egy betegséget, vagy egy kisebb lyukat 
betömni, mint később egy vagy több fogat 

pótolni. Csapa-
tunk igyekszik 
minden problémát 
megoldani. A mai 
fogászat már nem 
egy „one man 
show”, komplex-
szé váltak a keze-
lési tervek és ellá-
tások, így az adott 
p r o b l é m á k k a l 
az arra speciali-
zálódott kollégák 
foglalkoznak. A fogászat teljes palettá-
ját lefedjük. Az általános fogorvosoknak, 
dentálhigiénikusoknak, fogszabályzó 
szakorvosoknak és paradontológusoknak, 
protetikára specializálódott orvosoknak 
köszönhetően ma már a páciens az adott 
területen a lehető legprofesszionálisabb 
kezelést kaphatja. Sokan félnek a fogásza-
ti beavatkozásoktól, azonban számomra 
az egyik legnagyobb öröm, hogy képes va-
gyok ezt a félelmet eloszlatni a jó hangulat 
megteremtésével és a bizalommal. A páci-
ensnek a kezelés végére örömet okozok az-
zal, hogy visszaállítom a fogazatát, a min-
dennapokban egy életminőségi javuláson 
megy keresztül, újra mer mosolyogni, tehát 
boldogságot hoz az életébe, és ez számom-
ra fogorvosként egy óriási pluszt ad. Ha fáj, 
sajog vagy nyilall a foga, ne halogassa, for-
duljon mihamarabb fogorvoshoz, vegyen 
részt rendszeres szűrővizsgálatokon, így 
egy esetleges szájüregi betegség is idejé-
ben észlelhető, és mihamarabb kezelhető, 
gyógyítható.

Bejelentkezés a 0670/771-5221-es  
telefonszámon.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

egészségrovat

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor

telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36 1 374 3980

e-mail: recepcio@bmclabor.hu
info@budaimaganrendelo.hu  www.bmclabor.hu
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Kelenvölgy hagyományos 
borünnepével ért a finisbe 
az idei Újbudai Ősz október 
6-án a közösségi ház kert-
jében. A rendezvény fővéd-
nöke Hoffmann Tamás, Újbuda 
polgármestere, védnökei pedig 
Wendlerné Pirigyi Katalin 
és Csernus László önkormányzati 
képviselők voltak.

Az egész napos esemény színes programo-
kat kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A gyerekek népi fajátékokkal szórakoz-
hattak, kézműves programokon vehettek 
részt, színpadi előadásokat nézhettek meg. 

Az Ákom-Bákom bábcsoport a Csiz-
más Kandúr című produkcióját hozta 
el délelőtt Kelenvölgybe, ahol ekkor 
már ropogtak a tüzek, hiszen ilyenkor 
főzőversenyt is rendeznek. A beneve-
zett csapatok bármilyen ételt elkészít-
hettek, de bort kötelező volt használ-
ni hozzá, és a zsűrinek is fel kellett 
szolgálni a választott italt. A szak-
értő döntnökök azt is díjazták, hogy 
a megfelelő fajtát adták-e a verseny-
zők az ételükhöz. Egy-egy csapatot 
erősített Farkas Krisztina, Junghausz 
Rajmund, Nagyné Antal Anikó, Turbók 
Jánosné és Wendlerné Pirigyi Katalin 
önkormányzati képviselő, valamint 

Molnár Gyula, Dél-Buda országgyűlési 
képviselője is.

Délután Németh Zsolt országgyűlési kép-
viselő és Csernus László önkormányzati 
képviselő köszöntötte az Ezerjó Fesztivál 
vendégeit, és megemlékeztek az aradi vér-
tanúk emléknapjáról is. Utána átadták a fő-
zőverseny díjait, a győztes Kárpáti István 
lett vörösboros vadpörköltjével. Az építési 
vállalkozó eddig minden évben részt vett 
ezen az eseményen, és rendre legalább 
a második helyen végzett. A színpadon 
az érdi Rozmaring kórus vendégszereplését 

követően a Kelenvölgyi Általános Iskola 
Pávaköre lépett fel, és az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes mellett több más tánccsoport 
is bemutatkozott.

A fesztivál borkóstolással és szüreti fel-
vonulással folytatódott, Kelenvölgy utcáit 
feldíszitett hintóval, lovas huszárok kísére-
tében járták végig a résztvevők. A késő dél-
utáni órákban megérkezett Sőnfeld Mátyás 
pedagógus-zeneterapeuta a maga Zeneba-
tyujával, az esemény záróakkordjait pedig 
az Ethno Sanzon zenekar szólaltatta meg.

(Újbuda)

A Bikás parkban, a Pajkos utcában, Albertfalván és Kelenvölgyben teljesedett ki az Újbudai Ősz
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Családi nap a közlekedésbiztonságért Elbúcsúztatták a nyarat 
az albertfalvaiak

Hetedjére is Kelenvölgyi Ezerjó 

Szent Mihály-napi búcsún 
köszöntötték az őszt 
az albertfalvaiak szep-
tember utolsó hétvégéjén. 
A több évtizedes múltú, 
a templom védőszentjéhez 
kapcsolódó eseményt 
évről évre az Albertfalvi 
Keresztény Társaskör 
szervezi.

A keresztény hitélet rendkívül ak-
tív Albertfalván, a közösség össze-
tartása többek között Gável Henrik 
plébánosnak, a Szent Mihály-plé-
bánia közösségeinek, az Albert-
falvi Keresztény Társaskörnek, 
valamint olyan intézményeknek 

köszönhető, mint a Don Bosco Ka-
tolikus Általános Iskola és Óvoda.

A Szent Mihály-napi program 
délelőttjén Mahunka Imre bútor-
gyárosra emlékeztek a helyiek. Ma-
hunka feleségével együtt készíttette 
el végrendeletét Kőrössy Bertalan 
királyi közjegyzővel 1922-ben. 
Az örökség egy budapesti, Rigó 
utcai házból és két budapesti te-
lekből állt, 68 500 pengő értékben. 

A házaspár az Albertfalván épí-
tendő római katolikus templomra 
hagyományozta vagyona nagyobb 
részét. – Mahunka Imre 1923-ban 
hunyt el, Albertfalván utcát nevez-
tek el róla, a II. világháború után 
azonban Sáfrány utcára változtat-

ták, és azóta is ezt a nevet viseli. 
A Sáfrány teret viszont az albert-
falvaiak kívánságára nevezték át 
Mahunka Imre térre – elevenítette 
fel Csernus László önkormányzati 
képviselő. Hozzátette: az összetar-
tozás érzése igen erős az albertfal-
vaiakban.

Farkas Krisztina önkormányzati 
képviselő főzőcsapata idén a ha-
gyományokkal szakítva nem gu-

lyást készített a Szent Mihály-napi 
búcsún, hanem currys csirke főtt 
a bográcsban. A képviselő mindig 
szívesen vesz részt az eseményen, 
mert így közvetlenül érzi a közös-
ség erejét – mondta el lapunknak.

(Újbuda)

Pajkos utcabál a közösség jegyében
Az Egységben az egészség és az Újbu-
dai Ősz programsorozat részeként, im-
már ötödik alkalommal megrendezett 
Pajkos utcabálon ezúttal is sokféle prog-
ram várta a kilátogatókat. A jó hangulat 
mellett az egészséges, mozgásban gaz-
dag életmódra koncentráltak a szerve-
zők. Az eseményt az Omnivagus Egye-
sület szervezi, közeli fejlesztő házukban 
ingyenes nyílt napot is tartottak, ahol 
mindenki megismerhette képességfej-

lesztő foglalkozásaikat, programjaikat. 
A Pajkos utcában egyebek közt rekesz-
mászó-bajnokságot rendeztek, volt asz-
faltrajzverseny és kutyás bemutató is. 
A színpadon a Petőfi Musical Stúdió, 
a Rock and Magic SE táncosai, vala-
mint az Eszter-lánc mesezenekar, illet-
ve a Rock ClassiX együttes szórakoztat-
ta az utcabálozókat.

A résztvevőket a Pajkos utcabál egyik 
alapítója, Csernus László önkormányzati 

képviselő köszöntötte, aki minden év-
ben megjelenik az eseményen. – Hagyo-
mányteremtő céllal indult, és most már 
büszkén mondhatjuk, hogy az itt élő kö-
zösségekre pozitív hatással van a rendez-
vény – mondta lapunknak a képviselő. – 
Évről évre készülnek az emberek, sokan 
közösen, nagyobb baráti társaságokkal 
érkeznek, de új ismeretségek, barátságok 
is szövődnek a Pajkos utcabálon.

(Újbuda)

A gyorsuló világban még nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk egymásra 
– fogalmazott Simicskó István, 
Újbuda országgyűlési képviselője

Hoffmann Tamás 
polgármester a közösségek 
erejét hangsúlyozta

A balesetek megelő-
zése, a biztonságos 
közlekedés témája 
sokakat vonzott 
a Bikás parkba 
szeptember 22-én, 
amikor Újbuda 
Önkormányzata 
az ORFK Országos 
Balesetmegelőzési 
Bizottságával 
(ORFK-OBB) 
és a Közlekedéstudo-
mányi Intézettel 
közösen megszervezte 
a Lite Ride közlekedés-
biztonsági családi 
napot.

Idén már harmadszor rendez-
ték meg az újbudai közleke-
désbiztonsági napot, Simicskó 
István országgyűlési képvi-
selő és Hoffmann Tamás pol-
gármester fővédnökségével. 
Ezúttal még több szervezet 
csatlakozott a Molnár Lász-
ló alpolgármester kezdemé-
nyezésére életre hívott, idén 
a Nemzetközi Autómentes 
Napon tartott családi prog-
ramhoz, amely egyben a Biz-
tonság Hete és az Európai 
Mobilitási Hét országos záró-
rendezvénye is volt. Így nem 
csak a közlekedés biztonsága 
került a rendezvény temati-
kájába, hanem a környezet-

kímélő módszerek népszerű-
sítése is.

– A XI. kerületben már 
az óvodák nevelési rend-
jébe beépült a biztonságos 
közlekedés. Két óvoda sa-
ját KRESZ-parkban tanítja 
a gyerekeket a közlekedés 
szabályainak betartására, má-
sutt pedig mobil-KRESZ-pá-
lyákat használnak – mondta 
Hoffmann Tamás polgármes-
ter az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) 
és a szakmai szervezetek 
részvételével tartott sajtótájé-
koztatón. – Újbuda sokat tesz 
az alternatív megoldások nép-
szerűsítéséért – hangsúlyozta 
a polgármester. A tömegköz-
lekedés vonzóbbá tétele mel-
lett ezt erősítik a kerékpá-
rozás támogatását, valamint 
az elektromos autók elterje-

dését szolgáló intézkedések 
is. Az önkormányzat gépjár-
művei közül hetet csak áram 
hajt, a legutóbbi testületi ülé-
sen pedig arról is döntöttek 
a képviselők, hogy Újbudán 
14 új elektromos töltőállomás 
kialakítására teremtenek le-
hetőséget.

Simicskó István parlamenti 
képviselő, hazafias és hon-
védelmi nevelésért felelős 
kormánybiztos arra emlékez-
tetett, hogy a gyorsuló világ-
ban még nagyobb figyelmet 
kell fordítanunk egymásra. 
– Fokozottan kell tennünk 
azért, hogy a balesetek szá-
ma csökkenjen, és javítani 
kell közlekedési kultúránkon 
– fogalmazott az országgyű-
lési képviselő, aki nemcsak 
az agresszív vezetők, a sza-
bálytalankodók magatartá-

sát helyteleníti, de a környe-
zetszennyező gépjárművek 
üzemben tartóinak hozzáál-
lását is.

Pomázi Gyula, az ITM ipar-
ági stratégiákért és szabályo-
zásért felelős helyettes állam-
titkára elmondta, hogy a tárca 
legfontosabb célkitűzései kö-
zött szerepel az okos és tisz-
ta közlekedés. Számos olyan 
kormányzati programot em-
lített, amelyek révén még 
biztonságosabbá és kevésbé 
környezetszennyezővé vál-
hat a közlekedés. – Egy friss 
kutatás szerint Európában 
Dánia és Hollandia után Ma-
gyarországon a legmagasabb 
a főként kerékpárral közleke-
dők aránya – emelte ki Pomá-
zi Gyula. A helyettes állam-
titkár arról is beszélt, hogy 
idén rekordszámú, több mint 
260 településen rendeztek 
programot az Európai Mobi-
litás Hetén.

Berzai Zsolt címzetes ren-
dőr alezredes, a Biztonság 
Hete programsorozathoz egy 
éve csatlakozott ORFK-OBB 
főtitkára rámutatott: fon-
tos, hogy az óvodai, iskolai 
oktatásban egyre nagyobb 
szerepet kap a biztonságos 
közlekedésre nevelés, ezt 
szisztematikusan folytatni 
kell, egészen az egyetemig. 
Évente több mint hatszázan 
vesztik életüket Magyaror-
szág közútjain. – Társadalmi 
összefogásra van szükség, 
hogy a jövőben ez jelentősen 
mérséklődjön – fogalmazott 
az alezredes.

Lambert Gábor, a Magyar 
Biztosítók Országos Szö-

vetségének kommunikáci-
ós vezetője szerint érdemes 
szélesebb körben értelmezni 
a biztonság fogalmát. – Bár 
valóban túl sok a baleset köz-
lekedés közben, a legveszé-
lyesebb hely az emberek ott-
hona, ahol háromszor annyi 
halálos kimenetelű baleset 
történik évente, mint a köz-
utakon – figyelmeztetett.

A rendezvényen megjelent 
Jáger István, Újbuda rendőr-
kapitánya is, aki lapunknak 
elmondta, hogy közlekedési 
rendőrként kezdte pályafutá-
sát, ezért is érzékeny pontja 
a közlekedés biztonsága. – 
Szeretnénk az újbudai polgá-
rokban is tudatosítani, hogy 

a közlekedés, az autóvezetés 
veszélyes üzem. Sokszor ru-
tinszerűen közlekedünk, fá-
radtan vezetünk, így nagyobb 
baleseti kockázatnak tesszük 
ki magunkat. Oda kell figyel-
nünk, akár gyalogosan, akár 
gépjárművel megyünk, mert 
pillanatok alatt válhatunk ál-
dozattá, szabálysértővé vagy 
bűnelkövetővé – hangsúlyozta.

Az eseményen számos 
szervezet és egyesület tar-
tott látványos bemutatókat. 
A gyerekek és szüleik szi-
mulátorokban tapasztal-
hatták meg, milyen fontos, 
hogy használják a biztonsá-
gi övet. A résztvevők meg-
ismerkedhettek a tűzoltás 

alapvető fogásaival, a tűz-
oltók, rendőrök, polgárőrök 
munkájával, kipróbálhatták 
a KRESZ-pályát, valamint 
a régi tűzoltósági és rendőrsé-
gi járműveket.

A színpadon a Handabanda 
együttes után Vonsik Vivien 
és a Csipet-Csapat követke-
zett az óvodásoknak szóló 
Okos gyalogos programmal. 
Sikert aratott a Gyík zenekar, 
majd Nagy Ricsi koncertje is. 
Sötétedés után zenés fényjá-
ték színezte ki a domboldalt, 
a nézők így is meggyőződ-
hettek arról, mennyire fontos 
„látni és látszani”.

(D. B. S.)

Az összetartozást is erősíti a Kelensuli
Dzsúdógyakorlatokkal szórakoztatta a VII. Ke-
lensuli Utcabál és Főzőverseny népes közön-
ségét a Kelenvölgyi Általános Iskola sportcsa-
pata. Akit nem csak a látványos, akrobatikus 
mozdulatok érdekeltek, részt vehetett a főző-
versenyen. A Magyar Vöröskereszt munkatár-
sai elsősegély-bemutatót tartottak.

Benis Andrea igazgató a szülői támogatói 
oklevelek átadása után elmondta: a Kelensu-
li régi tanulói is visszajárnak a fesztiválra. 
Az utcabál alkalmas rá, hogy „egy pillanatra 

megálljunk, és egymásra, iskolatársainkra, 
családunkra, barátainkra, pedagógusainkra 
koncentráljunk”.

Az utcabálra Hoffmann Tamás polgármester 
hozta el az albertfalvai Szent Mihály-napi bú-
csú résztvevőinek üdvözletét, kiemelve, hogy 
az albertfalvaiak, illetve a kelenvölgyiek kö-
zössége egyaránt összetartó.

(Újbuda)
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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.

Dél-Buda ingatlanpiaca: 
azok vásárolnak, akiknek muszáj
Továbbra is érezhető mozgás  
a XI. és XXII. kerület ingatlan-
piacán, de az is, hogy kevesebb lett 
a befektetési célú vásárlás. A kere-
sett lakástípusoknál még mindig 
áremelkedés tapasztalható.

Egy év alatt mintegy 5–8 százalékos áremel-
kedés következett be a dél-budai ingatlanpia-
con, akár a paneleket, akár a téglaépítésű laká-
sokat tekintjük. – A folyamatos drágulás miatt 
viszont már inkább azok vásárolnak, akiknek 
muszáj – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingat-
lan dél-budai régiójának vezetője. A kereslet 
pedig egyre inkább a panellakások irányába 
mozdul el.

A legkeresettebb ingatlanok skálája a garzo-
noktól az egy nappali plusz két hálószobás la-
kásokig terjed, elsősorban a méretük és az áruk 
miatt. Ebből következően persze ezek most 
hiánycikknek számítanak. Nagy Csaba szerint 
vannak bizonyos területek, például egy-egy 
lakótelep, ahol jelentős az ingatlanpiaci moz-
gás, máshol azonban nem történik semmi.

– A keresett környékek közé tartozik 
a XI. kerületben Kelenföld vagy Albertfalva, 
a XXII. kerületben pedig Budafok, például 
a Leányka utcai lakótelep. Ugyancsak kelen-
dők az olyan presztízskörnyékek, mint Sasad 
vagy az Allee környéke, illetve a jó közlekedés 
miatt bármilyen ingatlan a 4-es metró vona-
lának közelében. Utóbbiaknál beszélhetünk 
egyébként erősebb befektetői jelenlétről is – 
jegyezte meg a szakértő.

Szintén presztízskörnyéknek számít Gaz-
dagrét, noha panellakótelepről van szó. A ma-
gas árak ellenére olyannyira nagy a kereslet 
a lakások iránt, hogy gyakorlatilag rokoni, is-
merősi körön belül kelnek el, így sokszor meg 
sem hirdetik őket. A családi házakat viszont 
nehezebb eladni, és akkor is csak jelentős al-
kuval. Kereslet még lenne rájuk, a magas árak 
azonban gyakran elriasztják a vevőket. A XI. 
kerületben az átlagos értékesítési idő a 80 mil-
lió forintnál olcsóbb családi házak esetében 
6–12 hónap, az ennél drágább ingatlanoknál 
viszont már kifejezetten szűk kereslettel ta-
lálkozhatunk, így a „luxuskategóriában” akár 
évekig is tarthat egy-egy eladás.

Ami az árakat illeti, a kelenföldi lakótele-
pen egy átlagos kétszobás panellakás eladási 
négyzetméterára jelenleg 500–600 ezer forint 

környékén alakul. Gazdagréten viszont egy 
háromszobás panellakásért már 37–40 millió 
forintot kell fizetnie a vevőnek. – A paneleknél 
ráadásul alkudni sem lehet sokat, mindössze 
pár százezer forintot – hívta fel a figyelmet 
Nagy Csaba.

A téglalakásoknál kicsit nagyobb a mozgás-
tér, de ez alapvetően abból következik, hogy 
az árfekvésük is magasabb. Habár folyama-
tosan csökken a különbség a panel és a tég-
laépítésű lakások árai között, utóbbiak lokáci-
ótól függően még mindig 20–30 százalékkal 
drágábbak. Sok vevő szemében azonban ezt 
az árkülönbséget semmi sem indokolja, ezért 
is tolódott el a kereslet a panelek irányába.

Arra is felhívta azonban a figyelmet a szak-
értő, hogy a kialakult magas árakra nemcsak 
az olcsóbb ingatlanok irányába való elmozdu-
lás a vevői válasz, hanem az egyre gyakoribb 
és nagyobb mértékű hitelfelvétel is. Ennek 

kapcsán kérdésként merül fel, hogy az októ-
ber eleji szigorítás a gyakorlatban visszaveti-e 
a hitelfelvételi kedvet, és ha igen, mennyire. 
Nagy Csaba szerint némi visszaesésre lehet 
számítani, elsősorban a családi házas tranzak-
cióknál.

A hitelre vásárlók aránya egyébként nő, 
miközben szűkül a készpénzért befektetés-
re vásárlók köre. A befektetők persze most 
is vadásznak egy-egy jó vételre a használt 
lakások piacán, de úgy tűnik, hogy inkább 
az új építésű lakásokra álltak rá. A Dél-Buda 
agglo merációjában található Tópark esetében 
például a vevők 10 százalékát teszik ki a be-
fektetők, akik kiadják az általuk megvásárolt 
ingatlanokat. Nem is kis összegért, hiszen egy 
négyzetméterért 3000–3500 forintot is elkér-
hetnek (egy nappali plusz két hálószobás, 60 
négyzetméteres lakás esetében ez mintegy 
180–200 ezer forintos bérleti díjat jelent), mi-

közben a lakások eladási négyzetmé-
terára itt 500–550 ezer forint között 
alakul. Ez azt is jelenti, hogy a XI. kerületi új 
építésűeknél 25–30 százalékkal alacsonyabb 
eladási árakról van szó a Tópark esetében, ami 
azért megmozgatja a befektetők fantáziáját. 
Ezek a lakások ráadásul ilyen bérleti díjakért 
könnyen és gyorsan kiadhatók. Hiszen a be-
fektetői lakásvásárlások miatt ugyan nőtt a ki-
adó lakások száma az elmúlt években, bőséges 
kínálatról azért nem beszélhetünk Dél-Budán, 
miközben a bérleti díjak továbbra is magasan 
járnak.

(X)

Balla Ákos, a Balla 
Ingatlan ügyvezető-
tulajdonosa
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 
Kána – középkori falu Újbudán

Egy szenzációs régészeti leletegyüttes  
feltárásának története 

című könyv bemutatójára.

Időpont:  
2018. október 25. csütörtök, 15 óra
Helyszín:  
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
(Budapest I., Szent György tér 2.)

Köszöntőt mond:  
Dr. Végh András,  
a BTM Vármúzeum igazgatója

A könyvet méltatja:  
Dr. Hoffmann Tamás,  
Újbuda polgármestere

A kötetet bemutatja:  
Terei György,  
ásatásvezető régész

A könyv a bemutató után  
kedvezményes áron megvásárolható.

Mindenkit szeretettel várunk!
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 
Újbuda Önkormányzata, a Kána Alapítvány 
és a Budapesti Történeti Múzeum

Életet visznek a városba

Október a magyar 
festészet ünnepe

Finom dallamok, ízek  
és formák a Pontban

A Pont maga-
zin címlapját 
a zene inspirál-
ta: a tehetséges 
énekes-dalszer-
ző, Szigeti Zsófi 
a Shaibo zene-
karral lett is-
mert, az Újbuda 
Jazz Fesztivá-
lon adott utolsó 
koncertjük után 
új felállással 
és hangzásvi-
lággal áll a kö-

zönség elé. A muzsikánál maradva: a magazin-
ban is bemutatkozik a Kodály Zoltán halálának 
50. évfordulóján alakult Kodály Spicy Jazz, 
amely a mai igényekhez illesztve értelmezi újra 
a mester népzenei munkásságát.

Scherer Péter rendezésében a B32 mutat-
ja be a 7 nap című előadást, annak az ifjúsá-
gi programnak a részeként, amely a fiatalabb 
generációkat érintő problémákat dolgozza 
fel. A közreműködő szakértők közül Lénárd 
Kata pszichológus a Pontnak is nyilatkozott. 
A programajánlók mellett interjú készült  
Jókuti Andrással, a Világevő gasztroblog 
szerzőjével, és bemutatjuk a Villányi úton fél 
évszázadon át alkotó Makovecz Imre házát 
és munkásságát is.

Az idei fesztivál külföldi vendége Szlo-
vénia: a Szent Gellért téri Próféta Ga-
lériában Ismeretlen közelség címmel 
nyílik tárlat október 19-én 18 órakor 
kortárs szlovén festők munkáiból. 
A megnyitón Hoffmann Tamás, Újbu-
da polgármestere és Metka Lajnšček  
szlovén nagykövethelyettes mond kö-
szöntőt. Társrendezvényként a Nem-
zeti Színház kiállítóhelyén, a Zikkurat 
Galériában látható október 18-tól 
a Magyar Alkotók Szlovákiai Egyesüle-
tének tárlata, Fel-SZÍN-vidék címmel.

III. évf. 8. szám | 2018. október

ŐSZI PRÉMIUM  
ART FAIR
kortárs iparművészek designvására
2018. október 13-án, szombaton 11.00 és 19.00 között  
a B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR egész területén,  
több mint 40 kiállítóval.
A Design Hét Budapest hivatalos programja.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  

Telefon: +36 1 787 00 39  |  E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu   |  www.b32kulturter.hu  |  www.facebook.com/B32kulturter

„OLYAN KÖZEGBEN SZERETNÉK DOLGOZNI, 
AHOL NYITOTT FÜLEK ÉS SZÍVEK VANNAK” 
Szigeti Zsófi
A VILÁG TELE VAN GYÖNGÉDSÉGGEL 
Bikácsi Daniela
A FINOMFŐZELÉKNEK 
IS FINOMNAK KELL LENNIE
ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
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Megtöltötték az érdek-
lődők a Fészek Klubot 
szeptember 28-án, 
a NEO Budapest 
konferencián, amelyen 
a magyar főváros 
kulturális és gazda-
sági potenciáljáról, 
az urbanisztikáról, 
valamint a kreatív 
iparról volt szó.

Ongjerth Dániel, az Eleven 
Blokk Művészeti Alapít-
vány tagja a XI. kerület kul-
turális életének alakulásáról 
beszélt a nemzetközi kon-
ferencián. Elmondta, hogy 
a helyi művészek – az ön-
kormányzat segítségével – 
2012 óta aktívan bekapcso-
lódnak Újbuda pezsgésébe. 
Az alapítvány közvetítőként 
segít nagyjából 30 művész-
nek, hogy műteremként, 
galériaként, kulturális kö-
zösségi térként vehessenek 

igénybe korábban kihasz-
nálatlan önkormányzati 
helyiségeket. Az összesen 
mintegy 700 négyzetmé-
ternyi bérlemény többsége 
a Bartók Béla út, a Bertalan 
Lajos utca és a Lágymányosi 
utca által határolt területen 
található. – Ebben a projekt-
ben rengeteg lehetőség van, 
az urbanisztikai kutatástól 
és városmarketingtől kezd-
ve a programszervezésig – 
fejtette ki Ongjerth Dániel.

Klaus Siebenhaar, a Berlini 
Freie Universität professzorá-
nak kutatási témája a kreatív 
város. Az Eleven Blokk ala-
pítvány berlini együttműkö-
dő partnere, a Stiftung Starke 
vezetőségi tagja érdeklődé-
sünkre elmondta, jól ismeri 
a Bartók-negyed projektet, 
a Bartók Béla Boulevard 
kedves a szívének. – De van-
nak még olyan nemzetközi 
minták, amelyeket szívesen 

megmutatunk a magyar part-
nereknek – tette hozzá.

A konferenciára érkezők 
számos olyan, Berlinben vagy 
Vilniusban már működő pro-
jektet mutattak be, amelyek 
hasznos példák lehetnek Buda-
pestnek. A litván fővárosban 
például egy régi, elhagyatott 
gyárépületben kor társbalett-
előadásokat szer veznek. A ta-
nácskozáson szó esett a Night 
Mayor Budapest, azaz a Bu-
dapest éjszakai polgármes-
tere kezdeményezésről is. 
Ennek lényege, hogy a pesti 
bulinegyed szórakozóhe-
lyei egyesületet hoztak létre, 
amelynek célja a belvárosi 
éjszakai élet nyugodtabbá 
tétele és fejlesztése. Hasonló 
szervezet már közel harminc 
világvárosban működik si-
kerrel, köztük Amszterdam-
ban, Bécsben, Londonban, 
Párizsban, Zürichben és New 
Yorkban is.

(T. K.)

A XVII. Magyar Festészet 
Napja programsorozatban 
idén 100 kiállítást és 400 
művész kétezernél is több 
munkáját tekinthetik meg 
az érdeklődők országszerte 
és határon túl. A kiemelt hely-
szín Újbuda, Eger és Szolnok.

A Magyar Festészet Napja Magyaror-
szág egyik legnagyobb képzőművészeti 
eseménysorozata, amely újbudai civil 
kezdeményezésre jött létre 2002-ben. 
A kezdetben csak október 18-án, a fes-
tők védőszentjeként tisztelt Szent Lu-
kács napján megrendezett ünnep mára 
hetekig tartó, határokon is túlmutató 
országos fesztivállá nőtte ki magát. 
A program a festészet idősebb és fiata-
labb képviselőit állítja a középpontba, 
és átfogóan tárja a közönség elé a hazai 
képzőművészet sokszínűségét.

A rendezvény támogatásával már 
szeptember óta látható néhány kiállítás 
– például a központi helyszínen, Eger-
ben, a Templom Galériában a Női Vonal 
VII. –, október 13-ától november 19-éig pedig 
a Kepes György Művészeti Központban a több 
mint kétszáz képet bemutató Élő magyar fes-
tészet 2018 című tárlat várja a közönséget. 
Szolnokon október 12-én kezdődött az ese-
ménysorozat, az érdeklődők megismerhetik 
Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy 
Dénes festőművész Lakásgaléria műtermét, 
a Szolnoki Szigligeti Színház kiállítóterét, va-
lamint az Aba-Novák Agóra Kulturális Köz-
pontot is. A színház Király György festőmű-
vész Különös csendek című egyedi tárlatának 
ad helyet, az Aba-Novák Agórában a Szolnoki 

Képzőművészeti Társaság közös kiállítása te-
kinthető meg Rész és egész címmel, egészen 
december közepéig.

Újbudán október 11-én, a Gárdonyi téren 
indult az ünnepségek sora. A Csontváry-em-
léktábla megkoszorúzása után RE-edit cím-
mel nyílt meg pályakezdő festőművészek 
csoportos kiállítása a B32 Galériában, ahol 
a digitális képek mellett a festészet hagyo-
mányos eszközeivel dolgozó művészek 
munkái is megjelennek. Itt látható a Mun-
kácsy-díjas festő, Bikácsi Daniela Lélegző 
helyek című tárlata is.

Újbuda közösségi házai is készülnek a Fes-
tészet Napjára: Gazdagréten interaktív játék 
várja a családokat október 18-án, Albertfalván 
workshopon lehet megismerni az akvarell-, il-
letve az akriltechnikát. Őrmezőn az új, kávé-
zóként is működő Társalgó Galériában Barlai 
László festőművész és Gyimesi László költő-író 
közreműködésével kisorsolják a Hónap Művé-
szét, akinek alkotásait a galéria kiállítótermé-
ben mutatják be egy egész hónapon keresztül. 
Kelenvölgyben a húsz éve alakult Kelenvölgyi 
Festőiskola műhelymunkájába pillanthatnak 
be az érdeklődők a Nyitott műhely szervezé-
sében.

A programsorozat október végéig még sok 
eseménnyel, tervezett galériasétákkal várja 
a kortárs művészet kedvelőit. Garami Gréta 
művészettörténész és Sipos Endre művészetfi-
lozófus október 19-án a Bartók Boulevard 

számos galériájának kiállítóterét mutatja be: 
köztük van a Godot, a K.A.S., a Gross Arnold 
szellemiségét őrző Arnoldo és a Moha Kultúr-
tér is. A sétálók eljuthatnak a Karinthy Szalon-
ba is, ahol Őry Annamária vietnámi tájképei-
ből láthatnak válogatást Nyugati tó címmel. 
Az Újbuda Galériában október 19-étől novem-
ber 12-éig látogatható a kortárs magyar mű-
vészek plasztikus képeiből válogatott A síktól 
a térig, a tértől a síkig című tárlat. Október 
26-án a B32 színháztermében Formabontó 
címmel Oltai Kata művészettörténész beszél-
get meghívott vendégeivel a kortárs magyar 
festészetről.

(K. G.)
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Meskó Bánk előadóművész  
irodalmi estje Évfordulók címmel  

(Karinthy Frigyes és Wass Albert)

Közreműködik:  
Király Balázs zongoraművész

2018. október 26., péntek 18 óra
Budai Klub-Galéria  

(1111 Budapest, Budafoki út 9–11.)

Újbuda Önkormányzatának  

támogatásával
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Kulturális programajánló Emlékezés  
a legendás gitárosra

Rockzenészek, családtagok és rajongók 
emlékeztek a fiatalon elhunyt Bencsik 
Sándorra (Samu) Lecke utcai emléktáblá-
jánál. A Beatrice, a P. Mobil és a P. Box  
egykori gitárosa kisebb megszakításokkal 
Újbudán élt. A koszorúzáson részt vett  
Hoffmann Tamás polgármester  
és Molnár László alpolgármester is.

Rögtönzött koncerttel, beszédekkel és koszorúzással emlé-
keztek a Lecke utcában Bencsik Sándor gitárosra pályatársai, 
rokonai, barátai, a TTT Nemzeti Rockarchívum kuratóriuma, 
valamint Újbuda Önkormányzata. Az ünnepségre a családtago-
kon kívül sok pályatárs is eljött, köztük az Omega billentyűse, 
Benkő László, a régi P. Box dobosa, Szabó István, basszusgitá-

rosa, Zselencz László, a P. Mobil ex-basszusgitárosa, 
Kékesi „Bajnok” László, valamint Samu örök alkotó-
társa, a dalszövegíró Csiga Sándor is.

Hoffmann Tamás polgármester beszédében elárul-
ta, hogy ezeken a zenéken nőtt fel. Egy városnak 
nagyon fontos, milyen emberek éltek ott, milyen 
nyomot hagytak maguk után, és lényeges, hogy meg-
őrizzük az emléküket – fogalmazott a polgármester. 
Kiemelte, hogy az 1987-ben elhunyt gitáros a kor ne-
gatív kultúrpolitikája miatt nem tudott Magyarorszá-
gon kiteljesedni, külföldön viszont nem a nemzetközi 
siker várta, hanem a szomorú vég.

A megemlékezésen Németh Nándor és Kékesi 
„Bajnok” László játszott el néhány emblematikus 
számot. A minikoncert záró darabja A zöld, a bíbor 
és a fekete című legendás dal volt, amelyet eredeti-
leg Radics Béla emlékére írtak a P. Box zenészei, 
de Bencsik tiszteletére egy neki szóló versszakkal 
is kiegészítették.

(Újbuda)

Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 budapest,  
gyékényes u. 45–47.

október 20. 18.00 Latinka 
76–86. – bánki László  
és Jakobetz lászló  
könyvének bemutatója
A könyvben olvasható írások 
az 1970–80-as évek albertfal-
vai lakótelepének közösségi 
életéről szólnak, de a XI. ke-
rület más részei is szóba ke-
rülnek benne.

október 25. 17.30  
Valóságom – Juhász Ibolya 
festményeinek  
kiállításmegnyitója
A tárlatot támogatja az AKH 
és az Újbuda Prizma Köz-
hasznú Kft. tehetségtámogató 
programja.

október 27. 18.00  
„föltámadott a tenger…” 
– forradalom a zenében 
és a költészetben
Az AKH Opera- és Dalstú-
diójának koncertje az 1956-
os forradalomra emlékezik. 
A társulatot és a műsort ve-
zeti Csák József operaéne-
kes, zongorán kísér Hegedűs 
Valér. Előzetes regisztráció 
a 204-6788-as telefonszá-
mon vagy az akh@ujbuda.hu 
címen. Belépő: 600 Ft/fő

október 30. 18.00 mit 
csinál egy régész az ásatás 
vége után? az etele  
helytörténeti Kör  
nyilvános összejövetele
2005-ben fejeződött be Új-
buda Tóváros lakópark terü-
letén az egykori Kána falu 
feltárása. Az eredményekről 
számtalan folyóiratban, elő-
adáson olvashattak, hallhat-
tak az érdeklődők. A Kána – 
középkori falu Újbudán című 
könyv bemutatóját követő 
előadás kis mértékben érin-
ti magát az ásatást, sokkal 
inkább a leletek útját kíséri 
végig a föld alól a vitrinig. 
Előadó: Terei György régész, 
főmuzeológus.

Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 budapest,  
törökugrató u. 9.

október 20. 18.00  
operett zerkovitz béla  
dalaiból és életéből
Egy képzeletbeli mulató tár-
sulata éli különös életét a sze-
münk előtt, és olykor észre 
sem vesszük, hogy saját érzé-
seik, konfliktusaik, szerelme-
ik és csalódásaik átcsapnak 
a nagybetűs produkcióba. 
Jegyár: GKH-klubkártyával 
1000 Ft/fő, GKH-klubkártya 
nélkül 1500 Ft/fő

október 21. 9.30–12.00 
Öko-kreatívműhely 
és táncház
Ez alkalommal PET-palack-
ból gyártanak ékszertartót 
a felnőttekkel, míg a gyere-
kek malacperselyt készíthet-
nek. A kézműveskedés után 
mindenkit szeretettel várnak 
táncházukba, természete-
sen élő muzsikával. Belépő: 
GKH-klubkártyával 400 Ft/
fő, GKH-klubkártya nélkül 
600 Ft/fő

október 31. 16.00–19.00 
Csokit vagy csalunk!
A Gazdagréti Közösségi 
Házban idén sem maradnak 
el a Halloween előtti játé-
kos és „elrettentő” feladatok. 
Aki szeretne, tököt is farag-
hat, ha regisztrál a gkh@
ujbuda.hu e-mail címen. 
Mottó: „ha ügyes voltál, mi 
sem csalunk, helyette inkább 
csokit adunk!” A részvétel 
GKH-klubkártyával ingye-
nes, GKH-klubkártya nélkül 
400 Ft/fő

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 budapest,  
Kardhegy u. 2.

október 26. 17.00–18.00 
Rajzfilmünnep
A harmadik Országos 
Rajzfilm ünnep részeként 
klasszikus magyar mesék ke-
rülnek filmvászonra: Kukori 
és Kotkoda, Pom Pom, Frakk 
történetei elevenednek meg 
az egykori Kelen Mozi ter-
mében. A szervezők rajzsa-
rokkal és játszószőnyeggel is 
várják a gyerekeket és a szü-
lőket. A részvétel ingyenes.

október 27. 9.00–14.00  
garázsvásár
Asztalfoglalás és információ: 
424-5363, kkh@ujbuda.hu

Kelen Civil 
Közösségek Háza
1119 budapest,  
petzvál u. 42.

október 26. 15.00–18.45 
Rajzfilmünnep  
felnőtteknek
15.00 Válogatás a BuSho 
Rövidfilmfesztivál animációs 
filmjeiből
16.20 Új nemzedék a magyar 
animációban – összeállítás 
az Eszterházy Károly Egye-
tem Vizuális Művészeti Inté-
zetének filmjeiből
17.30 Kortárs magyar animá-
ciós rövidfilmek
A szünetekben szerencseke-
rék várja az érdeklődőket, fil-
mes kérdésekkel.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 budapest, Cirmos u. 8.

október 19. 18.00  
társalgó galéria  
vernisszázs – galériaavató
A hónap művésze: Barlai 
László festőművész
A művészi miliőben eltöltött 
kávézás lehetőségét kínálja 
a jövőben Őrmezőn az ŐKH 
Társalgó Galériája. A perfor-
mansz során a tér átalakul ga-
lériává, a nézőknek általában 
láthatatlan háttérmunka ele-
venedik meg, számos művé-
szi szempontot és kulisszatit-
kot árulva el a kiállításépítés, 
a kurátori munka sokszínű-
ségéről. Közreműködik Gyi-
mesi László költő-író, meg-
tekinthető november 14-éig. 
A belépés ingyenes.

október 26. 10.00–18.00 
Rajzfilmünnep Őrmezőn
Mézgáék, Dr. Bubó, Kukori 
és Kotkoda, Pom Pom, Frakk 
és a Kockásfülű nyúl vár-
ja a gyerekeket és szüleiket 
egész nap a Klubszobában, 
egymást követő vetítésekkel. 
A belépés ingyenes.
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
október 17. 7.50 természetjárás – börzsöny-hegység
Nagybörzsöny–Kisirtáspuszta–Nagyirtáspuszta–Márianoszt-
ra, táv: 14 km, szint: 300 m. Előzetes jelentkezés szükséges 
(délután 16–19 óráig). Találkozó: Nyugati pu. pénztárak (ind. 
8.07); ingyenes; információ és jelentkezés: Somóczi Szilvia 
(Caola) 06-30/3403-490 

Október 17. 13.00–16.00 Fülbemászó dallamok  
– Zenés filmvetítés
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Kenderes Idősek Klub-
ja (XI., Kenderes u. 4.); ingyenes; információ: László Gábor  
klubvezető, hétköznap 8–16 óráig a 789-2055 vagy  
a 06-70/4920-397 telefonszámon

október 18. 14.00–19.00 sakk-klub
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.); 
ingyenes; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as te-
lefonszámon

október 18. 18.00–19.00 Kiállításmegnyitó – Kókai emese, 
boldizsár ottó és Snyehola Anett (Sansa) fiatal kortárs fes-
tőművészek alkotásai
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.); 
ingyenes; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as te-
lefonszámon

október 19. 17.00–19.00 festészet napi workshop
Közreműködik: Azúr Festőiskola. Helyszín: Albertfalvi Kö-
zösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.); ingyenes; információ: 
hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon

október 19. 18.00 társalgó galéria – vernisszázs galéria-
avató és -megnyitó
A hónap művésze: Barlai László festőművész. Helyszín: Őrme-
zei Közösségi Ház (XI., Cirmos u. 8.); ingyenes; információ: 
hétköznap 8–20 óráig a 309-0007 telefonszámon. Megtekint-
hető november 14-ig hétköznap 10–19 óráig, hétvégén a prog-
ramok függvényében

október 19. 19.00–20.30 melódia és harmónia – koncert 
szólóénekesekkel és hangszeresekkel
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u.  
45–47.); ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig  
a 204-6788 telefonszámon

október 20. 8.15 természetjárás – Csepel-sziget
Szigethalom–Parkerdő–Szigetcsép. Táv: 12 km, szint:  
50 m. Találkozó: Ráckevei HÉV, vágóhídi végállomás  
(ind. 8.35); ingyenes; információ: Tari József (Műanyag SC)  
06-30/5364-767, előzetes jelentkezés szükséges

október 20. 18.00–19.00 Latinka 76–86. – bánki Lász-
ló és Jakobetz lászló Albertfalváról és a kerületről szóló 
könyvének bemutatója
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u.  
45–47.); ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig  
a 204-6788 telefonszámon

október 24. táplálkozási tanácsadás
Egyéni tanácsadás szakember vezetésével. Előzetes jelentke-
zés szükséges. Ingyenes; információ és jelentkezés: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636 telefonszámon.
Időpontok: 
9.30–15.30 Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.)
13.30–15.30 Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (XI., Kérő u. 3.)

Október 29. 9.45–10.45 Problémamegbeszélő csoport – 
téma: a magány
Csoportfoglalkozás témák szerint pszichológus vezetésével. 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (XI., Kérő u. 3.); ingyenes; információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636 telefonszámon

programajánló

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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

Caring         City a gondoskodó város

A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a Bu-
dapest XI. kerület budaörsi út–budaörs határa–XII. kerület határa–Gaz-
dagréti út–rétköz utca–gazdagréti út–budaörsi út–m1/m7-es autópá-
lya bevezető szakasza által határolt terület kerületi építési szabályzata. 
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése értelmében teljes eljárás 
formájában történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem 
az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.

A terv 2018. október 1-jétől november 1-jéig megtekinthető az önkor-
mányzat weblapján, a Főépítészi Iroda felületén a készülő településrendezési 
eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket a foepitesz@uj-
buda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. 
rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett 
lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi tervvel kap-
csolatosan lakossági fórumot tart 2018. október 24-én, szerdán 14–16 óra 
között (bocskai út 39–41. I. emelet 114-es terem). a fórum keretében 
megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel 
kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg észrevé-
telt a dokumentációval kapcsolatban.

Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.

Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a la-
kossági fórumon felül a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre 2018. november 
1-jéig nyújthatják be.

Takács Viktor Tibor
főépítész

értesítés pálYázatI Felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2019. évre kiírja a

bURSA HUnGARICA FelSŐOKtAtáSI  
ÖnKORmánYZAtI ÖSZtÖnDÍJPálYáZAtOt.

„A” típusú pályázatot
a felsőoktatási hallgatók számára

és
„B” típusú pályázatot

a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára.
 

A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatalban, a Köznevelési Csoportnál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) 
és az Ügyfélszolgálati Irodákon (1113 Bp., Bocskai út 39–41. és 1113 Bp., 
Zsombolyai u. 4.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.

ujbuda.hu. További információ kérhető a 372-3470-es telefonszámon.
 

a pályázat benyújtása
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektromos Pályázatkezelési 

és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztrá-
ció szükséges, melynek elérése:

http://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázatot kizárólag az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati 
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel 
együtt kell benyújtani Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri 
Hivatala Köznevelési Csoportjánál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. 408.), 

vagy postai úton eljuttatni a címre.
 

A PálYáZAt beADáSánAK HAtáRIDeJe:  
2018. november 6.

Szeniortánc:  
mozgás – öröm – agytorna

üres és rossz műszaki  
állapotú lakások bérbeadására  

– 2018-II.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 
polgármestere (továbbiakban: polgármester) a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (további-
akban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormány-
zati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX.26.) sz. ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt 
pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja: Az önkormányzat pályázati úton kívánja 
bérbe adni azokat a tulajdonában álló, felújításra váró la-
kásingatlanokat, melyek a rendelet 11. § (3) bekezdésének 
megfelelően csak pályázat alapján adhatók bérbe.

a pályázatra kiírt lakások:
1. Budapest, XI., Bartók Béla út 134. I. em. 5. Alapterü-

lete: 32 m2

2. Budapest, XI., Bartók Béla út 136. fszt. 9. Alapterüle-
te: 25 m2

3. Budapest, XI., Fraknó u. 28/B V. em. 17. Alapterülete: 
33 m2

4. Budapest, XI., Ménesi út 19. als. 2. Alapterülete: 44 m2

5. Budapest, XI., Móricz Zs. krt. 8. II. em. 1. Alapterüle-
te: 72 m2

6. Budapest, XI., Tétényi út 38/A IX. em. 29. Alapterüle-
te: 46 m2

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt vehet, 
aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig  
a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságköté-
se alapján nagykorúvá vált.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén 
vállalja a pályázati lakás saját költségen történő felújítását  
1 éven belül, a pályázatban előírt módon, melyet az ön-
kormányzat a pályázatban meghatározott költségen bér-
beszámítással megtérít.

A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, a felújí-
tási munkák idejére 1 év, a felújítási munkák átadás-átvé-
tele után további 15–20 év.

a pályázatok benyújtásának határideje: 2018. októ-
ber 26. 12.00 óra.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes 
pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai 
út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület, 
Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy 
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.
ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

 Budapest, 2018. szeptember
dr. Hoffmann Tamás polgármester

pálYázatI FelhívásFelhívás
ebnyilvántartásba 

történő bejelentésre
Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy 
önkormányzatunk ez évben az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§ (1) 
bekezdése alapján összeírja a kerü-
letünkben tartott ebeket. 

A KUtYAtUlAJDOnOS 
KÖteLezettsége,  

hogy az ebnyILvántar-
tásba adatoKat  
szoLgáLtasson.

Az adatszolgáltatás megkönnyíté-
se érdekében adatlapot biztosítunk, 
ami megtalálható a www.ujbuda.
hu honlapon, http://kozigazgatas.
ujbuda.hu/nyomtatvanyok -es-
dokumentumok a Hatósági Igaz-
gatóság/Igazgatási Osztály menü-
pont alatt. Az adatlap beszerezhető 
továbbá Újbuda Polgármesteri Hi-
vatalának 1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41. szám alatti recepcióján.

a kitöltött adatlapokat  
az alábbi módokon tudják  

visszajuttatni:
• elektronikus úton (e-papíron – 
a kiválasztandó címzett mezőben 
a Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Önkormányzata szöveg kivá-
lasztása szükséges – az UJBUDA 
202117330 elektronikus címre)
• postai úton (Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Polgármesteri 
Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.)
• e-mailen:  
ebnyilvantartas@ujbuda.hu 
• a Polgármesteri Hivatal recepció-
in található gyűjtődobozokba
Az adatlap kitölthető továbbá 
a www.ugyfelkapu.ebnyilvantar-
tas.hu weboldalon is. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy a weboldalon 
szereplő regisztrációs lapon kizá-
rólag abban az esetben válasszák 
ki a településeknél a Budapest XI. 
kerületet, ha az eb tartási helye 
a Budapest XI. kerületben van.
Kérjük, hogy az előző összeírást 
követő időszakban bekövetkezett 
változást (eb elpusztult, elajándé-
kozták, elköltöztek stb.) is legye-
nek szívesek bejelenteni.
az adatszolgáltatás határideje: 

2018. október 31.
Köszönjük együttműködését!

Újbuda Önkormányzata

Több mint 40 évvel ezelőtt 
egy német táncpedagó-
gus, Ilse Tutt dolgozta ki ezt 
a fajta mozgásformát. Ke-
vés lépéskombinációból álló 
koreográfia, amelyben nin-
csenek hirtelen mozdulatok, 
ugrások, pörgések vagy kü-
lönféle akrobatikus elemek. 

Kimondottan az idős korosz-
tály számára kialakított moz-
gásforma. Egyedül is el lehet 
jönni, nem kell táncpartner-
ről gondoskodni, csupán vál-
tócipő szükséges. Táncos elő-
képzettséget nem igényel.

Nemcsak a koncentráci-
ót, a koordinációs készséget 

és a ritmusérzéket javítja, de 
fejleszti az agyműködést is, 
átélhető a zene, a táncolás 
öröme, valamint a közösség-
hez tartozás jóleső érzése is. 
Szeretettel várjuk azokat a 60 
év felettieket, akik ténylege-
sen tenni szeretnének mentá-
lis és testi egészségükért.

helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont (XI., Bölcső 
u. 3.)

Időpont: október 31-étől 
minden második (páros) hé-
ten szerdán 9.15–10.45 óráig

A rendezvény során – néhány 
fogalomtisztázó felveze-
tés után – szó esik napjaink 
időjárási szélsőségeiről, klí-
mánk változásáról és a klí-
mabarátságról. Az előadást 
Kremnicsán János, a Sas-he-

gyi Látogatóközpont vezető-
je tartja. Újbuda rendelkezik 
ezzel a megtisztelő címmel: 
klímabarát település. Vajon 
mit takar ez a szó, hogy klí-
mabarátság?

helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszer-
tani Központ (XI., Kérő u. 3.)

Időpont: 2018. október 24. 
14 óra. További információ: 
hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-as telefonszámon

Időjárásunk – interaktív előadás
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VÁLASSZ 
SPORTOT 
ÚJBUDÁN 
60 FELETT

Információk, versenykiírás és online nevezés: sport.ujbuda.hu

2018. november 5 és 10. között
Nevezési határidő:  2018. október 30.

Sport11 Kánai út 2

Bikás park Bártfai utca 52/b.

  VERSENYSZÁMOK

 ÚSZÁS 2018. november 06. / Kezdés: 10:00  
 regisztráció, öltözés: 9:00
  helyszín: Sport11

 ASZTALITENISZ 2018. november 05. / Kezdés: 10:00   
 regisztráció, öltözés: 9:00
  helyszín: Sport11

 SAKK 2018. november 06. / Kezdés: 15:00     
 regisztráció, öltözés: 14:30
  helyszín: Sport11

 TENISZ 2018 november 08. / Kezdés: 10:30 
 regisztráció, öltözés: 9:30
  helyszín: Sport11

 FUTÁS 2018  november 10. / Kezdés: 12:30
 regisztráció, öltözés: 11:30
  helyszín: Újbudai Sportcentrum, Bikás park

 

✃

………………………………………………
Aláírás

JELENTKEZÉSI LAP

NÉV:   

ÚJBUDAI LAKCÍM:           Budapest,                                                       út/utca/köz              Lakcím kártya alapján!    

TELEFON: +36                                                        E-MAIL CÍM:                                       @ 

FONTOS, HOGY OLYAN ADATOKAT ADJON MEG, AMELYEK SEGÍTSÉGÉVEL SZÜKSÉG ESETÉN EL TUDJUK ÉRNI!

NEM:     Nő                 Férfi                                KORCSOPORT:    60-65            65-70              70 fölött

PÓLÓMÉRET:   S          M          L          XL          XXL             SZÜLETÉSI IDŐ:

A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Helyszíni nevezés nincs! 

FŐDÍJ WELLNESS HÉTVÉGE
A program résztvevői:  
Azok az újbudai lakcímmel rendelkező, 60 év feletti személyek, 
akik a nevezési határidőig leadják nevezési lapjukat, mellyel 
egyben igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadják.

Felelősségvállalás:
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online 
regisztrációval minden induló elfogadja a szervezők szabályait, és 
betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy 
saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk 
megfelel a versenyen való részvétel feltételének.

A jelentkezési lapot kitöltve vágja ki és dobja be a Nyéki Imre Uszoda aulájában vagy 
az Újbuda Önkormányzatának (Zsombolyai utca 5.) portáján kihelyezett gyűjtőládába!

Online nevezés esetén a sport.ujbuda.hu weboldalról tud nevezni!

 VERSENYSZÁMOK
 ÚSZÁS 

 2 hossz – 66 m mell úszás 

 2 hossz – 66m gyors úszás 

 3 hossz – 99 m mell úszás 

 3 hossz – 99 m gyors úszás

ASZTALITENISZ

 egyéni  páros*  

SAKK 

 női  férfi   

TENISZ 

 egyéni páros*          

FUTÁS

 1 kör - 800 m 2 kör - 1600 m  

*vegyes: férfi-férfi, nő-nő, férfi-nő

Valassz sportot 60 felett Ujbuda ujsag 280x210 2018 10.indd   1 2018. 10. 10.   10:40

KEDVEZMÉNYES 
BURGONYAVÁSÁRT

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

szervez a kerületi lakcímkártyával rendelkezők számára.

A burgonya ára: 300,-Ft/zsák (10 kg). A vételárat a helyszínen 
kell fizetni. Minden lakcímkártyával rendelkező lakos 1 zsák bur-
gonya vásárlására jogosult, melyet kizárólag személyesen vehet át.

Az akció a készlet erejéig tart!

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

2018. OKTÓBER 20-ÁN (SZOMBAT)
8:00-12:00 óra között (illetve a készlet erejéig) FE

LH
ÍV

Á
S

    Árusítóhelyek: 
• ALBERTFALVI PIAC
• BIKÁS PARKKAL SZEMBEN 
   (Tétényi út 38. előtti park)

• FEHÉRVÁRI ÚT 44. szám alatti parkoló 
   (Fehérvári út - Dombóvári út sarok)

• EDÖMÉR UTCA (Feneketlen-tó mellett)

• GAZDAGRÉTI PIAC
• ŐRMEZEI PIAC
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

KENO reminder sajto 280x425.indd   1 2018. 09. 20.   16:04
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apróhIrdetés

mozaik
keresztrejtvénY

pártok eseménYeI

Fogadóórák

 » oktatás
angoLtanár felzárkóztat, vizsgára felkészít. 06/1/3862-
382, 06/20/546-8963.
matematIKa-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.

 » 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.

 » lakásszervIz
lAKáSFelÚJÍtáS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/251-
3800, Halász Tibor.

 » tv, számítógép
SZámÍtÓGéP-JAVÍtáS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572-653.

 » szolgáltatás
duguLáseLhárÍtás a kerületben: 06/30/9210-948.
tarsashazgondnoK.hu Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/396-1933.
LaKatos: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása, 
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
KÖLtÖztetés, lomtalanítás, áruszállítás. 06/1/403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
SZObAFeStŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
ReDŐnYJAVÍtáS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KéményeK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.
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.
ReDŐnYÖK, roletták készítése, javítása, 48 órán belüli 
redőnyszerviz. 06/30/205-1207.
CégÜnK Budapest egész területén vállalja társasházak, 
lakóparkok kezelését, közös képviseletét, üzemeltetését, 
szükség esetén jogi képviselet bevonásával. Kollégáink OKJ-s 

bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek, akikre a nap 24 
órájában számíthat. Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi 
elérhetőségeken, és igény szerint kérje kollégáink visszahívását. 
tarsashaz@szikra.hu, kurcz.bernadett@szikra.hu, 06/1/280-
0812, 06/30/991-9607.
hÍzott kacsa és liba májával együtt, valamint liba- 
és kacsamáj, liba- és kacsacomb, húsos-bőrös háj frissen 
rendelhető. +36/20/590-9196.

 » gYógYászat
PeDIKŰRÖS házhoz megy. 06/1/365-8238
ReFleXOlÓGIA, fülakupunktúrás addiktológia.  
www.fittalpak.hu +36/70/341-8900.

 » régIség
arany, EZÜST, borostyán, drágakő és régiség felvásárlása 
azonnal készpénzben! T.: 350-4308, 06/70/884-4084.  
Cím: XIII., Hollán Ernő u. 4.
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.
KastéLyoK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb., 
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
KeLetI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.

 » gondozás
IDŐS személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen 
döntenénk el. +36/30/418-6663.
IDŐS, MAGÁNYOS ember háztartásvezetését vállalom együtt 
lakva 24 órában. 06/20/224-9590.

 » állás
AlAPSZIntŰ épületkarbantartó feladatok *részmunkaidős* 
ellátására keresünk: tevékeny nyugdíjas munkatársat, 
valamilyen *építőipari* szakmai gyakorlattal, XI. ker 
*Sztregova* utcához közeli lakással. Bérezés megegyezés 
szerint, a munkaidő függvényében.  
Jelentkezését a +36/30/362-3037-es telefonon várjuk.

IX. KerÜLetI raktárba keresünk munkatársakat több 
munkakörbe, kétműszakos beosztásba. Átlagbér:  
nettó 200 000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu.  
Jelentkezés: karrier@mads.hu e-mail címen, vagy SMS-ben  
a 36/20/441-3386 számon a munka megjelölésével.
raKtárI betárolókat keresünk 1 hónapos határozott időre 
nappali munkavégzéssel a IX. kerületbe. Átlagbér:  
nettó 180 000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés:  
karrier@mads.hu e-mail címen, vagy SMS-ben  
a +36/20/441-3386 számon a munka megjelölésével.
a domoKos Pál Péter Általános Iskolába (1119 Budapest, 
Sopron út 50.) fél állásra nyugdíjas tanítónőt, és egész 
állásra takarítónőt keresünk. Érdeklődni a 06/1/204-1201-es 
telefonszámon.
CsomagoLó/gépKIszoLgáLó munkatársakat keresünk 
a XXII. kerületbe nappali munkavégzéssel. Bér: átlag  
nettó 155 000 Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés:  
karrier@mads.hu e-mail címen, vagy SMS-ben  
a +36/20/441-3386 számon a munka megjelölésével.
CégÜnK mérlegképes könyvelő munkatársat keres teljes 
vagy részmunkaidőben. Telefon: 06-30-962-7985, e-mail: 
9627985@163.com

 » társkeresés
társKÖzvetÍtés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni 
párját! 06/20/272-1461. komolyangondolom.hu

 » könYvek
KÖnyvfeLvásárLás készpénzért! Könyvtáros 
diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus Antikvárium. 
06/20/9313-773.
KÖnyveKet, könyvtárakat antikvárium vásárol.  
06/20/425-6437.
KÖnyvmoLyoK új és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. 06/20/4774-118. Kérésére ingyenes lomtalanítás, 
pincétől a padlásig.

 » vegYes
autófeLvásárLás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
vásároLoK használt Zepter Bioptron Lámpát, Színterápiát, 
Légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért! Érdeklődni: 
06/20/529-9861.

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

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  

• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

barabás rIChárd (pm) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu   
dr. báCs márton (mszp–dK) önk. képv.   
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655   
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.)   
GAJáRSZKI áROn (lmP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.   
gÖrÖg andrás (mszp–dK) önk. képv.    
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu    
gyorgyevICs mIKLós (Kdnp) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-
iroda (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   
JUnGHAUSZ RAJmUnD (FIDeSZ) önk. 
képv. Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624,  
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KeLLer zsoLt (mszp–dK)  
Egyeztetés: 06/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com  
KeréKgyártó gábor (fIdesz) önk. 
képv. Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@
ujbuda.hu, 06/30/817-2313   
KIráLy nóra (fIdesz) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620  
www.kiralynora.hu   
LudányI attILa (fIdesz) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu   
moLnár gyuLa (mszp) ogy. képv.   
Minden hónap első keddjén, 17 órakor,  
XI. Mérnök utca 40. Telefon: 06-30/566-4302
dr. moLnár LászLó (Kdnp) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 
16.30–18 óráig, KDNP-iroda (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.

áprily Lajos: atra cura c. 
költeményéből idézünk.
vízszintes: 1. az idézet 
első sora (e, á, l, Z, e). 
13. Nemde bár? 14. Alig lát-
ható. 15. Türelemmel viselt 
testi-lelki gyötrelem, elavult 
szóval. 16. Műszaki katona. 
18. Nagyobb lakás része. 20. 
Német női név. 21. Nyakba-
való. 22. Menyasszony. 24. 
Kamera egynemű betűi. 26. 
Orosz motorkerékpármár-
ka. 27. Navarrete József. 28. 
Maskara. 30. Műsorszórás. 
32. Anyagot méretre vág. 
33. Női szerzetes, nővér, la-
tin szóval. 35. Költőien szó-
lít. 36. Hagymaváros. 38. 
Heveny. 40. Vigadozik. 42. 
Fólió befejezése! 43. A fizi-
ka egyik ága. 45. Részben 
nőnemű! 46. Versenyre való 
benevezés, angol nyelvte-
rületen. 48. … Gaszparjan, 
örmény szoprán operaéne-
kesnő. 49. Szombathelyi ru-
hagyár. 50. Az egykori Szov-
jetunió gépkocsi jelzése. 51. 
Állatbiztató eszköz. 53. II. Rákóczi Ferenc parasztgenerálisa (Tamás). 55. 
A mennydörgés, a vihar és a termékenység istene a skandináv mitológiá-
ban. 56. Csörte. 58. Huszárik Kata. 59. Végtag. 61. Péter névnaptársa. 63. 
Közel a belsejében! 64. Igeképző. 66. Kifen. 68. A ringben padlóra küld. 70. 
Iránytudakoló szó. 72. A korund kék változata. 74. Feszélyezettség. 76. El.

Függőleges: 1. FUU. 2. A természetben való eligazodás végett rögzített 
irány. 3. Testnedv. 4. Angol helyeslés. 5. Kén és foszfor vegyjele. 6. Heves 
esőzéssel járó szél. 7. Női becenév. 8. Kevert szín. 9. Gésa egynemű betűi. 
10. Mozi vége! 11. Kossuth- és Liszt-díjas bariton operaénekes (György). 

12. Egyesült Nemzetek 
Szervezete, röv. 17. Szob-
rászművész (György). 19. 
Shakespeare királya. 21. 
az idézet második sora 
(e, z, e, ó, g). 23. Afrikai 
főváros. 25. Rövid, csatta-
nós történet. 28. Esőn álló. 
29. Pipa része. 31. Portéka. 
32. Európai nép. 34. … dant 
vitia, tétlenség a bűnök for-
rása. 35. … Istók, legendás 
emberi lény a lápi világ-
ból. 37. A japán szigetek 
egyik őslakosa. 39. Japán-
ban használt gyaloghintó 
(KAGO). 41. Jászai-díjas 
színész (Attila). 43. Több-
felhasználós számítógépes 
rendszer üzemeltetője, an-
gol műszóval. 44. Kanadá-
ban letelepedett hegedűmű-
vész (Géza). 47. Rohanni 
kezd! 49. Mondatalkotó. 52. 
Egykori nép a Balkánon. 54. 
A lélek tükre. 55. A francia 
kártya egyik színe. 57. Éj-
színű. 58. Lucien …, Elkán 
László festő, fényképész 

művészneve. 60. Angol férfinév. 62. …, a rókatündér, Ujj Mészáros Ká-
roly 2015-ben bemutatott filmje. 64. A Garam szlovák neve. 65. Londoni 
csapat! 67. Zsíros páratlan betűi. 69. Sün betűi keverve. 71. Győri sport-
klub. 73. Richter Gedeon. 75. Nikkel vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 18. SZÁM REJTVÉNYÉ-
NEK MEGFEJTÉSE: Fekete kendőben a szél szárazon sír, mint az öre-
gek. NYERTESE: Kovács Zsigmond, 1118 Bp., Kelenhegyi út. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

 » a XI. kerÜletI FIdesz programjaI
budafoki út 9–11. tel.: 209-3439. nyit-
va 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 tanács-
adással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingat-
laneladási ár és vételhez kapcsolódó tanács-
adással (időpontfoglalás: 06-70/4545-163) 
várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András so-
ron következő ingyenes jogsegély időpontja 
november 27.

 » 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 szer-
dáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: 
minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (Te-
lefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06-20/979-
3369).

 » a XI. kerÜletI kdnp programjaI
Karinthy f. út 9. tel.: 209-0474. az iroda 
hétköznap 14–18 óra között várja szeretet-
tel az érdeklődőket.

 » a XI. kerÜletI lmp programjaI
Az Újbudai lmP Klub minden hónap első 
péntekén 19–21 óra között, az f2 Klubban 
(fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöj-
jön el, és beszélgessünk helyi vagy országos 
ügyekről, problémákról, és ismerje meg a ja-
vaslatainkat! Tel.: 06-70/511-6390. Web: face-
book.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@lehet-
mas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

 » a XI. kerÜletI jobbIk programjaI
bartók béla út 96. tel.: 06-70/372-5854, fo-
gadóóra 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.

 » a XI. kerÜletI pm programjaI
villányi út 89. tel.: 06-70/947-4091. foga-
dóóra megbeszélés szerint

 » a XI. kerÜletI demokratIkUs koa-
líCIó programjaI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 
1506. budapest 116. Pf.147., e-mail: buda-
pest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.
hu, facebook.com/demokratikuskoalicioujbu-
da, facebook.com/gynemetherzsebet
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Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában 
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban minden-
képp jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóInk 

közös

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ŐSZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ 

NOVEMBER 5. ÉS DECEMBER 7. KÖZÖTT

• ALBERTFALVA
• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• SZENTIMREVÁROS, GELLÉRTHEGY
• KELENVÖLGY, PÉTERHEGY

NOVEMBER 5-6-7.
NOVEMBER 8-9-10.
NOVEMBER 12-13-14. 
NOVEMBER 15-16.
NOVEMBER 19-20.
NOVEMBER 21-22-23.
NOVEMBER 26-27.

• GAZDAGRÉT
• SASAD, SASHEGY
• ŐRMEZŐ

NOVEMBER 28-29-30.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
NOVEMBER 17. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG

A nagytakarítási akció keretében az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársai az alábbi helyszí-
neken és megadott időpontokban 
lesznek jelen, és vesznek részt a köz-
területek megtisztításában:

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofit Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” keretein belül ‒ idén is 
megszervezi őszi nagytakarítási akcióját a kerület közterületein. Bí-
zunk abban, hogy újra közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk 
szebbé tételéért, a házak előtti kertek és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztá-
lást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni, ezért az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 90x90x90 centiméte-
res, fából készült komposztálókereteket, amikből minden társasház 
és családi ház két-két darabot igényelhet a készlet erejéig. A kom-
posztáló keretek XI. kerületi lakcímkártya bemutatásával ve-
hetők át az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhe-
lyén (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) november 6-tól 
december 6-ig minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között. 
 
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan tovább-
ra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt 
zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak 
helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció idő-
tartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Ham-
zsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át ‒ társasház és 
családi ház három-három darabot  igényelhet ‒ a készlet erejéig. 
Érdeklődni a (+36-1) 372-76-95-ös telefonszámon lehet.

KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG 
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK.

2018. 
NOVEMBER 5-től

2018. 
DECEMBER 7-ig

• GAZDAGRÉT 
• ŐRMEZŐ
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS 
• KELENFÖLD 

Rétköz u. – Torbágy u. sarok 
Cirmos utcai parkoló
Fehérvári út – Vegyész utca sarok
Edömér utcai parkoló 
Vahot utca – Keveháza utca sarok

NOVEMBER  
17.

LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, 
halogénmentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladékok, szórófejes/hajtógázas 
palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, 
fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszerek, szárazelem, elekt-
ronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

DECEMBER
DECEMBER

1-3-4-5.
6-7.

Laktató őszi lakoma  
a VakVarjú konyhájából

Az olasz gnocchi 
nagyon hasonlít 
a magyar nudlihoz, 
mégsem ugyanaz. 
Mindkettő alapja 
a krumpli, de nem 
mindegy, hogy milyen. 
Most eláruljuk a töké-
letes gnocchi titkát.

A tésztához régebbi, szinte 
már csírázni készülő krump-
lira lesz szükség, mert ennek 
alacsonyabb a nedvesség-
tartalma. Főzés előtt 200 
fokos sütőben szikkasszuk 
a burgonyát egy órán át úgy, 
hogy ne érjen közvetlenül 
a tepsihez (szilikon lapra 
vagy sóágyra helyezzük). 
Héjában főzzük meg a bur-
gonyát, majd alaposan szűr-
jük le. Hámozás után törjük 
át villával, aztán forgassuk 
össze a liszttel és a tojással. 
Csak addig gyúrjuk a tésztát, 
amíg az összeáll (körülbelül 

5 perc). Gyúrjuk rúddá, vág-
juk 2 centiméteres hengerek-
re, majd villával formázzuk 
meg. Amint elkészültünk, 
rögtön tehetjük a lobogó, sós 
vízbe. Azokat, amelyek fel-
jöttek a víz felszínére, szed-
jük is ki azonnal, különben 
szétmállnak a gombócok. 
Nem is akkora ördöngösség, 
a lényeg, hogy ne gyúrjuk 
túl, és ne pihentessük sokáig 
a tésztát nyers állapotában.

Parcsetich Ernő séf ezúttal 
legújabb sertéstarjareceptjét 
hozta el tőkegombával, szárí-
tott paradicsommal és pirított 
gnocchival.

Hozzávalók 5 főre:
• 1 kg tarja
• 15 dkg nameko tőkegomba
• 1 db nagyobb vöröshagyma
• 1,5 dl tejszín
• 10 dkg szárított paradicsom
• néhány levél friss bazsalikom
• fél csokor petrezselyem

gnocchihoz:
• 1 kg krumpli
• 2 tojássárgája
• 20 dkg liszt
• 1,5 l víz + 1 leveskocka

elkészítés:
A tarját négy egyforma darab-
ra vágjuk, serpenyőben kevés 
zsiradékon körbe pirítjuk, 
majd sózzuk, durvára darált 

borssal megszórjuk, és sütő-
ben 160 fokon lassan puhára 
sütjük. A hagymát apróra vág-
juk, kevés vajon megfuttatjuk, 
hozzáadjuk a megmosott, le-
csepegtetett gombát, és 15–20 
percig főzzük. Hozzátesszük 
az összevágott paradicsomot, 
felöntjük egy kevés tejszín-
nel, és beforraljuk. Amint 
elkészült, a felaprított petre-
zselyemmel és bazsalikom-
mal megszórjuk. A gnocchit 
a fent bemutatott módszerrel 
elkészítjük, majd kevés vajon 
aranybarnára pirítjuk, és hoz-
záadjuk a raguhoz. Mélytá-
nyérba szedjük, és a húst a te-
tejére szeleteljük.

Jó étvágyat kívánunk!

Urbán Milánnak hívnak, 9 
hónapos világkörüli utamról 
2018. július 27-én érkeztem 
meg. Az utazás alatt sokat 
fejlődtem testileg és lelki-
leg is, anya, apa és a cicus 
is nagyon vártak. Nappa-
laikat vidámmá, éjszakái-
kat hosszabbá, otthonukat 
pedig boldogabbá teszem. 
Kusza hajammal és kíván-
csi tekintetemmel azonnal 
elvarázsoltam a családot. 
 

Csathó Balázs a nevem, 2018. 
augusztus 29-én 23.30-kor 
születtem 3420 grammal 
és 51 centiméterrel. Szüleim 
és a rokonság már nagyon 
várták, hogy világra jöj-
jek. Szüleim örömére keve-
set sírok, nyugodtan telnek 
a napjaim. Nagyon szeretek 
zenét hallgatni, és már el-
kezdtem szemlélni a világot. 

Szabó Ádám József vagyok, 
szeptember 9-én szület-
tem, mindössze 2 óra alatt 
a Szent Imre Kórházban. 
Akkor 3660 gramm és 54 
centiméter voltam, de az-
óta már jó sokat híztam. 
Itthon már nagyon várt a 9 

éves bátyám és a másfél éves nővérkém, meg persze anyuék 
és nagyiék. Anyukám tősgyökeres kelenvölgyi, büszke vagyok, 
hogy én is itt lakhatok.


