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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Misszió
Ami igazán fontos
Az ünnep ellentéte a hétköznapiság, az időszűke, a szürke-
ség, a szűkmarkúság. A mindennapok gyakran arra késztet-
nek mindnyájunkat, hogy szigorúan tartsuk életünk ritmusát, 
a munkaidőt, a határidőket, miközben gyakran időhiány-

nyal kell számolnunk. 
Annak ellenére, hogy 
mindez rengeteg fárad-
ságunkba kerül, még-
sem ez az, amiben meg-
ragadható lenne életünk 
lényege. Ami igazán 
fontos, az a hitünk, 
a családunk, a baráta-
ink, a szabadságunk, 
a boldogságunk 
és az embertársainkkal 
vállalt közösségünk. 

Azok az értékek, amelyek az első helyen szerepelnek, ame-
lyek ünnepléseink középpontjában állnak.

Az esztendő vége igazán bővelkedik ilyen alkalmakban. 
A karácsony a szeretet ünnepe, amikor szokás szerint ki-
sebb-nagyobb ajándékkal lepjük meg szeretteinket. Egy 
színes könyvvel, egy izgalmas játékkal, egy kényelmes ru-
hadarabbal, vagy ami még fontosabb, az együtt töltött idő 
ajándékával. Utóbbi nemcsak gesztus, hanem sokkal fonto-
sabb annál, hiszen ilyenkor önmagunk egy „részét” adjuk 
oda a másiknak.

Újbuda szerencsére évről évre egyre többeknek jelenti 
az otthont, ahol a hétköznapok rohanása közepette is van 
idő és van alkalom az ünneplésre. Egy olyan kerületet, 
amely egy családhoz hasonlóan nem csupán számít, de fi-
gyel is ránk. Egy olyan Újbudát, amely egyszerre teremti 
meg a biztonságot és a változás lehetőségét, amely elismeri 
tehetségeit és vállalkozó szellemű tagjait. Egy olyan város-
részt, amely egyaránt támogatja az időseket és a fiatalokat, 

az egyedül élőket és a családokat, teremti meg 
a kultúra, a sport és a kikapcsolódás lehetőségét.

Az óév végén és az új küszöbén egybeesnek 
a számadás és a tervezés napjai. Bár a mögöttünk 

álló esztendőben is sok minden történt a kerületben, 
mégsem hagyhatjuk abba a megkezdett munkát, 
nem dőlhetünk hátra. Tovább kell vinnünk oktatá-
si és egészségügyi intézményeink modernizálását, 
közlekedésünk fejlesztését, közterületeink és park-

jaink megújítását, és a sornak még közel sincs vége. 
A jövő évben is szükség lesz mindenkire, 2019-ben is szá-

mítunk Önökre.
Engedjék meg, hogy áldott és békés karácsonyt, valamint 

örömökben és sikerekben gazdag, békés, boldog új eszten-
dőt kívánjak minden újbudainak!

Hoffmann Tamás
polgármester

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Újbuda újság következő lapszáma 2019. január 16-án jelenik meg

Karácsonyi 
készülődés
Ahogy közeledünk 
az ünnephez, Újbuda önkor-
mányzatának vezetői és képvi-
selői felkeresik a kerületi 
idősotthonokat és idősklu-
bokat, hogy magukkal vigyék 
a kerület és az iskolások 
ajándékát. Az ajándékozás, 
a szeretet és az odafigyelés 
mellett arra is törekednek, 
hogy felhívják a figyelmet, 
mennyire fontos, hogy 
közösen gondoskodjunk idős 
embertársainkról.

A karácsony előtti napokban hagyomá-
nyosan ajándékot visznek a kerület ve-
zetői az újbudai idősotthonokba, idős-
klubokba. Idén először a Keveháza utcai 
Idősek Klubjába látogatott el Hoffmann 

Tamás polgármester, Molnár László al-
polgármester és Nagyné Antal Anikó 
önkormányzati képviselő. Nem csak 
ajándékkosárral érkeztek az idősekhez, 
hanem a szokásokhoz híven idén is át-
adták azokat a karácsonyfadíszeket, 
amelyeket újbudai iskolások készítet-
tek. A klub tagjai műsorral készültek: 
verseket szavaltak, novellákat olvastak 
fel, zenéltek és énekeltek. Utána közös 
ebéd következett, amelynél egymást is 
megajándékozták. Mint Szabó Imrénétől, 
a Keveháza utcai Idősek Klubjának veze-
tőjétől megtudtuk, már hetek óta készül-
tek az ünnepségre, az önként jelentkező 
szereplők sok próbával állították össze 
a műsort.

Ezek mindig megható alkalmak, hi-
szen évről évre nagyon kedvesen fogad-
nak minket – mondta lapunknak Újbuda 
polgármestere. – Rengeteg örömöt kap 

az ember az idősektől, a szép karácsonyi 
műsoron kívül ők is megleptek minket 
saját készítésű kézműves ajándékokkal, 
sok kedves szóval. Minden alkalommal  
feltöltődöm ilyenkor – árulta el Hoff-
mann Tamás.

Az ünnep fényét az is emelte, hogy 
az önkormányzat segítségével nemrég 
korszerűsítették az intézmény bútorza-
tát: új székek, fotelek szolgálják az idő-
sek kényelmét a Keveháza utcában.

A hagyományos Idősek Karácsonya 
rendezvényeket lapunk megjelenésének 
napján, december 19-én rendezik meg 
az Albertfalvi Közösségi Házban, a Ke-
len Civil Közösségek Házában, a Kelen-
völgyi Közösségi Házban, az Őrmezei 
Közösségi Házban, a Gazdagréti Közös-
ségi Házban és az Újbudai Polgármesteri 
Hivatal Zsombolyai utcai épületében.

(Folytatás a 3. oldalon)
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hírkép

Molnár László alpolgármester ismertette a XI. kerület in-
novációt támogató tevékenységét azon a konferencián, 
amelyet Újbuda Önkormányzatával együttműködésben 
szervezett az ELTE. A rendezvényen startup szakkiállítást 
is tartottak, valamint átadták az ELTE Innovatív Kutatója 
díjat és kihirdették a 2018. évi Innovatív Hallgatói Ötletpá-
lyázat díjazottjait.

Lezárult a negyedik Újbuda 
Startup pályázat

A zsűri tagjai: Magyar Dániel, az ELTE 
Innovációs Központjának igazgatója; 
Kállay László, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési 
Központjának igazgatója; Jakab Lász-
ló, a BME Villamosmérnöki és Infor-
matikai Karának dékánja; Jónás Lász-
ló, a Design Terminál üzletfejlesztési 
vezetője; Dietrich Péter, a Hiventures 
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szeni-
or befektetési menedzsere; Szalai Pi-
roska, a Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke; valamint Szórádi Bence, a FI-
VOSZ 2013-as év fiatal vállalkozója.

Az Újbuda Startup pályázattal 
az önkormányzat az innovatív 
ötleteken és fejlesztéseken alapuló,  
növekedésorientált ifjúsági vállal-
kozások létrehozását, a cégalapítás 
korai fázisát támogatja évről évre. 
A verseny december 14-i döntő-
jében 12 csapat mutatta be ötletét.

Negyedik alkalommal írták ki 2018-ban az Új-
buda Startup pályázatot, amelyen ezúttal is 
a XI. kerületi campusszal rendelkező intézmé-
nyek 35 esztendősnél fiatalabb hallgatói indul-
hattak. A feltételek szerint a versenymunkák 
készítői a támogatás elnyerése esetén vállal-
kozásukat Újbudán hozzák létre. Az a nyertes 

társulás, amely részt vesz az önkormányzat 
NewGenerationSkills (NGS) projektjében, 
a csapatonként járó egymillió forintos díjon 
felül további egymillió forintot kap az önkor-
mányzattól. A legjobbak emellett egy évig in-
gyenes vállalkozásfejlesztési mentorálásban is 
részesülnek.

Az idei felhívásra zömmel két-három fős 
csapatok jelentkeztek, többségükben kezde-
ti fázisban lévő ötlettel. A pályázat első köre 
októberben zárult, a beérkezett 20 verseny-
munkából a zsűri a 12 legjobbat juttatta to-

vább a döntőbe. A kiválasztott pályázóknak 
a Spin-Off Klub szakértői tartottak felkészítő 
tréninget. A december 14-i döntőben a részt-
vevőknek 3–5 perc állt rendelkezésükre ötle-
teik ismertetésére, a zsűri további 7–10 perc-
ben tehetett fel kérdéseket.

A döntős pályamunkák között szép számmal 
akadtak mérnöki fejlesztések, köztük telefonos 
játékok, mobilalkalmazások. Több ötlet kap-
csolódik a sportolás, az oktatás, a szórakozás 
és a környezetvédelem témájához, de az egész-
ség, illetve az újrahasznosítás, a ruházat vagy 
az élelmiszerek újragondolása is megjelenik 
a tervekben. Ezek közül csak néhány korláto-
zódik offline megoldásokra.

A zsűri az ötlet megvalósíthatósága, piacké-
pessége, hiánypótló szerepe, illetve innovati-
vitása alapján értékelte a benyújtott terveket. 
Az elbírálásnál előnyt élveztek azok a csapa-
tok, amelyek több tudományterület eredmé-
nyeit hasznosítják. A pályázat főszervezője, 
Kerékgyártó Gábor önkormányzati képvise-
lő, vállalkozásfejlesztési tanácsnok korábban 
hangsúlyozta: nem az a legjobb csapat, ame-
lyik minden részletet pontosan megfogalmaz. 
Felidézte, hogy tavaly innovatív sörcsap, 
okosfogkefe, modernizált régi rádió és korsze-
rű vércukormérő kifejlesztésén dolgozó fiata-
lok nyertek.

(T. K.) Világnyitók  
– Jobb velünk a világ

Már nyolcadik éve 
rendezik meg Újbudán 
a Fogyatékos Emberek 
Világnapja alkalmából  
a Világnyitók  
– Jobb velünk a világ 
című eseményt 
az általános iskolák  
4. osztályosainak.

Az iskolások játékos érzéke-
nyítő tréningen vettek részt, 
amelynek tíz állomásán ala-
pítványok és civil szerve-
zetek tapasztalati szakértői 
tartottak interaktív bemutatót 
a Barba Negra Music Club-
ban. A gyerekek fokozato-
san ismerkedtek meg a sérült 
emberek életével, miköz-
ben leküzdötték félelmei-

ket, és megtanulták, hogyan 
tudnak jól segítségére lenni 
fogyatékkal élő társaiknak. 
A csoportokat segítő önkén-
tesek között voltak a Család-
barát Újbuda címet elnyerő 
Tata Consultancy Services 
Limited Magyarországi Fiók-
telepének munkatársai is.

A kisdiákok megismerhet-
ték és haza is vihették azt 
az esélyegyenlőségi társasjá-
tékot, amelyet Újbuda Önkor-
mányzata készített számukra. 
A Világnyitók – segíts jól! 
nevű játék során a gyerekek 
megtanulhatják, hogyan vi-
szonyuljanak sérült ember-
társaikhoz, és miként tudnak 
nekik segíteni.

Az elmúlt időszakban 
a már 2500 gyermeket ér-

zékenyítő esemény lebo-
nyolításában Újbuda Ön-
kormányzata és a Nem 
Adom Fel Alapítvány mel-
lett közreműködött a Down 
Alapítvány, a Kézenfogva 
Alapítvány, a Bliss Alapít-
vány, a Semmelweis Egye-
tem Pető András Gyakorló 
Általános Iskolája Egységes 
Konduktív Pedagógiai Mód-
szertani Intézménye és Kol-
légiuma, a Szellemi Sérült 
Testvéreinkért Alapítvány, 
a Montágh Imre Általános 
Iskola, Óvoda és Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola, 
az Újbuda Prizma Nonprofit 
Kft., a Magyar Paralim piai 
Bizottság és a Dél-budai 
Tankerületi Központ.

(Újbuda)

Újbuda támogatja 
a kerületi 
rendőrkapitányságot

Több mint száz rendőrnek, 
kormánytisztviselőnek és közalkal-
mazottnak adott át önkormányzati 
jutalmat Hoffmann Tamás polgár-
mester és Jáger István, Újbuda 
rendőrkapitánya.

A polgármester megköszönte a kapitányság 
egész éves munkáját, különösen azt, hogy Új-
buda közbiztonsága továbbra is kiváló. – Nem-
csak polgármesterként, hanem újbudai polgár-
ként, családapaként is hálás vagyok az önök 
által végzett munkáért – fogalmazott a kerület 
vezetője. Hoffmann Tamás békés és nyugodt 
ünnepeket kívánt a rendőröknek, hozzátéve, 

hogy jövő évben is számíthatnak a kerület tá-
mogatására.

Az ünnepség után a polgármester a kapi-
tányság udvarán átadta annak a két személy-
gépjárműnek a kulcsát, amelyet Újbuda Ön-
kormányzata ajándékozott a rendőrségnek, 
hogy tevékenységüket a jövőben még hatéko-
nyabban tudják végezni.

– Újbuda Önkormányzata nemcsak köszö-
netét fejezi ki minden félévben a jutalmak 
átadásával – mondta el lapunknak Hoffmann 
Tamás –, hanem arra is ösztönözni kívánja 
a rendőrség legkiválóbb munkatársait, hogy 
továbbra is Újbudán teljesítsék szolgálatukat 
– tette hozzá.

(Újbuda)

A nyertesek

Craftabor napközis tábor

Ewiser Forecast napelemparkokat 
segítő szolgáltatás

HomeFencing mobilalkalmazás  
víváshoz

RunQuest stratégiai játék

NGS-különdíj
DIETrend személyre szabott  

életmód-tanácsadás 

A nyertesek és a zsüri
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(Folytatás az 1. oldalról)
Lapzártánk után tar-
totta az önkormányzat 
a hagyományos Nagy-
családos Karácsony 
ünnepséget az Újbu-
dán élő sokgyermekes 
családoknak. Több 
mint félezer, három 
vagy több gyermeket 
nevelő családot hívtak 
meg a rendezvényre, 
akiket ünnepi műsor, 
valamint élelmiszer-
csomagok és ajándé-
kok vártak a közös 
karácsonyfa alatt. 
A december 14-i ün-
nepségre a 77 Elekt-
ronika Kft., az Allee 
Bevá s á r lóközpon t , 
az Antenna Hungária 
Zrt., a Budapesti Ke-
reskedelmi és Ipar-
kamara, az Evopro 
Holding Zrt., a Főtáv 
Zrt., a Futureal Ma-
nagement Szolgáltató 
Kft., a Helen Taylor Kft., 
az InfoGroup Ingatlanfej-
lesztő és Befektető Cégcso-
port, az M-Katka Kft., a Mol 
Nyrt., az OTP Bank Zrt., 
a Pannon Park Forest Kft., 
a Pátria Nyomda Zrt., a Ré-
gió Játékkereskedelmi Kft., 

a Tata Consultancy Servi-
ces és a Vakvarjú Vendéglő 
ajánlott fel ajándékokat.

A Vicus Közalapítvány 
ebben az évben is kedvezmé-
nyes fenyőfavásárt szervezett 
a rászoruló kerületieknek. 
Az akciót december 17-re hir-
dették meg a Bikás parkhoz, 

a Tétényi út és az Etele út ke-
reszteződésénél.

Újbuda Önkormányzata 
és a Buda-Hold Kft. hagyo-
mányos adventi vására de-
cember 24-éig várja az ér-
deklődőket a Kőrösy József 
utcában, az Allee Bevásárló-
központ mellett. A Fehérvá-

ri úti piac melletti területen 
számos programot és jószol-
gálati gyűjtőakciókat is tar-
tanak.

A szomszédos Fényes Elek 
Közgazdasági Szakközépis-
kola belső udvarán 500 négy-
zetméteres, ingyenesen hasz-
nálható jégpálya nyílt, amely 
február 17-éig látogatható 

minden nap reggel kilenctől 
este kilenc óráig. Az időjá-
rástól függően és az igények 
szerint a szezon végéig mű-
ködik korcsolyapálya a Bikás 
parkban is. A negyven méter 
hosszú, húsz méter széles lé-
tesítmény ugyancsak ingye-
nesen vehető igénybe.

(Újbuda)

aktuális

Átadták a megújult 
Gazdagréti teret
Ünnepélyesen felavatták a gazdagréti lakó-
telep felújított központi közösségi terét. Újbuda 
Önkormányzata több mint százmillió forintot 
fordított a beruházásra, amelyhez további  
140 millió forintot nyert el a főváros  
TérKöz 2016 pályázatán.
– A TérKöz pályázaton az elmúlt hét évben már több mint  
14 milliárd forint támogatást ítélt meg a főváros – emelte 
ki az ünnepélyes átadáson Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettes –, ami a kerületek önrészével együtt 30 milliárd  
forintos beruházási összeget jelent. A pályázat sikeres, nagyon 
sok közösségi tér újult meg, számos új funkcióval gazdagodott  
Budapest, ami azt jelenti, hogy a TérKöznek van létjogosultsá-
ga, így a pályázat a jövőben is folytatódik – tette hozzá.

Hoffmann Tamás polgármester Gazdagrét átalakulásáról 
és a TérKöz pályázat fontosságáról is beszélt. – A közterüle-
tek megújítása, a futókör építése, a Szivárvány Óvoda bővítése 
és teljes felújítása, valamint az új védőnői központ kialakítása 
ugyanúgy része ennek a koncepciónak, ahogyan a Gazdagréti 
tér mostani rekonstrukciója is. A fővárosi kerületek nem kis 
szigetek, hanem Budapest szerves részei, ezért is fontos a fő-
városi önkormányzat támogatása, ezért is fontosak a TérKöz 
pályázat által támogatott projektek, ahogyan ez is – mondta Új-
buda polgármestere.

A Kaptató sétány északi végpontja, a 244 millió forintból fel-
újított Gazdagréti tér jelentőségét növeli, hogy buszvégállomás 
kapcsolódik hozzá. A terepadottságok miatti szintkülönbsége-
ket lépcsőkön és rámpákon keresztül lehetett eddig áthidalni, 
így az akadálymentesítés volt a megújítás egyik sarkalatos 
pontja. Az volt a cél, hogy a Gazdagréti tér valós fogadó térré 
váljon, ezért nagy hangsúlyt fektettek a tervezők az egységes 
megjelenésre és a közösségi lehetőségek bővítésére. A burkolt 
felület és a berendezési tárgyak felújítása mellett új funkciók is 
megjelentek a területen. A gazdagréti lakótelep lakóinak min-
dig is lényeges volt az egészséges, zöld környezet. A meglévő 
fák megtartása mellett új fákat is telepítettek, elsősorban a par-
kolók és a szolgáltatóépületek között létrejött közösségi téren.

A megújítás során jelentősen növekedett a cserje- és az évelő-
felületek nagysága, közösségi díszkertek létesültek, amelyek 
lehetőséget nyújtanak a közösségépítésre, bevonva a lakosságot 

a telepítésbe és a fenntartásba. A lakótelepen már nagy hagyo-
mánya van a helyiek önkéntes, egyéni zöldítési akcióinak, a je-
lenlegi kialakítás mindezt szervezett és összefogott formába 
igyekszik önteni – nagyobb esztétikai összhang reményében.

A tervezési terület részét képezi az északi gépjárműforgalmú 
út, illetve a hozzá tartozó, a szolgáltatóépületeket kiszolgáló 
parkolók rendezése is. Itt az eddigi kaotikus állapotokat rende-
zett, merőleges parkolóhelyek váltották fel, továbbra is magas 
parkolószámot, biztonságosabb gyalogosközlekedést és tartóz-
kodást biztosítva. Ezek a burkolt felületek alkalmasak hétvé-

gi gazdapiacra, ahol a termelők a parkoló felől, közvetlenül 
a gépjárművekből tudnak árusítani, emellett a burkolaton lesz 
helyük a különböző egyéb kitelepüléseknek, eseményeknek is. 
Ezt igazolta az ünnepélyes átadó is, amelyre meleg teával és fi-
nomságokkal várták a nagy számban érkező közönséget. A ren-
dezvényen fellépett a Con Spirito Quartet, a Szivárvány Tánc-
színház, valamint a FiveLive Acapella együttes. A szervezők 
újrahasznosított anyagokból készítették el az ünnep dekoráció-
it, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

(Újbuda)

Adventi vásár 
Albertfalván
Az Albertfalvi 
Lokálpatrióta 
Egyesület adventi 
vásárának a Petőfi 
Sándor Általános 
Iskola aulája 
és a II. János Pál pápa 
Iskolaközpont adott 
otthont.

A Petőfi Musical Stúdió leg-
kisebb tagjainak karácsonyi 
flashmobjával kezdődött de-
cember 7-én a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában az Al-
bertfalvi Adventi Vásár. Más-
nap a II. János Pál pápa Is-
kolaközpontban folytatódott 
a rendezvény. A díszteremben 
folyamatosan lehetett vásárol-
ni a kézművesek kínálatából 
a Farkas Krisztina önkor-
mányzati képviselő kezde-
ményezésére második alka-
lommal megtartott adventi 
vásáron. A képviselő maga is 
árusított saját készítésű ter-
mékeket, a bevételből a Petőfi 
iskola alapítványát támogatta.

A kétnapos rendezvényen ki-
állítás nyílt az Albertfalván élő 
Szövérfi Tünde gyöngy éksze-
reiből és gobelinképeiből, fellé-
pett az Újbudai Babszem Tánc-
együttes, Budai Ilona, György 
Viktória Karolina, a Magyar 
Népmese Színház, a Két Pupák 
mesezenekar, a Weiner Leó Ze-
neművészeti Szakközépiskola 
kamaraegyüttese, Orosz Kor-
nélia és a Panic Crew hiphop-
tánciskola is.

(Újbuda)

A Sziklatemplomban hálaadó ünnepi 
szentmisén mondott köszönetet 
a Magyar Pálos Rend mindazoknak, 
akik az elmúlt évben segítették 
a rendet

Karácsonyi 
készülődés 
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Egyre több az okostanterem az újbu-
dai iskolákban. A legújabbat a Bethlen 
iskolában adták át októberben. Itt 
mutatkozott be az országban első-
ként a UPC Magyarország Digitális 
Tanterem szolgáltatása.

Kovács Katalin világ- és olimpiai baj-
nok kajakozóról nevezték el a Petőfi 
iskola felújított tornatermét. A kerü-
letben kiemelt cél a sportélet ösztön-
zése, ennek érdekében bővült idén 
a Gabányi csarnok és lett a legna-
gyobb újbudai sportrendezvény hely-
színe a Kánai úti Sport11 központ.

Böjte Csaba szerzetes előadásával indult  
februárban előadássorozat az apaságról. 

Az önkormányzat elkötelezett a gyermekesek  
támogatása mellett. Újbuda Polgármesteri  

Hivatala 2018-ban ismét elnyerte  
a Családbarát Munkahely elismerést.

Évről évre rengetegen vesznek 
részt az önkormányzat 

szabadtéri rendezvényein 
a Bikás parkban. Az Újbudai 

Gyermeknap és az Őszköszöntő 
Fesztivál mellett idén  

először tartották meg  
a Tavaszváró Pikniket.

Hoffmann Tamás polgár-
mester és Simicskó István 
országgyűlési képviselő  
adta át a felújított  
Gazdagréti Szivárvány 
Óvodát. Az utóbbi há-
rom évtized legnagyobb 
óvodai fejlesztése mellett 
újult meg a Gazdagréti tér 
és létesül új védőnői köz-
pont a városrészben.

Az április 8-i országgyűlési választást 
Simicskó István (Fidesz–KDNP) nyerte 

Újbudán, a fővárosi 2. számú egyéni 
választókerületben. A kerületet érintő 

másik, Budafok-Tétényt is lefedő 18. 
választókerületben a szocialista Mol-

nár Gyula szerzett mandátumot.

Egy Bertalan Lajos utcai 
tűzfalat díszít a Színes 

Város Csoport júniusban 
elkészült alkotása.

Lezárult a kerületi önkormányzat pályázata a leendő 
Ottlik-kert megtervezésére. Az új közterület várhatóan jövő 

őszre készülhet el a Kosztolányi Dezső tér mellett.

A Kerület Napja alkalmából dísz-
polgári címet kapott Takaró Károly 
nyugalmazott református püspök 
és Kalász Márton költő, író.

Száz éve nyílt  
meg az azóta világhí-
rűvé vált Szent Gellért 
Hotel és Gyógyfürdő.

Megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának lét-
rehozásáról. A kerületet érintő fővárosi beruházások közül kiemel-
kedik az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, a Galvani 
úti új Duna-híd és a Dobogóra tervezett súlyponti kórház, amely-
nek tervpályázatán lapzártánk után hirdettek eredményt.

Fennállásának tizedik évfordulóját 
ünnepli 2018-ban az Újbuda 60+ 

Program, amely az aktív életvitelben 
segíti a kerület időseit.

Újbuda – az év legfontosabb eseményei 
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alfa
szupermarket 

Kondorosi út 6. 

TALÁLKOZZUNK A REÁL ALFÁBAN!

Kedves Vásárlónk!
Megnyitottuk Reál Alfa szupermarket üzletünket 3000m2-en. 

• 15 000 féle árucikk

• Lipóti pékség 

• Friss zöldség-gyümölcs, tőkehús, hal 

• Bio és mentes termékek széles választéka 

• Alfa bisztró, helyben készült friss ételek  

• Bitai Gergely sommelier által összeállított 
Magyarország legjobb borválasztéka, kézműves sörök  

• Elektromos töltőállomás, mely 10 000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenesen használható 

• Ingyen parkolási lehetőség 

• Magyar Posta csomagátvételi pont és ünnepi csomagpont, 
csekkautomata 

• Nemzeti Dohánybolt 

• Segítünk az ajándékozásban, ünnepi ajándékkosarak 
széles választéka mellett egyedi igények szerinti készítése. 

Rendelések leadása: 06 30/696-8371. 

• Fát az Alfától, 15 000 Ft vásárlás felett megajándékozzuk 2000 Ft-os kuponnal, 
mely az Alfa parkolójában lévő fenyőfaárusnál a tetszőlegesen kiválasztott 
fára váltható be. Egy fára egy kedvezmény használható fel december 24-ig. 

• Kérje a pénztárostól Hűségkártyáját, mely használatával minden vásárlás során 
5% kedvezményt biztosítunk, mely alól csak az akciós termékek képeznek kivételt.  

• Szeretnénk megajándékozni az Újbuda olvasóit egy 1000 Ft-os kedvezménnyel, 
ehhez nem kell mást tennie, mint az Újbuda újságból kivágni a kedvezményre 

jogosító kupont, 10 000 Ft felett vásárolni egy összegben, fi zetéskor a 
pénztárosnak adni a kupont és a végösszegből levonásra is kerül 1000 Ft.

• 10 000 Ft vásárlás felett megvendégeljük egy Julius Meinl kávéval az Alfa bisztróban.

•
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Vásárolj a 
                        szupermarketben 
10 000 Ft felett egy összegben és megajándékozunk 

1000 Ft kedvezménnyel, 
ami a számla végösszegébôl kerül levonásra. 
Egy kupon egy vásárlás során használható fel, 
kizárólag 2018. december 31-ig.

                     sssszzzuuupppeeerrrmmmar
y összegben és megajándéko

alfa

✂

Nyitvatartás:   
 hétfő-péntek:  7:00 -  21:00
 Szombat:  8:00  -  20:00
 Vasárnap:  8:00  -  18:00

www.facebook.com/realalfaszupermarket

www.real.hu/alfa

alfa@real.hu

ujsag hird egesz old.indd   1 13/12/18   14:54
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Kedves Olvasók!

Kollégáim és jómagam nevében 
is kívánok áldott, békés ünnepeket 

és sikerekben gazdag boldog új évet  
Újbuda minden lakójának. 

Külön köszönjük a figyelmet azoknak 
az olvasóknak, akik bizalommal fordultak 
hozzánk. Remélem, jövőre is megtisztelnek 

minket figyelmükkel, 2019-ben is várjuk 
Önöket ingatlanpiaci rovatunkkal.

Balla Ákos  
– Balla Ingatlan

ingatlan

A telkek iránt igazán erős 
a kereslet – a dél-budai 
agglomeráció ingatlanpiaca

A szolgáltatás bruttó díja 3,175%Le
h

et
 A

k
á

r

n
et

tó

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.

Erős a kereslet a telkekre, de az új építésű házak 
is érdeklik a vevőket Érden. A paneleket pedig 
elkapkodják, annak ellenére, hogy nagyot emel-
kedtek az árak ebben a piaci szegmensben.

– Ami a leginkább szembetűnő volt az elmúlt évben a Dél-Bu-
dához kapcsolódó agglomeráció ingatlanpiacán, hogy megnőtt 
a kereslet a telkek iránt. És nem csak a beruházók részéről – 
számolt be Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának szak-
mai vezetője. Úgy tűnik, még az áfadöntés sem vetette vissza 
a keresletet, darabszámra körülbelül ugyanannyi telket adtak el 
az ingatlanirodánál, mint családi házat.

A kínálattal sincsenek gondok, habár akadnak olyan részei 
Érdnek (például a városközpont vagy Érdliget), ahol már kevés 
eladó telket lehet találni, a külsőbb területeken bőséges a kí-
nálat. Diósdon mostanában minősítettek át egyes utcákat üdü-
lőövezetből belterületté, így ott néhány nyaralóból lakóingatlan 
lehet majd, de erre az érdi Parkváros esetében is találni példát.

A telekárak egyébként rendkívül széles skálán szóródnak: 
3 milliótól 15 millió forintig találunk ajánlatokat a piacon, 
így nincs sok értelme átlagot számol-
ni. Az árakat elsősorban az határozza 
meg, hogy az adott ingatlan hol talál-
ható, mekkora a mérete, valamint mi-
lyen a közművekkel való ellátottsága. 
Ugyancsak erős keresletet érzékel 

a szakértő az új építésű csalá-
di, illetve ikerházak iránt, noha 
ebben a kategóriában jelentős 
mértékben emelkedtek és még 
mindig emelkednek az árak. – 
Amit néhány éve még 30 millió 
alatt kínáltak, az most 50 millió 
forintba kerül – hívta fel a figyel-
met az ingatlanközvetítő.

A kínálati ár jelenleg 37–38 millió 
forintnál kezdődik az új ikerházak ese-
tében, de az átlag inkább 40 millió forint 
felett jár. Az önálló családi házak ára 50 mil-
liónál indul, ám a vevők egészen a 60–65 millió 
forintos szintig érdeklődnek irántuk.

Érdemes megjegyezni, hogy a fent említett árakon olyan in-
gatlanokat lehet vásárolni, amelyek építését még el sem kezd-
ték, így a potenciális vásárlók részéről érzékelni lehet némi 
bizonytalanságot. Ezeket az ajánlatokat inkább csak nézege-
tik, és arra várnak, hogy elkezdődjenek a munkálatok, esetleg 

olyan kivitelezőt találjanak, akinek is-
merik a referenciáit.

A használt ingatlanok piaca kicsit 
más képet mutat: ott a vevők 20–25 
millió forintért szeretnének jó állapotú 
családi házhoz jutni, ennyiért viszont 

nincs megfelelő ajánlat. Az árak 30–35 millió forintnál indul-
nak a költözhető ingatlanok esetében, és az ingatlanközvetítő 
tapasztalatai szerint ennyit még hajlandók is megadni a vevők 
egy-egy házért.

Ha a lakások piacán nézünk körül, akkor viszonylag szerény 
választékkal találkozunk Érden. A lakótelepen található laká-
sok rendkívül gyorsan elkelnek, annak ellenére, hogy az árak 
sokat nőttek: öt év alatt körülbelül háromszorosukra, azaz egy 
átlagos méretű és minőségű lakás 7–8 millió forintról 20 mil-
lió fölé drágult. A különbözetet általában hitelből igyekeznek 
kipótolni a vevők, akik jellemzően az ingatlan eladási árának 
20–50 százalékát finanszírozzák ily módon.

Az árakat tekintve természetesen számít az is, hogy 
hol található a szóban forgó ingatlan. A kedvelt 

részek közé tartozik a már említett Érdliget 
vagy Parkváros a vonzó, zöld környe-

zet miatt, de sokak szemében a belső 
rész, a központi elhelyezkedés, eset-

leg a vasútállomásokhoz köze-
lebb eső területek a kelendőbbek 
a jobb tömegközlekedés miatt. 
Itt az az alapvető kérdés, hogy ki 
az, aki tömegközlekedéssel, és ki 
az, aki autóval képzeli el az éle-
tét. A kevésbé kedvelt részek 
az autópályához túl közel eső, 
ezért zajosabb utcák, ez azonban 

az árakban is tükröződik.
Alkudni általában nem sokat 

lehet, az esetleges engedmény mér-
téke alapvetően az eladó motiváció-

jától függ: ha sürgős az adásvétel, akkor 
akár 10 százalékos árengedményt is kap-

hatunk, ha azonban nem fontos az eladónak 
a gyors értékesítés, akkor szinte semmit nem haj-

landó lefaragni az eleve magas hirdetési árból. Ez így van mind 
a lakások, mind a telkek vagy házak esetében.

Arra is találni példát, hogy piaci áron hirdetnek meg egy 
ingatlant, és ilyenkor látszik, hogy ezek gyorsan el is kelnek. 
Az értékesítési idő a családi házaknál általában hónapokban 
mérhető – megfelelő árazás esetén –, de olykor évekről is be-
szélhetünk. Az árak mellett ebben persze közrejátszik, hogy 
a családi házak esetében az érdeklődők többször is vissza-
mennek megnézni, nehezebben döntenek, míg a lakásoknál 
sok kérdés nem merül fel, így ott gyorsabban lezajlik egy-egy 
tranzakció.

(X)



 | 2018. december 19. | 8 hirdetés

 TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!

30 mp

CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN  
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

Szolgáltatásainkról és viszonteladó  
partnereinkről bővebb információ:  
www.nmzrt.hu

Vásároljon indulás előtt autópálya-
matricát okostelefonjáról gyorsan, 
egyszerűen és biztonságosan.

NMF_MobFiz-AUTOPALYA-280x425.indd   1 2018. 11. 27.   15:58
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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

Lejárt diákigazolványok

Fontos határidő járt le december 16-án. 
A tavaly nyáron végzett, vagy éppen tanulmá-
nyait szüneteltető diáknak – adott feltételek 
esetén – e naptól kell bejelentkeznie a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), valamint egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után idén októ-
ber 31-éig volt érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik 
nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt tanuló más 
jogcímen nem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, ak-
kor december 16-ától (a diákigazolvány lejártát követő 46. 
naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez 
2018-ban havonta 7110 forint, naponta pedig 237 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-áig, azaz 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát, 
vagyis december 15-öt követő 15 napon belül be kell je-
lentkezni a NAV-hoz, a 17T1011 jelű adat- és változásbe-
jelentő lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról 
letölthető, kitöltve benyújtható az Ügyfélkapun keresztül 
elektronikusan vagy kinyomtatva feladható postán, illetve 
személyesen is átadható az ügyfélszolgálaton.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni 
hónap 12. napjáig átutalással, illetve csekken lehet befi-
zetni a NAV erre kijelölt számlájára, amelynek száma: 
10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban 
az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. Lehetőség van arra 
is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák 
helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más 
személy vagy szervezet fizesse meg.

A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcso-
latban a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon lehet 
érdeklődni, illetve a NAV honlapján további hasznos infor-
mációk találhatók a 17T1011-es adatlap kitöltési útmutató-
jában és a 91. számú információs füzetben.

közös

Karácsonyi halászlé a VakVarjúból
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Halászlé, ahogy  
a VakVarjú séfje készíti

A halászlé elmaradhatatlan 
része az ünnepi asztalnak. 
Van, aki pontypatkóval, van, 
aki fogas- vagy harcsafilé-
vel, és akad, aki inkább csak 
a belsőségekkel és egy vastag 
szelet kenyérrel szereti. Két 
legelterjedtebb receptúráját 
Bajához és Szegedhez kötik. 
Ezek főként a felhasznált 
halak fajtájában és arányá-
ban térnek el. Az igazi bajai 
halászlét gyufatésztával fo-
gyasztják.

Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje a bajai halászlé 
receptúráját ajánlja az ünne-
pekre – gyufatészta helyett 
raviolival.

Hozzávalók a halászléhez:
• 1,5 kg kárász, keszeg
• 1 db kisebb ponty
• 60 dkg harcsafilé
• 30 dkg vöröshagyma
• 15 dkg paradicsom
• 15 dkg paprika
• 30 dkg fűszerpaprika

Tészta:
• 25 dkg liszt
• 4 db tojás
• 2 ek olívaolaj
• 4 ek víz

Elkészítés:
A pontyot letisztítjuk, el-
távolítjuk a belsőségeket 
és kifilézzük. A filéket 10 
dekás szeletekre vágjuk, 
majd beirdaljuk. A csonto-
kat, a keszeg- és kárászdara-
bokat feltesszük főni annyi 
vízzel, hogy éppen ellepje. 
Hozzáadjuk az apróra vágott 
hagymát, a felkockázott pa-
radicsomot és paprikát, aztán 
miután szétfőttek, átpasszí-
rozzuk, és ismét felforraljuk. 
Meghintjük a pirospapriká-
val, és gyöngyözve készre 
főzzük. Ha kell, tovább-
ízesítjük.

A tészta hozzávalóit ösz-
szegyúrjuk, 4 milliméter 
vastagra nyújtjuk, majd po-
gácsaszaggatóval köröket vá-
gunk belőle. A körök közepé-
re halmozzuk a ponty ikráját 
és tejét, majd félbehajtjuk, 
és összenyomkodjuk a széleit. 
Forrásban lévő sós vízben 5-6 
perc alatt készre főzzük.

Tálalás előtt a halászlében 
megfőzzük a halszeleteket, 
majd a tésztával együtt tá-
laljuk. Friss fehér kenyeret 
és ízlés szerint erőspaprikát 
ajánlunk hozzá.

Jó étvágyat kívánunk!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a kerületi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 36/2012./VI. 6./ 

XI.ÖK sz. rendelet értelmében

 „Újbuda kiváló sportolója”
illetve

„Újbuda kiváló edzője”
kitüntetések adományozására

A kitüntetések olyan személyeknek adományozhatók, akik 2018-ban hazai 
és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben 
lakó vagy kerületi sportegyesületben versenyző sportolóként; továbbá olyan 
személyeknek, akik utánpótlás-nevelésben, a sportolók versenyekre történő 
felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek XI. kerületben 
lakó vagy kerületi egyesületben tevékenykedő edzőként, sportszakemberként.

A kitüntetések kategóriái:
• Újbuda kiváló sportolója: 
 a) utánpótlás-sportolók (ifjúsági) 
 b) felnőtt sportolók
• Újbuda kiváló edzője:  
 a) nevelőedzők
 b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok)
A kitüntetési cím adományozását Újbuda polgármesterénél a 36/2012./VI. 
6./ XI.ÖK sz. rendelet 18.§(1) bekezdésében foglaltakon kívül magánszemé-
lyek és sportszervezetek is kezdeményezhetik.

A benyújtás módja: kitüntetési adatlapon, mely beszerezhető  
a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapesti, 

Bocskai út 39–41.) és az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu)
A benyújtás határideje személyesen:  
2018. december 28. (péntek) 11 óra

A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatala Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársainak 
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. II. 203., tel.: 372-3482) személyesen 
a felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani, vagy postai úton 
2018. december 31-éig küldhető be az önkormányzat címére: 1113 Buda-
pest, Bocskai út 39–41.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Újbuda kiváló sportolója” vagy „Újbuda kiváló 
edzője”.

A kitüntetések adományozásáról a polgármester előterjesztésére a képvi-
selő-testület dönt.

Budapest, 2018. november 14.
dr. Hoffmann Tamás polgármester

FELhíVÁS

Hazai halat 
karácsonyra

A Magyar Akvakultúra 
és Halászati Szakmaközi 
Szervezet (MA-HAL) céljai 
között szerepel a hazai hal-
fogyasztás növelése. Közis-
mert, hogy a halhús fogyasz-
tása pozitív élettani hatással 
bír. A hal könnyen emészthe-
tő, tartalmaz foszfort, jódot, 
fluort, szelént, vasat, káliu-
mot és kalciumot, A-, D-, B2-, 
B6- és B12-vitamint, továbbá 
jelentős forrása az ómega-3 
zsírsavaknak, amelyekről 
bebizonyosodott, hogy csök-
kentik a szívroham kockáza-
tát. A nemzetközi statisztikák 
is alátámasztják, hogy a nagy 
halfogyasztó országok lakói 
között jóval kevesebb a szív-
beteg.

Magyarországon jelenleg 
fejenként csupán 6,4 kilo-
gramm az éves halfogyasztás, 
ami messze elmarad az Eu-
rópai Unió átlagától, pedig 
az egészséges étrend fontos 
része a hal. Szerencsére itthon 
is egyre nagyobb mennyiségű 

hal kerül konyhakész feldol-
gozott formában a fogyasz-
tókhoz, ami nagy segítséget 
jelent a háziasszonyoknak. 
Magyarországon a ponty, 
az afrikai harcsa, a busa, 
a süllő, a kárász, a szürke 
harcsa, az amur és a piszt-
ráng a legnépszerűbb hazai 
termelésű hal. A FAO legfris-

sebb adatai szerint 2017-ben  
26 065 hektáron folyt ponty-
termelés, ezzel az EU tagál-
lamai közül Magyarország 
a harmadik helyen áll.

További információk: Ma-
gyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet 
(www.magyarhal.hu)

(X)

Harcsapörkölt öt személyre
Hozzávalók: 1 kg afrikai vagy szürke harcsa; 2 fej 
vöröshagyma; 2 dkg fűszerpaprika; 2 zöldpaprika;  
1 paradicsom; 2 gerezd fokhagyma; só és erős paprika. 
A galuskához: 3 tojás; 25 dkg liszt; 1,5 dl olaj. Elkészí-
tési idő: 60 perc
A finomra vágott hagymával, zöldpaprikával, paradicsom-
mal pörköltalapot készítünk, amelyet köménymaggal, fok-
hagymával, sóval és erős paprikával ízesítünk. A harcsát 
3-4 centis kockákra vágjuk, sózzuk, állni hagyjuk, majd tá-
lalás előtt tíz perccel a pörköltalapba főzzük. Főzés közben 
óvatosan rázogatva, nem összetörve kevergetjük. Tálalhat-
juk fokhagymás olajon átforgatott galuskával, rizzsel vagy 
tésztával. Kínáljunk hozzá tejfölös-kapros uborkasalátát.
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2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET

BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
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Ötven esztendeje költözött az Illés-
együttes klubja az akkori FMH-ba, 
ennek évfordulóját ünnepelték 
december 8-án a TEMI Fővárosi 
Művelődési Házában.

A jubileumi eseményen megjelentek az  
Illés-együttes tagjai, Bródy János, Szörényi Le-
vente és Szörényi Szabolcs, valamint zenésztár-
sak, klubtagok, rajongók, az Illés Kluboschok 
Baráti Köre is. A régi dalokat az A.B.SZ. és Csi-
bi, valamint a Party Dance Band idézte fel, 
egy-egy szám erejéig 
az Illés zenészei is 
feltűntek a színpadon.

– Az Illés Klub-
hoz tartozni nagy 
kiváltságnak szá-
mított – idézte fel 
lapunknak a rendez-
vény fő szervezője, 
az Illés Kluboschok 
Baráti Körének elnö-
ke, Gittinger Tibor, 
aki már ötven éve is 
ott volt az FMH-ban 
egyszerű klubtag-
ként. – Nem volt elég 
vérbeli rajongónak 
lenni, számos elvá-
rásnak meg kellett 
felelni. A Magyarországon korszak alkotó for-
máció tagjai megválogatták, kiket engednek 
be a legintimebb közegbe. Az FMH régi, le-
gendás körterme ilyen helyszín volt: hagyomá-
nyos színpad helyett a zenekar a kör közepén 
állt fel, a klubtagok pedig párnákon ülve hall-
gatták őket.

Az Illés már korábban, először a Kőbányai 
Törekvés Klubban, majd a Balzac utcai Au-
tóvillamossági Felszerelések Gyárának kul-
túrotthonában (népszerű nevén a Boschban), 
illetve a Szentháromság téri egyetemi kollé-
giumban alakított ki klubéletet. Bródy János 
feladata volt, hogy a közönségből valódi kö-
zösséget kovácsoljon. Különleges vendégeket 
hívott az Illés Klubba, rendszeres kiadványt 
is szerkesztett Fonográf címmel. (Később ezt 
a nevet vette át a volt Illés-tagok egy részéből 
1973 szilveszterén alakult Fonográf zenekar.) 
Bródy a legaktívabb klubtagokból társadalmi 
vezetőséget hozott létre, amelyre szervezési 
feladatokat is bíztak. Közülük kerültek ki azok 
az elkötelezett rajongók, akiknek köszön-
hetően az Illés Klub messze túlélte magát az  
Illés-együttest.

– Városi legendák szerint az FMH körter-
mét egyenesen az Illés-együttesnek építették, 
ez azonban nem igaz – tudtuk meg Szörényi 
Leventétől. Már korábban is járt ide az Illés 
koncertezni, majd amikor meghallották, a ház 
egy új, táncklubnak való helyet tervezett a fő-
épület mellé, elhatározták, hogy a Boschból 
ide teszik át székhelyüket. – Bennem úgy ma-
radt meg, mintha mi építettük volna magunk-
nak – mondta Szörényi Levente. Felidézte, 
hogy az Illés Klub a Balzac utcában működött, 
a Szörényi testvérek pedig a közeli Visegrádi 
utcában éltek, majd a Kelenföldi lakótelepre, 
a Tétényi útra költöztek. A zenekar többi tag-
ja mérgesen kérdezte is: miért van az, hogy 
mindig Szörényiék otthonának közelében van 
az Illés Klub?

– Ha azóta nem jártam volna itt, rá sem is-
mernék a környékre, ötven esztendeje itt min-

den szocreál volt 
– emlékezett vissza 
Szörényi Szabolcs. 
A basszusgitáros 
szerint az FMH 
körtermének ked-
vezőtlen akusztikai 
adottságai miatt su-
gárirányba vetődött 
a hang mindenfelé, 
ennek ellenére fan-
tasztikus volt ebben 
az atmoszférában 
fellépni.

Németh Oszkár 
dobos nagy Illés-ra-
jongó volt, később 

a Fonográfban, a Bojtorjánban már együtt ze-
nélt korábbi példaképeivel. Az Illés Klub sze-
repét ő is történelminek ítéli meg, hiszen sok 
fiatalhoz így jut el az együttes munkássága, 
így él tovább az Illés kultusza. Az Illés Klub 
kezdeteinél ő nem lehetett jelen. Így idézte fel 
az akkor történteket: – 1968-ban épp Cseh-
szlovákiát készültem elfoglalni. Ott remegtem 
a csapatszállítóban, ölemben az éles lőszerrel 
betárazott fegyverrel, és azon imádkoztam, 
hogy ne kelljen használnom. 

(D. B. S.)

kult

A  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
kíván minden kedves vásárlójának!

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Illés Klub: fél évszázad 
az FMH-ban

Karácsony  
az Illés-tagoknál

Szörényi Levente nem érti azokat, akik 
karácsonyi fogásnak tartják a halász-
lét. Számára olyan alapvető étel, ame-
lyet egész évben örömmel fogyaszt. 
Náluk ilyenkor borleves készül egy 
80–100 esztendős recept alapján. Hal 
persze van, paprikás lisztben, de nem 
ecetes-hagymás krumplisalátával, ha-
nem a hideg krumplira mustárporos 
mártást öntenek.

Szörényi Szabolcsnak is nagyon fon-
tos a karácsony. Még emlékszik azokra 
az időkre, amikor nemigen illett meg-
tartani az ünnepet, de ők lehúzott 
redőnyök mellett akkor is megtették. 
Édesanyjuk a szegénység ellenére is 
tudott nagy meglepetésekkel szol-
gálni. A Szörényi testvérek gyermekei, 
unokái is az ő szokásait, hagyományait 
viszik tovább. Négy éve még együtt le-
hettek, édesanyjuk nagyon örült, hogy 
a család mennyire megtartja az általa 
kialakított karácsonyi szertartásokat.

Bródy János az Illés-karácsonyokat 
nem tudja soha elfelejteni. Az FMH-
ban minden esztendőben ünnepi kon-
certet tartottak, a bensőséges és szép 
karácsonyi hangulatot ezek a téli Illés 
Klubok őrizték meg számára.

Szobrot kapott 
a vértanú pap

Brenner János 1931-ben született 
Szombathelyen, ott szentelték pappá 
1955-ben. Szeretett volna szerzetes 
lenni, de néhány héttel azután, hogy 
felvették a ciszterekhez, feloszlatták 
a rendet. Rábakethelyen teljesített 
szolgálatot káplánként, az 1956-os 
forradalmat követő egyházüldözés 
idején, 1957 decemberében brutálisan 
meggyilkolta az államvédelem. 2018 
májusában avatták boldoggá.

A Feneketlen-tó és Villányi út 
között, a Placid atya parkban állí-
tottak szobrot az 1957-ben fiatalon 
mártírhalált halt katolikus pap, 
az idén májusban boldoggá avatott 
Brenner János emlékére.

Rieger Tibor szobrászművész bronzból készült 
alkotása életvidám fiatal papot ábrázol, amilyen-
nek kortársai, barátai ismerték Brenner Jánost. 
A gránittalapzatra állított szobrot – amely Mádl 
Ferenc egykori köztársasági elnök özvegye, 
Mádl Dalma kezdeményezésére valósult meg – 
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, Székely 
János szombathelyi megyéspüspök és a vértanú 
testvére, Brenner József nagyprépost leplezte le, 
majd Erdő Péter bíboros áldotta és szentelte meg. 
Az eseményen több egyházi méltóság mellett je-
len volt Nagy Bercel, a Köztársasági Elnöki Hi-
vatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának 
igazgatója is.

A régi magyar szentek mind Árpád-háziak 
voltak, de számukat már meghaladja a magyar 

boldogoké, köztük a vérzivataros 20. század sok 
vértanúja is, mint Brenner János, aki tanúságté-
telének tisztaságával tűnik ki – mondta lapunk-
nak Magyarország bíboros prímása. Erdő Péter 
emlékeztetett: Brenner Jánosnak egyenes vonalú 
pályája volt, a hivatásáért élt, és egészen világos, 
hogy emiatt kellett meghalnia.

A köztéri alkotást azért Újbudán 
állították fel, mert bár Brenner Já-
nos nem élt itt, az egykori ciszter-
ci novícius emlékéhez illik a Szent 
Imre Gimnázium közelében talál-
ható nyugalmas környezet – tudtuk 
meg Hoffmann Tamás polgármes-
tertől. Kiemelte: Mádl Dalma asz-
szonyé az érdem, hogy az ügy mellé 
állt, a kerület pedig megtiszteltetés-
nek tekinti, hogy egy ilyen egyenes 
jellemű ember szobra méltó helyre 
kerülhetett. A Szent Imre Plébánia-
templom előtt, a két gimnázium 
között sok fiatal megfordul. Örülök, 
hogy a szobor emlékezteti őket, mi-
lyen kiváló elődök jártak előttük, 

milyen példaképekre lehetünk igazán büszkék – 
fogalmazott Hoffmann Tamás.



A legnevesebb iparművészek 
munkáiból válogathattak 
az érdeklődők a B32 Galéria 
Adventi Prémium Art Fair 
rendezvényén. A dizájnvá-
sárok gyakori részt vevője, 
Vereczkey Szilvia textilter-
vező munkáit mutatja be 
a Trezor teremben a Frissek 
és szeretettek című kiállítás.

Az Iparművészeti Múzeum évekig 
jól működő felső kategóriás művé-

szeti piaca a múzeum épületének 
felújítása miatt a B32 Galéria és Kul-
túrtérbe költözött, így Magyaror-
szág iparművészeinek színe-java sok 
esetben Újbudán mutatja be először 
legfrissebb egyedi termékeit. A B32 
hagyományos adventi vásárán idén 
rekordszámú dizájner várta a kará-
csonyi ajándékot keresőket. Kerá-
miák, kézműves üvegek, ékszerek, 
kiegészítők, lakberendezési tárgyak, 
kézzel szőtt textilek, ruhák, festett 
selyemsálak, porcelánok, összesen 
46 iparművész alkotásai találtak gaz-

dára a kultúrtérben. Az egész napos 
esemény nemcsak „piac”, hanem kü-
lönleges találkozási pont is, nem csu-
pán exkluzív kínálatból válogathat-
nak ilyenkor az érdeklődők, hanem 
beszélgethetnek is a tervezőkkel, il-
letve a kivitelezőkkel.

A vásárral egyidőben nyílt meg 
a Ferenczy Noémi-díjas Vereczkey 
Szilvia tárlata. A textilművész egyedi 
kollázsai, áttetsző, színjátszó kelméi 
mellett különböző struktúrájú fal- 

és tértextiljei is láthatók január 11-éig 
a Trezorban. A tervező művei gyakran 
apró darabokból épülnek fel, számos 
esetben talált anyagokat alkalmaz, 
amelyeket kézi, illetve gépi varrással, 
ráncolással, gyűréssel és csavarással 
alakít át. Autonóm textiljei és hasz-
nálati tárgyai, a kendők és stólák 
elsősorban egyszerű alapruhákon 
mutatnak jól, amilyeneket a művész 
gyakran maga is tervez.

(K. G.)
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Magyar építészet és építőművészet kategóriában Nagy 
Csaba Ybl-díjas építész nyerte el az idei Prima Primissima 
díjat. Az általa alapított és vezetett Archikon építésziroda 
tervezte Újbudán többek között a közelmúltban átadott 
Szivárvány Óvoda, valamint a Bikás parkban található ká-
vézó épületét, és tőlük származik az Érdi úti általános is-
kola megújításának koncepciója is. Az iroda több épülete 
kapott Budapest Építészeti Nívódíjat, Média Építészeti Dí-
jat és egyéb elismerést, a vezetőtervező korábban Regio-
nális Prima díjban is részesült. Nagy Csaba a mostani díj-
átadón hangsúlyozta, hogy a Prima Primissima elismerés 
tervezőtársai és az egész iroda sikere. 

Iparművészek  
adventi vására

El Kazovszkij  
a B32 Galériában

Jovián György  
Regionális Prima díjas

Hétköznapi 
varázslatok
Ezzel a címmel látogatható 
félfogadási időben december 
18-ától január 18-áig az a tárlat 
a Polgármesteri Hivatal épü-
letében található Újbuda Ga-
lériában, amelyen Moni Mo-
relly grafikus és alkotótársa, 
Sascha Müller festő műveit te-
kinthetik meg az érdeklődők. 
Érdemes figyelembe venni, 
hogy a hivatal az ünnepi idő-
szakban ügyeleti rendszerben 
tart nyitva.

Elismerés  
a Fonónak
A Fonó Budai Zeneház ismét 
elnyerte a Magyar Brands díjat 
Kiváló Fogyasztói Márka kate-
góriában. A jelentős nép- és vi-
lágzenei központ először 2015-
ben kapta meg az elismerést.

Kiállítás 
Albertfalván
Január 11-éig látogatható hét-
köznapokon 10–19 óra között 
az Albertfalvi Közösségi Ház-
ban az Újbudai Montágh Imre 
Általános Iskola, Óvoda, Fej-
lesztő Nevelést-oktatást Végző 
Iskola, Készségfejlesztő Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény tanu-
lóinak kézműves kiállítása. 
Nagy Rita és Wappler Anna, 
az intézmény gyógypedagó-
gusai novemberben a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Buda-
foki Könyvtárában mutatták 
be a tanítványaikról készített 
portréikat.

JAG Almanach
Fennállásának 70. évfordu-
lója alkalmából jubileumi 
kiadványt jelentetett meg 
a Dél-budai Tankerületi 
Központ és az önkormányzat 
támogatásával az Újbudai 
József Attila Gimnázium. 
A JAG Almanach (1948–
2018) című kötet az intéz-
mény osztálytablóit vonultat-
ja fel.

Gellért püspök 
Értekezése
Először jelent meg hason-
más kiadásban Szent Gellért 
püspök egyetlen fennmaradt 
műve, az Értekezésként (Deli-
beratio) ismert hittudományi 
munka. A budapesti Pytheas 
Könyvmanufaktúra kiadvá-
nyát Temesváron mutatták be.

Budai 
építészet
Letölthető a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia honlapjáról 
a Buda építészete a két világhá-
ború között című könyv. Ferkai 
András Ybl-díjas építészet-
történész munkáját 1995-ben 
jelentette meg az MTA Művé-
szettörténeti Kutató Intézete.

Antall József 
emlékezete
Huszonöt éve hunyt el a rend-
szerváltás utáni első magyar 
miniszterelnök. Antall József 
pályáját Salamon Konrád törté-
nész, az MTA doktora idézte fel 
a Szent Margit Gimnáziumban.

Kada Lajos emlékezete
Bár életének csak utolsó hónapjait töltötte 
Albertfalván Kada Lajos érsek, Újbuda dísz-
polgára, az ott élők máig emlékeznek 
rá. Az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti 
Gyűjteményben az Albertfalvi Lokálpatrióta 
Egyesület november 27-én nyitotta meg 
az apostoli nuncius életét bemutató kiállítást, 
amely január 31-ig látogatható.

Kada Lajos 22 éves korában, 1946-ban hagyta el Magyarorszá-
got, a magyar papok közül ő jutott eddig a legmagasabb pozíci-
óba a pápai állam diplomáciai testületében. A Vatikán apostoli 
nunciusa volt egyebek közt Pakisztánban, Costa Ricában, Spa-
nyolországban és Németországban is. Itthon az 1991-es pápalá-
togatás alkalmával vált ismertté, ő fordította magyarra II. János 
Pál beszédeit. Később Albertfalván, a Szent Mihály-templom-
ban rendszeresen celebrált év végi hálaadó szentmiséket. 2000-
ben, 75 esztendős korában azért tért vissza hazájába, mert min-
dig hiányzott neki az anyanyelvi környezet és a magyar kultúra.

Újbuda díszpolgári címét 2001 novemberében, élete utolsó 
napjaiban kapta meg.

(D. B. S.)

Mélyépterv: újra összeállt  
az egykori csapat

Tizenkettedik alkalommal adták át idén a Prima 
Primissimát kiegészítő Regionális Prima díjat. 
A RAM Colosseumban tartott november 30-i gálán 
Jovián György Munkácsy-díjas festőművész kapta 
a Vállalkozók Országos Szervezete Budapesti és Pest 
megyei Regionális Szervezetének elismerését.

• Újbudai lakosként számos kiállítása volt, nemcsak a kerületben, de 
az ország több galériájában is. A Regionális Prima rendhagyó elis-
merése képzőművészeti tevékenységének. Mit jelent önnek ez a díj?

Váratlan meglepetésként jött, ám annál nagyobb megtiszteltetésként 
tekintek rá: azt jelenti, hogy tágabb értelemben az ország, a nemzet, 
szűkebb értelemben pedig a kerület, a közösség, amelyben, illetve 
amelyért élek, törődik velem és elismeri munkásságomat. Megtiszte-
lő az is, hogy 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja lehetek, 
hatalmas szellemi kincsek hátterével. És hálával tartozom nem utol-
sósorban feleségemnek, aki a mindennapok biztos támasza.

• Újbudán, főleg a Bartók Béla úton számos galéria, művészeti kö-
zösségi tér működik, és a pezsgő kulturális életnek ön is tevékeny 
részese...

Több mint negyedszázada élek Újbudán, és el nem tudnám képzel-
ni az életet máshol – különösen igaz ez a műtermemre, amelynek 
ablakából lenyűgöző a kilátás a Feneketlen-tóra és a ciszterek temp-
lomára. A kerület hatalmasat és előnyére fejlődött a szemem láttára, 
jó lenne, ha ez ebben a szellemben folytatódik, azaz a Bartók Béla út 
megmarad „kultúrbulvárnak”, és nem alakul át valamiféle vigalmi 
negyeddé, amelynek egynémely elrettentő példájával találkozhatunk 
a pesti oldalon. A kerület frekventáltsága azonban így is szinte hétről 

hétre nő, amint ez a parkolóhe-
lyekért való ádáz küzdelemből 
is érződik.

• Legutóbb 2015-ben volt  
a B32 Galériában tárlata,  
A híres, a szép és a nyomo-
rult címmel. Portréin ismert 
és ismeretlen embereket lát-
hatunk részletgazdag ábrá-
zolásban. Az a fajta figurális 
stílus, amely óriás méretű 
képeit jellemzi, már közel 
tíz esztendeje meghatározza 
munkásságát.

Igazából nincs „figurális” 
stílus, mint ahogyan „abszt-
rakt” sincs. Jó művészet van, 
másra pedig nem érdemes 
a szót pazarolni. A B32-vel 
való kapcsolatom több mint 
egy évtizedre nyúlik vissza: 
még jóval az átépítés előtt, 
2005-ben a Horváth Károly 
vezette „elődintézményben” 
volt a Szántás című tárlatom, 
amelyet E. Csorba Csilla, a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum akko-
ri főigazgatója és Sebestyén 
Márta nyitott meg. Bizonyára 
az énekesnő népszerűségének 
köszönhetően szokatlanul sokan tolongtak a megnyitón, a közönség 
fele kint állt a gangon. Ki tudja, talán ekkor dőlt el, hogy a B32-t ki 
kell bővíteni, és többfunkciós „kultúrtérré” kell alakítani. Akkoriban 
a Föld képeim voltak kiállítva – éveken keresztül festettem a szán-
tóföld barázdáit. A sorozat számomra az adott téma kimerítése a le-
hetőségekhez képest a végletekig. Most is elmondhatom, hogy végső 
soron sorozatokat festek.

• „Saját magamból indulok ki, s személyiségjegyeimet próbálom be-
levinni mindabba, amit éppen csinálok. Ez a saját életemről szól, 
meg arról a kényszerről, hogy festeni kell. Istenigazából mindegy, 
hogy mit, de festeni” – írta önmagáról és festészetéről. Mennyire 
érvényes ez ma is?

Egyszerre több téma is foglalkoztat. Körülbelül tíz éve festet-
tem az első Bontás képemet, most a huszonvalahanyadiknál tar-

tok. Ezekből is bekerült jó néhány önálló kiállításaimra, 2016-ban 
a Műcsarnokban, 2017-ben Budapesten, a Széphárom Galériában, 
idén szeptemberben pedig Bukarestben. Folytatom a szintén több 
évre visszanyúló Fiatal, szép és tehetséges kortársaim című soroza-
tot, amelynek számos darabja látható volt 2015-ben a B32-ben. De 
a Fekvő (kiszolgáltatott…) emberek sorozatot is szeretném folytatni. 
Ami a kiállításokat illeti, mostanában kaptam vissza két képemet, 
amelyek a Bartók 1 Galériában voltak láthatók a kerület művészeinek 
közös tárlatán. Ugyancsak két képem van most Hanoiban az ottani 
Szépművészeti Múzeumban, magyar és vietnámi művészek kiállí-
tásán. Jövőre Passauban, a Museum Moderner Kunstban és Sepsi-
szentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban szerepelnek majd 
alkotásaim. Szóval tervekben nincs hiány, ha Isten is úgy akarja, 
és egészséget ad a megvalósításukhoz.

(Kovács Gabriella)

A három kismalac és az ovisok
A B32 Galéria és Kultúrtér évek óta kínál bábszín-
házi bérleteket a kerület óvodáinak, most a program 
Újbuda Önkormányzatának támogatásával magasabb 
szintre lépett. A darabok az eddigieknél is válto-
zatosabbak, és a korábbinál több intézmény 
óvodásai juthatnak bérlethez – derül ki a Pont 
magazin december–januári számából.

A B32 színpadát januártól délelőttönként 
kismalacok, farkasok, banyák, manók 
lakják be, hogy 37 alkalommal több 
mint 900 óvodással osszák meg tör-
téneteiket. A bábműsorok nép-
szerűsége nem véletlen: a ki-
csik figyelmét egyszerre kötik 
le a kalandok, a sziporkázó 
párbeszédek, a díszletek, a bá-
bok és a zene. A sokféle inger 
hatására a gyerekek jobban átél-
hetik a cselekményt. Könnyebb 
belátni, hogy jó dolog segíteni, 
ha a kismalacok történetén ke-
resztül látjuk, hogy a szolidari-
tás és az együttműködés beválik 
a farkasok ellen.

A B32 bérletes előadásai 
között találkozhatunk klasz-
szikus vásári bábjátékkal, 
a népmesei elemek újragondo-
lásával, a tánc és az új cirkusz 
eszközeit használó produkcióval. 
Lesz klasszikus mesét adaptáló és kor-
társ történetet feldolgozó darab is.

A Szamárfül Projekt az ünnepi hangulatból hoz vissza – két műsorral 
is. Az első Holle anyó történetét eleveníti fel, a második pedig Scheer 
Katalin Elfelejtett lények boltja című művét alkalmazza bábszínpadra.

A három kismalac és a farkasok előadásának alkotói, a Hepp Trupp 
társulat családi bábszínházat visznek a szó minden értelmében: a társulat 

családtagokból áll, előadásaik minden generációnak szólnak.
A Simorág TánCirkusz a fizikai színház, a tánc és a cirkusz for-
manyelvét elegyítő darabjai évek óta sikeresek. Új produkcióju-

kat, a Manómesét Vázsolyi János kíséri szaxofonon.
Fabók Mancsi Bábszínháza a vásári báb-
játék tradícióit újítja meg. Fabók Mariann 
szabadon nyúl a motívumkincshez, párt 

talál Vitéz Lászlónak, új nyelvet konst-
ruál karaktereinek, miközben megőrzi 
a népmesék igazságát.

A Láthatáron Csoport Banya-
mosoda című előadásá-

nak alapjául szolgáló 
történet is a népme-
sék erkölcsi rendjét 
tükrözi. A cselek-
mény egy pontján 
a szereplőknek 

a gyerekek segít-
ségére is szükségük 

van, hogy működésbe 
lépjen a boszorkány sötét 

lelkét megtisztító szerkezet.
Az Óperenciás-bérletet választók Ma-

joros Ági tolmácsolásában találkozhatnak 
a kitartás  klasszikusával, a Hamupipőkével.

(Pont magazin)

Hatalmas érdeklődés 
mellett nyílt meg 
a B32-ben az Ajándék 
című El Kazovszkij-
kiállítás. A magán-
gyűjtők kezében lévő 
műveket felvonul-
tató tárlaton számos 
ismert El Kazovszkij-
alkotás mellett szel-
lemi rokonnak tartott 
magyar festők képei 
várják a közönséget.

Rendhagyó kiállítással zárta 
a B32 Galéria és Kultúrtér 
idei kortárs képzőművészeti 
eseményeinek sorát: decem-
ber 11-én a Kossuth-díjas El 
Kazovszkij festményei, fotó-
montázsai és installációi ke-
rültek a publikum elé Horváth 
Károly kurátor jóvoltából.

El Kazovszkij szorosan kötő-
dött Újbudához, az akkor még 
Bartók 32 Galériaként működő 
kiállítótérhez. Horváth Károly, 
a galéria egykori művészeti ve-
zetője sokszor dolgozott együtt 
a művésszel, aki Papírfríz II. 
című monumentális munkáját 
a Bartók 32-ben állította ki 
halála előtt. Az óriási alkotás 
néhány részlete mellett számos 
jellegzetes El Kazovszkij-kép 
is várja a közönséget a január 
11-éig látogatható tárlaton.

A kiállítás valódi ajándék, 
amely egyszerre emlékezik 
a tíz éve elhunyt művészre, 
és ezzel együtt ünnepli is, 
hiszen El Kazovszkij idén 
lenne hetvenesztendős. A ket-
tős évfordulóhoz kapcsolódó 
esemény nemcsak megidézi 
a sokoldalú alkotót, de le-

hetőséget ad arra is, hogy 
a vele szellemi rokonságot 
mutató magyar festők, Ro-
mán György, Farkas István 
és Mednyánszky László al-
kotásait is megtekinthessék 
az érdeklődők.

A megnyitón teljesen 
megtelt a B32 Galéria 
és Kultúrtér színházter-
me, ahol Antal Nikolett, 
a galéria művészeti vezető-
je, valamint Halász Tamás 
tánckritikus köszöntötte 

a vendégeket. A személyes 
hangvételű beszédek feli-
dézték El Kazovszkij szel-
lemi nyitottságát, szabad 
gondolkodását, az ünnep-
hez, az ünnepi pompához, 
a baráti közösségekhez kö-
tődésének fontosságát.

(K. G.)

Különleges tárlat 
nyílt a Budai 
Klub-Galériában: 
ugyanazok állí-
tanak ki a Budafoki 
úton, akik együtt 
szerepeltek ötven 
esztendővel ezelőtt 
a Mélyéptervben.

– Ötven év távlatából na-
gyobb jelentőséget tulajdoní-
tunk hajdani kiállításunknak, 
mint mikor azt személyesen 
átéltük – mondta megnyitó-
beszédében Horváth Péter 
Kornél. – Utólag tudtuk meg, 
hogy tervezőirodában elsők 
között rendeztünk nyilvános 
képzőművészeti tárlatot az ak-
kor cenzori hivatalként műkö-
dő Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus engedélye nélkül. 
Valószínűleg mi voltunk az öt-

letgazdái a több mint fél esz-
tendővel későbbi híres Ipar-
terv-kiállításnak – tette hozzá.

A régi és mostani kiállí-
tó művészek: Birkás Éva, 
Gecser Lujza, Horváth Pé-
ter Kornél, Kapolyi Márta, 
Kiss Péter, Kucsay József, 
Láng-Miticzky Gábor, Se-
rediuk Péter, Simon László, 
Székely Kálmán, Tasi István. 
A galéria mérete miatt min-
denki csak néhány művével 
lehet jelen, ám a mellékelt 
életrajzokból kirajzolódik, 
hogy a „mélyépterves” kiál-
lítók több mint fél évszázad 
alatt maradandót alkottak.

A tárlat megtekinthető de-
cember 21-éig, hétköznap 
14–18 óra között a Budai 
Klub-Galériában (1111 Buda-
pest, Budafoki út 9–11.).

(Újbuda)

Jovián György A híres,  
a szép és a nyomorult című 
kiállítás megnyitóján  
2015. november 11-én
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FogadóórÁk

 » LakÁS, ingatLan
INGATLANIRODÁNK eladó budapesti lakásokat keres. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap!  
06/20/9600-600. 
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton. 
www.2172sasadon.blogspot.hu  
ELCSERÉLNÉM csepeli 3 szobás lakásomat kelenföldi 2 
szobásra. 06/30/871-6133.

 » 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.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.

 » 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

 » gondozÁS
DIPLOMÁS férfi idősgondozást vállal idős hölgy/úr részére 
előnyös feltételek mellett. 06/30/696-0867.

 » könyVEk
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd, orvos és pap könyvhagyatékát 
antikváriumunk korrekt áron, negyven év szakmai 
tapasztalattal megvásárolja. Tel.: 06/1/787-9282, 
+36/30/877-1460.
KÖNYVFELVÁSÁRLÁS készpénzért! Könyvtáros 
diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus 
Antikvárium. 06/20/9313-773.

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

Év végi nyitva tartás
December 19., szerda: 8.00–18.00

December 20., csütörtök: 8.00–18.00
December 21., péntek: 8.00–12.00 
December 24–26., hétfő–szerda:  

a kormányablakok zárva tartanak. 
December 27., csütörtök: 8.00–18.00
December 28., péntek: 8.00–12.00

2018. december 31. és 2019. január 1.,  
hétfő, kedd: a kormányablakok zárva tartanak. 

2019. január 2., szerda 8.00–20.00

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

pÁrtok ESEményEi
 » 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 
Sándor legközelebb 2019. január 15-én tartja 
az ingyenes jogsegélyszolgálatot.

 » 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 (tele-
fonos 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 Klub-
ban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődő-
ket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy 
országos ügyekről, problémákról, és ismerje 
meg a javaslatainkat! Tel.: 06/70/511-6390. 
Web: facebook.com/lmpdelbuda, e-ma-
il: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbuda-
maskepp.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 pÁrBESzéd prog-
ramjai
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: bp11@
dkp.hu, www.facebook.com/demokrati-
kuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. 
Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8.

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) 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 
(kivéve december). 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  
(kivéve január). 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 (kivéve 
január). XI. Mérnök utca 40. Telefon: 06-30/566-4302
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 
16.30–18 óráig (kivéve január). 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 (kivéve január). 
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 (kivéve 
január). 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 (kivéve 
január). Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy 
u. 2.), Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) 
minden hónap utolsó péntekén 17–18.30-ig.

Juhász Gyula: Karácsony 
felé c. költeményéből idé-
zünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
sora (A, E, E, I, Á, Z). 13. 
Szigetország. 14. Egyiptomi 
istenség. 15. Német kikötő-
város. 16. A föld ura a sumér 
mitológiában. 17. … Sky-
walker, Darth Vader a Csil-
lagok háborújában. 19. Nor-
vég és albán gépkocsijelzés. 
20. Az alaphangsor 5. és 1. 
hangja. 21. Évek száma. 23. 
Pokol kapuja! 24. Női név. 
26. Turandot hercege. 28. 
…-galamb, kihalt mauritiusi 
madár. 30. Fogtöredék! 31. 
Baranya megyei község. 33. 
Édesvízi növényevő hal. 35. 
Keringésében akadályoztat-
va van. 37. Tőrrel megöl. 39. 
Fejfedő. 41. Félig magyar! 43. 
Londoni oroszlán! 44. Vízi 
jármű. 45. A 7 törpe egyike. 
46. Holland község Flevoland 
tartományban (ENS). 47. Me-
sebeli szám. 48. A mohamedánok szent könyve. 49. Színtelen, szagta-
lan, fehérjealkotó anyag. 51. Gyógyvízmárka. 53. Használhatatlan. 54. 
Állóvíz. 56. Holland sajtváros. 58. Színekben tobzódó. 60. Orosz női 
név. 62. Argon vegyjele. 64. Római 1550. 65. A szobába. 66. Kamion-
jelzés. 67. Konyhakerti növény. 70. Ázsiai ország. 72. Ábel bátyja. 74. 
Arab fejedelmi cím. 75. Ferdén álló.

Függőleges: 2. Védmű. 3. Hangtalan Zolika! 4. Erkölcstan. 5. Rádium 
vegyjele. 6. Isme. 7. Útszakasz. 8. Bányásztelepülés Dorog közelében. 
9. A végén enni! 10. Könyves Kálmán. 11. Zalatnay Sarolta becene-

ve. 12. Egykori ázsiai kato-
nai szövetség betűszava. 13. 
Az idézet második sora (SZ, 
GY, O, N, I). 17. Hacsaturján 
keresztneve. 18. Község a Ve-
lencei-hegységben. 22. Svéd 
férfinév. 25. Klasszikus taga-
dás. 26. Kossuth-díjas zene-
szerző, zongoraművész (Pál). 
27. Zsugori. 29. Optikailag át-
látszatlan. 32. A tea alkaloid-
ja. 34. Egyetemi város Len-
gyelország középső részén. 
36. Olimpiai- és világbajnok 
úszó (Dániel). 38. Maga. 40. 
Határérték. 42. Hasonlító szó. 
44. Zárható fedelű tároló. 45. 
A kiütés jele. 47. Főleg fúvós 
hangszerekre komponáló ze-
neszerző (Frigyes). 48. A ví-
vósport egyik fegyverneme. 
50. Kemence belseje! 52. 
Margarinmárka. 55. Hatal-
mas. 57. Svéd kikötőváros. 
59. Képek sokszorosítására 
készített nyomólemez. 61. 
Rosszindulatúan féltékeny. 

63. A felületére jegyez. 65. Walesi válogatott labdarúgó (Gareth Frank). 
68. Amely páratlan betűi. 69. Tűr betűi keverve. 71. Hirtelen mozdula-
tokkal ide-oda mozgat. 73. Manöken része! 75. Cigi egynemű betűi. 76. 
Csokoládéfajta.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 24. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: Elhullatta leveleit kertek, erdők minden fája. 
NYERTESE: Győri Jenő 1117 Bp., Budafoki út. Nyeremény: könyvjuta-
lom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,  

hogy a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbudai Polgármesteri Hivatal

 – a 34/2014. (XII. 22.)  
XI. ÖK rendelet alapján –  

2018. DECEMbER 27.  
és 2019. JANUÁR 6. között  

ÜGYELETI RENDSZERBEN, 
CSÖKKENTETT LÉTSZÁMMAL  

TART NYITVA.

A hivatal az alábbi napokon zárva tart: 
2018. december 24–26.  

és 2018 december 31–2019. január 1.

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS:
szerdán 8–16 óra, 

pénteken 8–12 óra között
A HIVATAL NYITVATARTÁSA  

ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS A SZOCIÁLIS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATON:

 szerdán és csütörtökön 8–16 óra,  
pénteken 8–12 óra között

 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

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.
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Minden újbudainak  

ingyenes edzés  

Rubint Rékával 
január 19-től, szombatonként 10 órától  

a Sport11 Sport-, Szabadidő- 

és Rendezvényközpontban

1112 budapest, kánai út 2.

Belépés kizárólag újbudaiaknak,  

lakcímkártya felmutatásával! 

Újbuda Önkormányzatának  
támogatásával

hirdetmény


