
A tervek szerint már ebben az évben lerakják 
a centrumkórház alapkövét, az Újbudán épülő 
egészségügyi központ nemcsak hazai,  
de európai viszonylatban is páratlan lesz. 
A Dél-budai Centrum tervpályázata nemrég 
lezárult, beruházás irányításáért felelős  
miniszterelnöki megbízott, Bedros J. Róbert 
szerint az öt év múlva megnyíló kórház  
a köré épülő infrastruktúra és az egészségpláza 
funkciója miatt összekapcsolja a XI. kerületet 
és az agglomerációt.

A Dél-budai Centrum a tervek szerint olyan sürgősségi 
központ lesz, amely 1,2 millió ember ellátásáért felel majd. 
A gazdag diagnosztikai háttérnek, a modern digitális tech-
nológiáknak, az informatikai rendszereknek, a kimagasló 
szakmai tudással rendelkező munkatársi gárdának, illetve 

a különböző egységek fizikai közelségének köszönhetően je-
lentősen lerövidülnek a betegutak. Mindezt a tervezők olyan 
modern, látványos és formabontó épület együttesben álmod-
ták meg, amely városszéli elhelyezkedésével egyfajta város-
kaput szimbolizál majd.

Az elmúlt száz esztendőben nem volt ekkora zöldmezős 
egészségügyi beruházás hazánkban, de ami az egészségügyi 
ellátási rendszerben betöltendő szerepét illeti, kimondhatjuk, 
hogy ehhez fogható kórházépítésre még nem volt példa Ma-
gyarország történetében.

– A szakmai csapatommal tizenegy hónapon át dolgoztunk 
az új kórház betegközpontú orvosszakmai, ápolási és az eh-
hez szükséges orvostechnológiai követelményrendszerének 
felépítésén. Ennek a programnak az irányjelzői mutattak 
utat a pályázaton induló mérnököknek – fejtette ki lapunk-
nak Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott. Hozzátette: 
a tempó feszített, hiszen öt év múlva szeretnék átadni a lakos-
ságnak az új intézményt.

Mint megtudtuk, a tervpályázatra beérkezett pályaművek 
mindegyike tartalmazott megvalósításra érdemes elemeket, 
így a végleges tervek kialakításánál ezeket mind megvásárol-
ják és felhasználják.

(Folytatás a 3. oldalon)
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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Egyedülálló kórház épül Dobogón

Biztonságos fejlődés, 
kiszámítható megújulás

Az új évet 
köszöntötték
Újévi fogadáson látta vendé-
gül a helyi intézmények veze-
tőit Újbuda Önkormányzata. 
A meghívottakat Hoffmann 
Tamás polgármester köszöntöt-
te, aki az oktatási és szociális 
terület változásairól is beszélt.

– Az intézmények bővítésé-
nél a 2016-ban elkészült fej-
lesztési terveket veszik alapul, 
az ütem a forrásoktól függ. 
Újbuda stabil költségvetéssel 
rendelkezik, de a kormányzati 
segítséggel sokkal gyorsabban 
lehet elérni a célokat – mond-
ta a polgármester. Hoffmann 
Tamás kitért a kerület átstruk-
turálódására is, a rozsdaöve-
zetek átminősülésével újabb 
igényeket kell kielégíteni, ami 
az intézményi hálózat fejlesz-
tésével is együtt jár. Ilyen kon-
cepció mentén bővült és újult 
meg nemrég a Gazdagréti Szi-
várvány Óvoda, de a jövőben 
is várható az intézmények fej-
lesztése. Szó esett az újbudai 
pótlék bevezetéséről is, amely 
jelentős segítség a kerületi ok-
tatási és szociális szféra dol-
gozóinak. Az önkormányzat 
által nyújtott járandóság arra 
is szolgál, hogy a jogosultak 
– akiknek a körét bővíteni ter-
vezik – a pályán maradjanak, 
és nyugodtan végezhessék 
munkájukat.

A fogadás pezsgős koccin-
tással zárult. Az Újbudai Pe-
dagógiai Iroda által szervezett 
rendezvényen részt vett Molnár 
Gyula országgyűlési képviselő, 
Molnár László alpolgármester, 
több önkormányzati képviselő, 
valamint jelen voltak a hivatal 
dolgozói is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Hoffmann Tamás és Simicskó István 
a XI. kerület hagyományokat tiszte-
letben tartó modernizációjáról és a jövő 
kihívásairól nyilatkozott lapunknak.

– Nincs Újbudának olyan városrésze, amelyet 
ne fejlesztettünk volna. Az elmúlt időszakban 
nem volt játszótér a kerületben, amit ne újítottunk 
volna fel, park, amihez ne nyúltunk volna hozzá, 
rendelőintézet, ahol ne lett volna beruházásunk – 
mondta Hoffmann Tamás polgármester a Simicskó 
István kormánybiztossal, a kerület országgyűlési 
képviselőjével közösen adott interjújában. Egyet-

értettek abban, hogy az átgondolt városfejleszté-
si stratégia mellett a közösségépítő munkának is 
köszönhető, hogy Újbuda olyan hely, ahol jó élni. 
Simicskó István szerint az újbudai szellemiség 
megteremtése olyan eredmény, amelyre méltán le-
hetnek büszkék.

Hoffmann Tamás elmondta: a kerület csak olyan 
fejlesztéseket támogat, amelyek az itt élők számára 
nem okoznak hátrányt, sőt, érdekeiket épp annyira 
szolgálják, mint az újonnan ide költözőkét. Így el-
sősorban a használaton kívüli területeken gondol-
koznak új beruházásokban, míg a mostani lakóö-
vezetekben a beépíthetőségi értékek korlátozásával 

szabnak határt a további növekedésnek. Szerinte 
az új városközpontok létrehozása önmagában is 
enyhíti a közlekedési feszültségeket. – Ahogyan lét-
rejönnek az új városközpontok, úgy csökken a jelen-
legiek terhelése, hiszen az ott élőknek, dolgozóknak 
nem kell messzire utazniuk azért, hogy bevásárolja-
nak vagy elintézzék az ügyeiket – mondta. Úgy vél-
te, a közlekedési és parkolási problémákat enyhítette 
volna, ha a 4-es metró vonala legalább a virágpiacig 
tartana, de az M0-s autópálya északi szakaszának 
megépítése is jelentős forgalmat vonna ki a kerületi 
utakról.

(Interjú a 6–7. oldalon)
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Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati  
kérdésekkel és azok minél egyszerűbb megoldásával  

foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat a 42@ujbuda.hu  
e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Hogyan változik 
a cafeteria?
Számos ponton módosul az adózás 
rendje 2019-ben, talán a legtöb-
ben a cafeteriarendszer átalakí-
tását fogják megérezni. A kimon-
dott cél, hogy a munkavállalók 
ezt a jövedelmet is az adózott bér 
részeként kapják meg, azaz végső 
soron emelkedjenek a nettó fizeté-
sek. A továbbra is kedvezményes 
adózási körben tartott elemek álta-
lában valamilyen családi vagy sze-
mélyes épülést szolgálnak, illetve 
a családokat segítik.

Mindössze három lehetőség ma-
radt adómentes. A kulturális szol-
gáltatás igénybevétele és a sporte-
semények látogatása éves szinten 
legfeljebb 149 ezer forintig (a ja-
nuár 1-jétől érvényes minimálbér 
összegének erejéig) támogatható, 
a kisgyermekek bölcsődei és óvodai 
ellátásához adható támogatásnak – 
ideértve az étkeztetési költségeket 
is – nincs felső értékhatára.

Kedvezményes kategóriában ma-
radtak a SZÉP-kártyára kapható 
juttatások. Szálláshelyalszámlára 

évente 225 ezer forint, vendéglátás 
-alszámlára 150 ezer forint adható, 
további 75 ezer forint mehet a sza-
badidő-alszámlára. Az értékhatá-
rok betartásával mindhárom kate-
gória 34,5 százalékkal adózik.

Néhány kiválasztott elem 40,71 
százalékos adózási sávba ke-
rült. Ezek az önkéntes kölcsönös 
biztosítási befizetések (nyugdíj-
pénztár, egészségpénztár), illetve 
a SZÉP-kártyán a kedvezményes sá-
vot meghaladó összeg. Tehát ha pél-
dául 200 ezer forint érkezik a SZÉP 
vendéglátási alszámlára, akkor 150 
ezer forint 34,5 százalékkal, 50 ezer 
forint 40,71 százalékkal adózik.

Minden más elem – közte olyan 
korábbi cafeteriaslágerek, mint 
a helyi bérlet, a lakáscélú támoga-
tás vagy az iskolakezdési támoga-
tás – mostantól éppen úgy adózik, 
mint a sima bérjövedelem, azaz 
jelentősen drágább lesz mostantól 
ezeket igénybe venni. Ha a munka-
adó úgy dönt, változatlanul tartja 
a cafeteria keretet, akkor érdemes 
ezek helyett valamelyik kedvezmé-
nyes kategóriában maradt juttatást 
választani.

a hónap babája

Lázár Ádám és szülei is átvehették a hónap babájának 
járó ajándékcsomagot. Ádám 2018. szeptember 14-
én 2800 grammal és 52 centivel jött a világra a Szent 
Imre Kórházban. Szülei és nagyszülei legnagyobb örö-
mére első unokaként rengeteget mosolyog, tündéri-
en gőgicsél és ügyesen mozog. Színészi tehetségét is 
megcsillogtatta már, mivel a gazdagréti Szent Angya-
lok pásztorjátékban Ádám alakította a kicsi Jézust. Jó 
egészséget kívánunk az egész családnak!

Vállalkozni tanultak  
a fiatalokVáltozásokat 

hozott az új év
Januárban számos olyan 
jogszabályi rendel-
kezés lép életbe, amely 
a mindennapi életben 
is érezteti hatását. 
Összeállításunkban 
a legfontosabbakat ismer-
tetjük – a teljesség igénye 
nélkül.

Minimálbér, garantált 
bérminimum
A Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fórumán 
született kétéves megállapodás 
értelmében a teljes munkaidő-
ben foglalkoztatottak esetében 
idén a minimálbér havi bruttó 
összege 149 ezer forint, a leg-
alább középfokú végzettséggel 
vagy szakképzettséggel rendel-
kező és ezt igénylő munkakör-
ben alkalmazott dolgozók ga-
rantált bérminimumának havi 
bruttó összege 195 ezer forint. 
Mindez 8 százalékos emelkedést 
jelent 2018-hoz képest. Jövőre 
újabb 8 százalékos emelés kö-
vetkezik, így 2020. január 1-jétől 
a minimálbér 161 ezer forintra, 
a garantált bérminimum pedig  
210 600 forintra nőhet.

Gyermekgondozási díj
A minimálbér emelkedése nyomán 
a gyermekgondozási díj (gyed) ma-
ximális összege 2019-ben bruttó 
208 600 forintra, a gyerek kétéves 
koráig igénybe vehető diplomás 
gyed az alapképzésben részt vevő 
hallgatóknál 104 300 forintra, 
a mesterképzésre járóknál 136 500 
forintra nő.

Otthongondozási, 
ápolási díjak
Az önellátásra képtelen gyerme-
kükről gondoskodó szülők – bi-
zonyos esetekben egyéb hozzá-
tartozók – számára bevezetik 
a gyermekek otthongondozási díját 
(gyod), amelynek összege janu-
ártól havi bruttó 100 ezer forint, 
majd a tervek szerint lépcsőzetes 
emeléssel 2022 januárjától eléri 
az akkori minimálbért. Az egyéb, 
felnőttkorú hozzátartozók ápo-
lása után igényelhető díj janu-
ártól 15 százalékkal emelkedik: 
az alapösszeg havi 37 490 forint, 
az emelt összeg 56 235 forint, 
a kiemelt díj pedig 67 482 forint. 
A következő három esztendőben 
öt-öt százalékkal nőnek az ápolá-
si díjak.

Nyugdíj
A nyugdíjak januártól 
2,7 százalékkal emel-
kednek a tavaly nyáron 
elfogadott költségvetési 
törvény alapján. Ezzel 
az átlagnyugdíj 3500 
forinttal magasabb, 
több mint havi 133 
ezer forint. Ugyanilyen 
mértékben nő a 18 éves 
kortól igényelhető rok-
kantsági járadék (havi 
37 350 forintra), illetve 
a 2018. december 31. 
utáni időponttól meg-
állapított rokkantsági 
vagy rehabilitációs el-
látás alapösszege (havi 
101 560 forintra).

Adókedvezmények
Januártól havi 40 ezer forintra 
emelkedik a kétgyermekesek csa-
ládi adókedvezménye – megfelelő 
adóalap mellett –, ezt már azok 
a családok is igénybe vehetik, ame-
lyek most várják a második gyer-
meket (a várandósság 91. napjától).
Bővül azon betegségek köre, ame-
lyek után a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény értelmében 
adókedvezmény érvényesíthető. 
Január 1-jétől az endometriózis, 
a mellrák, a méhnyakrák vagy a pe-
tefészekrák betegségekben érintet-
tek is jogosultak az aktuális mini-
málbér 5 százalékának megfelelő 
kedvezményre.

Adózási változások
A kisvállalati adó (kiva) választá-
sának felső értékhatára egymilli-
árdról hárommilliárd forintra nő. 
A kisvállalkozások áfamentességé-
nek felső határa 8 millióról 12 mil-
lió forintra emelkedik. A NAV idén 
már az egyéni vállalkozóknak is el-
készíti az szja-bevallási tervezetet.
Megszűnik a magánszemélyek 
egyes jövedelmeit (jellemzően ko-
rábbi közszférabeli végkielégítése-
ket) terhelő 75 százalékos különadó, 
valamint a hitelintézeti különadó 
és a kulturális adó. A baleseti adó 
a biztosítási adóba, az egészségügyi 
hozzájárulás (eho) a szociális hozzá-
járulási adóba olvad be.

Áfa, termékadó
A hosszan friss (ESL) és a tartós 
(UHT) tejek áfája januártól az ed-
dig is kedvezményes 18-ról 5 szá-
zalékra mérséklődik. Az egész-
ségi kockázatot jelentő ételekre 
és italokra kivetett népegészség-
ügyi termékadó (neta) 20 szá-
zalékkal emelkedik. Az eddig 
is netaköteles termékek mellett 
(üdítőital, szörp, energiaital, cuk-
rozott kakaópor, előrecsomagolt 
cukrozott készítmény, sós snack, 
ételízesítő, ízesített sör, alkoholos 
frissítő gyümölcsíz) ebbe a körbe 
tartoznak újévtől a gyümölcspár-
lat, a pálinka és a gyógynövényes 
italok is. A pénzügyminisztérium 
tájékoztatása szerint az üdítőitalok 
adómértéke literenként 7-ről 15 fo-
rintra emelkedik. Egy liter 50 tér-
fogat-százalékos pálinka után 1100 
forint netát kell fizetni.

A cigaretta és a fogyasztási do-
hány jövedéki adója januárban 
és júliusban is emelkedik, hogy 
a termékek magyarországi adószint-
je elérje az uniós előírás szerinti mi-
nimumot. Ez alkalmanként 30–40 

forinttal növelheti egy doboz ciga-
retta árát, ha a gyártók, forgalmazók 
érvényesítik az emelést.

Munkaidő
A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi törvény szerint tovább-
ra is naptári évenként kétszázöt-
ven óra rendkívüli munkaidő ren-
delhető el. Januártól a módosítás 
az, hogy ezen felül a munkavállaló 
és a munkáltató írásbeli megálla-
podása alapján ezt meghaladóan 
naptári évenként legfeljebb száz-
ötven óra rendkívüli munkaidő 
rendelhető el (önként vállalt túl-
munka). A fentieket arányosan kell 
alkalmazni, ha a munkaviszony év 
közben kezdődött vagy határozott 
időre, részmunkaidőre jött létre.

Ha van kollektív szerződés, 
akkor annak rendelkezése alap-
ján legfeljebb évi háromszáz óra 
rendkívüli munkaidő rendelhető 
el. Ezt meghaladóan a munkáltató 
és a munkavállaló írásbeli megál-
lapodása alapján naptári évenként 
legfeljebb száz óra rendkívüli mun-
kaidő rendelhető el (önként vállalt 
túlmunka).   

A munkaidőkeret tartama, ha 
ezt objektív, vagy műszaki, vagy 
munkaszervezéssel kapcsolatos 
okok indokolják, kollektív szer-
ződés rendelkezése szerint legfel-
jebb harminchat hónap. A rendkí-
vüli munkaidőre vonatkozó bért 
a tárgyhóra esedékes bérrel együtt 
kell kifizetni.

Átutalások
A húszezer forint alatti lakossági 
átutalások után ez évtől nem kell 
pénzügyi tranzakciós illetéket fi-
zetni.

Diákhitel
A tavaly második félévi 2,3 szá-
zalékról 2,2 százalékra, az eddigi 
legalacsonyabb szintre csökkentet-
te a Diákhitel1 kamatát idén január 
1-jétől június 30-áig a Diákhitel 
Központ. A kötött felhasználású 
Diákhitel2 változatlanul 0 százalé-
kos kamattal igényelhető.

Autós ügyintézés
Januártól indul a járműszolgálta-
tási platform, amelyben a Belügy-
minisztérium egyesíti különböző 
hivatalok gépjármű-nyilvántartási 
adatait. A rendszer az ügyfélkapun 
keresztül vehető igénybe ingyen, 
jogcímigazolás és mennyiségi kor-
látozás nélkül. Rendszám alapján 
lekérdezhetők például egy gépko-
csi balesetei, eredetiségvizsgálati 

fotói, a kilométeróra 
állása.

Másolási díjak
Átlagosan 15 száza-
lékkal mérséklődnek 
az üres adathordozókra 
kivetett magánmásolási 
díjak, a mobiltelefonok-
nál például 33 száza-
lékos lesz a csökkenés. 
A kép- és hangmásola-
tok készítésére alkal-
mas eszközök árába 
beépülő jogdíj januártól 
41 kategóriában csök-
ken, CD-nél 15, DVD-
nél 18–25, pendrive-nál 
15–31,5 százalékos, ze-
nelejátszónál 25 száza-
lékos mértékben.

(Újbuda)

A 2019. évi ünnepnapok körüli munkarend

Dátum munkarenD
március 15., péntek nemzeti ünnep
április 19., péntek nagypéntek
április 22., hétfő húsvét
május 1., szerda munka ünnepe
június 10., hétfő pünkösd
augusztus 10., szombat munkanap
augusztus 19., hétfő pihenőnap
augusztus 20., kedd nemzeti ünnep
október 23., szerda nemzeti ünnep
november 1., péntek mindenszentek
december 7., szombat munkanap
december 14., szombat munkanap
december 24., kedd pihenőnap
december 25., szerda karácsony
december 26., csütörtök karácsony
december 27., péntek pihenőnap
2020. január 1., szerda újév

Ünnepélyes díjkiosz-
tással zárult decem-
berben az önkormányzat 
NewGenerationSkills (NGS) 
projektjének pilotfázisában 
lévő Dynamic Learning P 
(DLP) elnevezésű fejezete. 
A programban 15–26 éves 
kerületi fiatalok vettek részt.

– Az önkormányzat Humánszolgá-
lati Igazgatósága és a Digitális Tu-
dás Akadémia Közhasznú Egyesület, 
vagyis az UP academy programjában 
24 fiatal tanult különféle modulokban 
arról, hogyan kell vállalkozni, milyen 
jogi, gazdasági és vállalkozásfejlesz-
tési ismeretekre van szükség – mondta 
Győrffyné Molnár Ilona humánszol-
gálati igazgató. 

A csoportokban részt vettek az önkor-
mányzat legutóbbi startup versenyének 
különdíjasai is. A személyre szabott 
dietetikai tanácsadási szolgáltatás, 
a Dietrend kidolgozói a pilotprogram 
zárórendezvényén is díjat kaptak.

Az oktatási modulok másik két 
csapata is előkelő helyezést ért el 
az önkormányzat startup verse-
nyén. – Az ilyen siker egyebek közt 
az olyan összefogásnak köszönhető, 
mint amilyen Újbuda Önkormány-
zata és az UP Center között köttetett 
a NGS projekt keretében – hangsú-
lyozta Tóth Zoltán, az UP academy 
egyik alapítója. Szerinte így olyan 
vállalkozások kaphatnak kezdő len-
dületet, amelyek a piacon is sikereket 
érhetnek el.

(Újbuda)
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A Dél-budai Centrum az egészségügyi 

ellátáson kívül számos előnyt nyújt majd 
az újbudaiaknak és az agglomerációban 
élőknek. A kórház közel 
háromezer embernek fog 
munkát adni, és várhatóan 
a közmű- és közlekedési fej-
lesztéseket követően számos 
szolgáltató, kereskedelmi 
egység és egyéb intézmény 
létesül majd a közelében, 
hiszen a környék jóval frek-
ventáltabbá válik, mint ko-
rábban – mondta Bedros J. 
Róbert. A miniszterelnöki 
megbízott arról is beszá-
molt, hogy a Dél-budai 
Centrum szakmai bázisának 
jelentős részét a Szent Imre 
Kórház dolgozói adják majd, 
annak mostani aktív osz-
tályai a centrumkórházban 
folytatják tevékenységüket. 
A Tétényi úti komplexum 
pedig külső telephelyként 
krónikus és rehabilitációs 
ellátást biztosít majd, a terü-
letén lévő gyógyvízkészlet 
hasznosításával műtét előtti 
kezelések is elérhetők lesz-
nek a jövőben.

A Dobogó városrészben 
épülő kórháznak 1,2 millió 
ember sürgősségi ellátásá-
ról kell gondoskodnia egész 
évben, a nap 24 órájában, 
sőt, egy esetleges kataszt-
rófahelyzetben is helyt kell állnia. Innen 
egyetlen beteget sem küldenek tovább, hi-
szen itt az égésplasztika kivételével minden 
fontosabb orvosszakma képviselteti majd 
magát.

A kórház gyors megközelíthetősége szem-
pontjából rendkívül fontos a helyszínválasztás 
és a közlekedési struktúra kialakítása egy-
aránt. Ezt szolgálja az M1–M7-es autópálya 

közvetlen lehajtója, a 7-es úttal való kapcsolat, 
a két heliport és a tömegközlekedés fejlesztése, 
amelynek része a kötöttpályás vonalak kiépíté-
se is az állami szervekkel együttműködésben.

(Újbuda)

aktuális

Számítógépek a kerületi iskoláknak

A kerületi iskolák 
számítógéppark-fej-
lesztésének támo-
gatását vállalta 
az önkormányzat 
az Újbuda Smart 11 
Nonprofit Informatikai 
Kft. közreműkö-
désével. Elsőként 
a Bocskai István 
Általános Iskola 
alapítványa vehette 
át múlt év végén az új 
eszközöket.

Az oktatási intézmények 
számítógép-állománya na-
gyon sokféle lehet, a gépek 
előbb-utóbb elöregednek, 

felújításra, cserére szorul-
nak. Az elmúlt időszakban 
az eszközparkok összetétele 
a tankerületi központok át-
adás-átvétele következtében 
is módosulhatott. Az oktatá-
si intézmények ennek ered-
ményeként átalakult infor-
matikai állományát hivatott 
pótolni az önkormányzat 
által biztosított 319 asztali 
számítógép, 268 monitor, hét 
laptop és négy hálózati esz-
köz, amelyek kiszállításáról 
az Újbuda Smart 11 Nonprofit 
Informatikai Kft. gondosko-
dik. Az önkormányzati cég 
jóvoltából a Bocskai István 
Általános Iskola alapítványa 
tavaly év végén az első kerü-

leti intézményként vehette át 
a számítógépekből és egyéb 
informatikai eszközökből 
álló adományt.

– Újbuda Önkormányza-
ta a Bocskai Iskola Alapít-
ványával, a Szülők és Ne-
velők a Sopron úti Iskoláért 
Közhasznú Alapítvánnyal 
és a Teleki Blanka Német 
Tagozatos Általános Iskolá-
ért Alapítvánnyal közremű-
ködve további hét kerületi 
iskolának nyújt ilyen ado-
mányokat. Az önkormány-
zat minden hozzá forduló 
intézménynek segít – mondta 
lapunknak Molnár László al-
polgármester.

(Újbuda)

Egyedülálló 
kórház épül 
Dobogón

Sportszereket ajándékoztak  
az óvodának a kosarasok

A BEAC Női 
Kosárlabda 
Szakosztály játékosai 
labdákkal ajándé-
kozták meg a gyere-
kekeket az Albertfalvai 
Óvodában. 
Az átadáson részt vett 
Molnár László alpol-
gármester és Csernus 
László önkormányzati 
képviselő is.

Elsőként Molnár László 
köszöntötte a gyerekeket, 

a sportolókat és a szakosz-
tály vezetőit. Az alpolgár-
mester elmondta, milyen 
fontosnak tartja, hogy már 
gyermekkorban megsze-
rettessük a gyermekekkel 
a sportolást, és játékosan 
a mozgásra neveljük őket. 
Ezért is állt Újbuda önkor-
mányzata a BEAC kezde-
ményezése mellé. A BEAC 
ügyvezető igazgatója, Si-
mon Gábor emlékeztetett: 
a sportegyesület négy évvel 
ezelőtt indította útjára a ha-
gyományt, hogy időről idő-

re megajándékozza egy-egy 
kerületi óvoda növendékeit 
sporteszközökkel. Nemcsak 
a mozgásra, kosárlabdázásra 
szeretnék rávenni a gyere-
keket, hanem a BEAC mér-
kőzéseire, a Gabányi László 
Sportcsarnokba is invitálják 
a családokat.

Khoórné Rápolthy Beáta, 
az Albertfalvai Óvoda veze-
tője megköszönte az ajándé-
kokat, és a gyerekek a torna-
teremben azonnal birtokba is 
vették a sporteszközöket.

(D. B. S.)

Az új évet 
köszöntötték

(Folytatás az 1. oldalról)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) vezetői ünnepélyes keretek 
között fogadták azokat a politikusokat, dip-
lomatákat, hazai és külföldi partner vállalko-
zások vezetőit, akik az elmúlt időszakban se-
gítették a felsőoktatási intézmény működését, 
fejlődését. A rendezvényen részt vett Tarlós 
István főpolgármester, Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselője és Hoffmann Tamás 
polgármester is.

A vendégeket magyarul és angolul kö-
szöntötte Józsa János, a BME rektora, majd 
Kotán Attila, az intézmény kancellárja szólt 
a megjelentekhez. Az egyetem vezetői 
megajándékozták Tarlós Istvánt egy olyan 
limitált példányszámú könyvvel, amely 
a Lánchíd 20. század eleji rekonstrukciójá-
nak részletes dokumentációját foglalja ösz-
sze. A főpolgármester megköszönte az aján-
dékot, majd bejelentette: Hoffmann Tamás 
újbudai polgármesterrel a főváros közgyűlé-
se elé terjesztik azt az indítványt, amelynek 
értelmében a közeli metróállomást a jövő-
ben Szent Gellért tér – Műegyetem néven 
jelölnék.

Józsa János rektor lapunknak úgy nyilat-
kozott, az egyetem 2019-ben is arra törek-
szik, hogy megtartsa a működéséhez szüksé-
ges hallgatói létszámot, szeptembertől ötezer 
új elsőéves képzését szeretnék megkezdeni. 
A kitűzött célok között szerepel, hogy tovább-
erősítsék a nemzetközi oktatás terén a BME 
szerepét, és fokozni kívánják a tudományos 
kutatások eredményességét is.

Hoffmann Tamás kiemelte: nagyon sokat 
jelent Újbudának, az itt élő polgároknak is 
a Műegyetem, mint ahogy a 20. század ele-
jén is hatalmas lökést adott a városrész fejlő-
désének, amikor ide költözött az intézmény. 
Az elmúlt években több olyan kísérleti projekt 
indult el közösen a BME-vel, amelyek mind 
a kerületnek, mind az egyetemnek előnyére 
válnak, ezért szeretnék kiszélesíteni és erősí-
teni az együttműködést – fogalmazott a pol-
gármester.

Az ünnepélyes fogadáson kiállítottak két 
megbecsült relikviát: az egyetemi ifjúság 
1911-ben készült zászlaját és a Műegyetem 
110 esztendős központi épületének korabeli 
látványtervét.

(Újbuda)

Bedros J. Róbert 
miniszterelnöki 
megbízott
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Ú jbuda  
veled  

mozdul!

Minden újbudainak  

ingyenes edzés  

Rubint Rékával  
szombatonként 10 órától a Sport11 Sport-,  

Szabadidő- és Rendezvényközpontban

1112 budapest, kánai út 2.

Lakcímkártya felmutatása kötelező!  

Újbuda Önkormányzata  

és Rubint Réka együttműködése
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alfa
szupermarket 

Lipóti pékség • Friss zöldség-gyümölcs, 
tőkehús, hal • Bio és mentes termékek széles 
választéka • Alfa bisztró, helyben készült 
friss ételek • Elektromos töltőállomás, mely 
10 000 Ft feletti vásárlás esetén ingye-
nesen használható • Nemzeti Dohánybolt • 
Kérje a pénztárostól Hűségkártyáját, mely 
használatával minden vásárlás során 5% 
kedvezményt biztosítunk, mely alól csak 
az akciós termékek képeznek kivételt.  •  
10 000 Ft vásárlás felett megvendégeljük 
egy Julius Meinl kávéval az Alfa bisztróban.

XI. Kondorosi út 6.
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.huCsirkemell csontos kg 
Dvori Baromfi Kft.
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zölte az egybegyűlteket, majd 
kiosztották az iskolások által 
készített díszeket.

December 20-án Újbuda 
Polgármesteri Hivatalának 
tanácstermébe invitálták 
azokat a kerületi tanulókat, 
akik a legötletesebb díszek-
kel álltak elő. A Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakgim-
názium diákjainak műsora 
után Hoffmann Tamás mon-
dott köszönetet a gyerekek-
nek, akik évről évre meg-
lepik az idősotthonok lakóit, 
az idősklubok tagjait. A leg-
több karácsonyfadíszt idén is 
az Újbudai Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tanulói 
küldték be, így ez az intéz-
mény kapta meg a különdíjat 
a versenyen, amelyre egyéni-
leg és csoportosan is lehetett 
jelentkezni. A díjakat a pol-
gármester mellett az akciót 

szervező Nagyné Antal Ani-
kó képviselő, a különdíjakat 
Turbók Jánosné és Jankó Ist-
ván képviselők adták át.

Nem csupán ajándékké-
szítéssel vették ki részüket 
a készülődésből a kerületi 
gyerekek. A Kelenvölgyi Ál-
talános Iskolában évek óta 
hagyomány, hogy az ünnepek 
közeledtével új színdarabot 
mutatnak be a diákok. Idén 
az Alíz Csodaországban című 
produkcióval lepték meg 
a közönséget. – Egy ilyen 
előadás nemcsak a gyerekek-
től, hanem a pedagógusok-

tól és a szülőktől is rengeteg 
erőfeszítést kíván. Mindenki 
a maga tudása és tehetsége 
szerint járult hozzá ahhoz, 
hogy végül ilyen színvonalas 
produkció szülessen – hang-
súlyozta a bemutatón jelen 
lévő Hoffmann Tamás, aki 
szerint az ilyen alkalmak 
a közösségépítés fontos lép-
csőfokai.

Azokra is gondoltak a ke-
rületben, akik karácsonykor 
is dolgoznak: december 
26-án a Szent Imre Kórház 
sürgősségi osztályára láto-
gatott Újbuda országgyűlési 
képviselője. Simicskó István 
bej glivel és narancslével kö-
szönte meg az ottaniaknak 
a lelkiismeretes munkájukat. 
– Hálával tartozunk minden-
kinek, aki azért dolgozik, 
hogy nyugalomban tölthes-
sük az ünnepeket – hangsú-
lyozta Simicskó István.

(Újbuda)

A hagyományoknak 
megfelelően a kerü-
leti iskolások által 
készített kará-
csonyfadíszekkel 
és más ajándé-
kokkal kedveskedtek 
az újbudai vezetők 
az idősklubokban 
és intézményekben 
tartott ünnepségek 
résztvevőinek.

– A generációkon átívelő tö-
rődés a közösségépítés na-

gyon szép példája – mondta 
a Szent Imre Idősek Klubjá-
ban tartott eseményen Hoff-
mann Tamás polgármester. 
A zene mindennap körülveszi 
az ottani klubtagokat, ezért 
az önkormányzat hangfallal 
és hozzá tartozó mikrofonnal 
lepte meg őket.

Az Albertfalvi Idősek 
Klubjába Farkas Krisztina 
önkormányzati képviselő tár-
saságában látogatott el a ke-
rület vezetője. Az ajándékokat 
és a karácsonyfadíszeket ma-
guk készítette figyelmességek-

kel viszonozták a klubtagok, 
akik műsorral is készültek. 

A Kenderes Idősek Klub-
jának rendezvénye az egyik 
rangidős tag üzenetével kez-
dődött. Hoffmann Tamás 
és Gável Henrik atya üdvö-

Közösségben ünnepelték a karácsonyt

Közművelődési feladatokkal kapcsolatos dön-
tésekkel kezdődött a tavalyi utolsó, december 
18-i képviselő-testületi ülés, amelyen Simicskó 
István országgyűlési képviselő is megjelent. 
A 2017-ben módosított közművelődési tör-
vénynek megfelelően az újbudai képviselők 
megalkották a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló rendeletet, amely a közösségi 
házak, kulturális szalonok, idősklubok és sza-
badtéri rendezvények programjait érinti.

Az önkormányzat egy korábbi határozat ér-
telmében 30 millió forintot biztosít a Dél-budai 
Tankerületi Központon keresztül az Újbudai 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fej-
lesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kész-

ségfejlesztő Szakiskola óvodájának két újabb 
csoport felújításához. A tankerületi központ 
igazgatójának kérésére a felújítás várható ha-
táridejét 2019 augusztus végére állapították 
meg.

A képviselők határoztak a Kelenvölgy-Őr-
mezei Óvoda vezetőjének ideiglenes megbí-
zásáról, így február végéig Karkus Mihályné, 
a Lágymányosi Óvoda vezetője irányítja az in-
tézményt.

Hoffmann Tamás polgármester a második 
félévi céljutalmát a Bogdánfy utcai óvodának 
ajánlotta fel. Az intézmény kerti játszóeszköz 
beszerzésére fordítja az összeget.

A testület egyúttal meghosszabbította a Bu-
da-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató 
Kft. és az Andor 60. Ingatlanhasznosító Kft., 
az Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő 
Nonprofit Kft., az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft., valamint az Újbuda Prizma XI. Közhasz-
nú Nonprofit Kft. vezetőinek megbízatását. Ja-
nuártól új kuratóriumi és felügyelőbizottsági 
tagok kezdhetik meg a munkát az önkormány-
zati alapítású Vicus XI. Közalapítványnál.

A képviselők döntöttek arról is, hogy az ön-
kormányzat további százezer forintos támoga-
tást nyújt a Ciszterci Diák és Cserkész Alapít-
ványnak a Gyurka (Rozgonyi György) ifjúsági 
közösségének története című kiadvány megje-
lentetéséhez.

A képviselő-testület következő féléves ülés-
tervét is elfogadták. A januári ülésen egyebek 
mellett a „Pro Urbe Újbuda”, a „Pro Commu-
nitate Újbuda”, az „Újbuda kiváló sportolója” 
és az „Újbuda kiváló edzője” kitüntetések ado-
mányozását is megvitatják.

(Újbuda)

A Fővárosi Közgyűlés decemberi ülé-
sén a XI. kerületi önkormányzat kezde-
ményezésére elfogadta a Kopaszi-gá-
ton épülő BudaPart közterületeinek 
elnevezéseit: Víztükör utca, Sásliliom 
utca és Völgycsillag utca. Ugyancsak 
a kerületben lesz a Szent Charbel park, 
amit a Budapest-Gazdagréti Szent An-
gyalok-Plébánia támogatásával kez-
deményeztek. Az elnevezéssel Szent 
Charbelnek (1828–1898), a libanoni 
maronita egyház szerzetes papjának 
állítanak emléket. A fővárosi képviselők 
elfogadták azt a javaslatot is, melynek 
alapján az újbudai díszpolgárról, Ma-
kovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész-
ről, a magyar organikus építészet meg-
teremtőjéről nevezik el a III. kerületi 
Kecske utca egy szakaszát.

Oktatási és kulturális kérdések  
a képviselő-testület előtt

Karácsony előtt közel 1300 kerületi rászoruló család 
jutott ötszáz forintért fenyőfához a Vicus XI. Közala-
pítvány szervezésében az önkormányzat által támo-
gatott akció részeként. Nagycsaládosok mellett egye-
dülálló szülők, idősek, betegek hozzátartozói, nehéz 
anyagi helyzetben élők vehették át a baranyai őster-
melőktől származó fákat. Az alapítvány tagjai mellett 
önkormányzati képviselők is részt vettek a fák átadá-
sában, a Tétényi úton Újbuda országgyűlési képviselő-
je, Simicskó István is segédkezett.

Az igényektől és az idő-
járástól függően a sze-
zon végéig tart nyitva 
a Bikás parki korcsolya-
pálya. A Kőrösy József 
utcában a tervek szerint 
február 17-éig látogat-
ható a jégpálya. Mindkét 
létesítmény használata 
ingyenes.

Idén is megrendezik a hóember- és hószoborépítő 
versenyt Újbudán. A kerületben elkészített havas alko-
tások fotóit március 20-áig várja a főszervező, Jung-
hausz Rajmund önkormányzati képviselő a junghausz.
rajmund@ujbuda.hu címen. A beküldött munkákból 
kiállítás nyílik az Őrmezei Közösségi Házban.
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Hoffmann Tamás és Simicskó István a XI. kerület hagyományokat tiszteletben tartó modernizációjáról és a jövő kihívásairól

Biztonságos fejlődés, kiszámítható megújulás

Több mint nyolc éve dolgozik együtt 
Újbuda és az itt élők érdekében  
dr. Hoffmann Tamás polgármester  
és dr. Simicskó István kormánybiztos, 
a kerület országgyűlési képviselője.  
Úgy látják, az átgondolt városfejlesz-
tési stratégia mellett a közösségépítő 
munkának is köszönhető, hogy Újbuda 
egy olyan hely, ahol jó élni.

• Az év kezdete a számvetés ideje is. Ahhoz, hogy fo-
gadalmakat tegyünk, meg kell nézni, mi az, amit jól 
csináltunk, és mi az, amin változtatni szeretnénk. Az 
elmúlt időszakra, a közös munkával töltött nyolc évre 
visszatekintve Önök mire a legbüszkébbek, és mit érez-
tek a legnagyobb kihívásnak?

Hoffmann Tamás: Minden korszaknak megvannak 
a maga örömei és nehézségei. Az ember életéből is nehéz 
egyetlen mozzanatot kiragadni, hiszen gyermekkorban 
vagy kamaszként, fiatal felnőttként és családalapításkor, 
szülőként is más és más jelenti az örömet, a boldogságot, 
miközben minden időszakban eltérő feladatokat kell 
megoldanunk. A korábbi szocialista vezetéstől 2010-
ben egy válságban lévő, kizsigerelt, botrányoktól han-
gos kerületet vettünk át. Először csak tüzet oltottunk, ki 
kellett rángatnunk magunkat a gödörből, rendbe kellett 
tennünk a gazdálkodást. Majd fel kellett mérnünk, hol 
mit kell fejleszteni annak érdekében, hogy Újbuda olyan 
kerület legyen, ahol hosszú távon terveznek az emberek, 
ahova szívesen költöznek. Az elmúlt időszakban nem 
volt játszótér a kerületben, amit ne újítottunk volna fel, 
park, amihez ne nyúltunk volna hozzá, rendelőintézet, 
ahol ne lett volna beruházásunk. A miénk Budapest leg-
nagyobb kerülete, de nincs Újbudának olyan városrésze, 
amelyet ne fejlesztettünk volna. Nem érdemes egyetlen 

beruházást kiragadni, hiszen mindegyik másért fontos 
a számunkra, a Móricz Zsigmond körtér rendezésétől 
kezdve a Bikás park megújításán, a közlekedési infra-
struktúra fejlesztésén, a négyes metró és a fonódó villa-
moshálózat létrehozásán, valamint a bölcsődei, óvodai 
férőhelyek számának növelésén vagy az iskolai felújítá-
sokon keresztül az ingyenes sportolási lehetőségek szé-
les skálájának megteremtéséig. Ez a kerület most együtt 
fejlődik, az itt lakókkal közösen építjük.

Simicskó István: A kézzelfogható fejlesztéseken túl 
az elmúlt évek munkájának az egyik legfontosabb ered-
ménye egy olyan szellemiség megteremtése, amely igazi 
közösséget kovácsolt az itt élőkből. A XI. kerület rend-
kívül sokszínű, ám mégis sikerült elérni, hogy az itt élő-
ket egyfajta egészséges lokálpatriotizmus jellemezze. 
A fővárosiak általában magukat sokszor inkább csak bu-
dapestinek tartják, de mégis valahogy más újbudainak, 
vagy éppen kelenföldinek, sasadinak, gazdagrétinek 
vagy szentimrevárosinak lenni. A helyi közösségek épí-
tése, az újbudai szellemiség megteremtése olyan ered-
mény, amelyre méltán lehetünk büszkék. Hiszem, hogy 
az infrastrukturális beruházások, az átgondolt és követ-
kezetesen végigvitt városfejlesztési elképzelések mellett 
ennek a szellemiségnek a megteremtése is hozzájárult 
ahhoz, hogy növekedjék az Újbudán élők száma. Egyre 
több család, gyermekvállalást tervező fiatal pár gondolja 
úgy, hogy itt szeretné leélni az életét.

• Arra is szükség van, hogy az intézményhálózat fejlesz-
tése lépést tartson a kerületben a beköltözők számával.

Simicskó István: Szerencsés helyzetben vagyunk, hi-
szen a kormányzat törekvése éppen a családok erősítése, 
a gyermeket vállalók helyzetének javítása. Az eddigi 
erőfeszítések eredményeként már sikerült mérsékelni 

a népesség csökkenésének ütemét, vagyis jó úton hala-
dunk. Magyarország jövőjét a gyermekek jelentik, a cé-
lunk csak az lehet, hogy az ő sorsukat fordítsuk jobbra, 
igyekezzünk megfelelő színvonalú oktatással, korszerű 
egészségügyi intézményekkel, a sportolási lehetőségek 
megteremtésével és a családok támogatásával minden 
lehetőséget megadni arra, hogy sikeres életet élhesse-
nek, meg tudjanak felelni a jövő kihívásainak. A kabi-
net ezért támogatja az intézményhálózat fejlesztését is: 
például anyagilag is hozzájárul bölcsődei férőhelyek 
létrehozásához, vagy – mint Újbudán – a gyermekek 
egészségügyi ellátásának fejlesztésével segít. Régi ígé-
retünket, a gyermek-egészségügyi központ létrehozását 
a kormány támogatása nélkül nem tudnánk például tel-
jesíteni.

Hoffmann Tamás: Minden város vezetésének érde-
mes távlatokban gondolkodni: akkor lehet jó válaszokat 
adni a felmerülő problémákra, ha felkészültünk rájuk. 
2014-ben kezdtük el a nevelési és oktatási intézmények 
fejlesztési tervének kidolgozását, amely 2016-ra el is 
készült. Ennek megfelelően az újonnan beépülő terüle-
teken már előre kijelöltük azokat az önkormányzati tu-
lajdonban maradó telkeket, ahol bölcsőde, óvoda vagy 
egészségügyi ellátó intézmény kell létesüljön. Hason-
lóképpen kezdtünk el foglalkozni a közlekedési infra-
struktúra fejlesztésével is: az új évben nemcsak az úthá-
lózatunk korszerűsítésére, de új utak építésére is jelentős 
összeget költünk, hogy megfelelő infrastrukturális kör-
nyezet várja az újbudaiakat. A villamoshálózat további 
korszerűsítése, a fonódó második üteme pedig az eddigi 
ipari övezetek megújulásával létrejövő új városközpont 
megközelítését javítja.

• Az stratégiai cél, hogy leginkább az eddig nem hasz-
nált területeken legyenek beruházások?

Hoffmann Tamás: Csak olyan fejlesztéseket támoga-
tunk, amelyek az itt élők számára nem okoznak hátrányt, 
sőt, érdekeiket épp annyira szolgálják, mint az újonnan 
ide költözőkét. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a haszná-
laton kívüli területeken gondolkozunk új beruházások-
ban, míg a mostani lakóövezetekben a beépíthetőségi 
értékek korlátozásával határt szabunk a további növe-
kedésnek. Ez az elv nem csupán a lakóépítkezésekre 
igaz, de az olyan állami fejlesztésekre is, mint például 
a szuperkórház. Egy-egy ilyen beruházás nyomán to-
vábbjavul a közlekedési infrastruktúra is – a szuperkór-
ház létrehozásával a tömegközlekedési fejlesztésekre 
is szükség lesz –, miközben a város használaton kívüli 
területeinek bevonása, az új városközpontok létrehozá-
sa önmagában enyhíti a feszültségeket. Ahogyan létre-
jönnek az új városközpontok, úgy csökken a jelenlegiek 
terhelése, hiszen az ott élőknek, dolgozóknak nem kell 
messzire utazniuk azért, hogy bevásároljanak vagy elin-
tézzék az ügyeiket. Ez környezetvédelmi szempontból is 
hasznos, mivel csökkenti az autóhasználatot, miközben 
azzal, hogy nem óriási hipermarketekben vásárolunk, 
a helyi kisvállalkozásokat is segítjük.

• Miért volt fontos, hogy a szuperkórház Újbudán le-
gyen?

Simicskó István: Még honvédelmi miniszterként lehet-
tem részese a budapesti egészségügyi ellátás színvona-
lának javításáról szóló kormányzati döntésnek, amely 
stratégiai alapelvként határozta meg, hogy a fővárosban 
úgynevezett súlyponti kórházakat kell létrehozni. Ezek 
az intézmények az orvostudományban fellelhető leg-
korszerűbb technológiával, legmodernebb eszközökkel 
láthatják el a betegeiket, vagyis bizonyos fokú előnyt 
élveznek a fejlesztéseknél. Négy ilyen intézmény jön 
létre: Pest északi részét a megerősített és bővített Hon-

véd Kórház, a déli részt a Szent László és Szent István 
Kórház korszerűsítése révén láthatjuk el. Buda északi 
és déli részén pedig új intézmény létrehozásáról döntött 
a kabinet, és az volt a kérdés, hogy melyik megépítése 
élvez előnyt a költségvetésben. Sikerült elérnünk, hogy 
az első új intézmény Újbudán legyen. Ez több szem-
pontból is fontos. Egyrészt, mert így a kerületben élők 
egészségügyi ellátásának színvonala javul: senki sem 
szeret kórházba járni, de ha már el kell oda menni, akkor 
megnyugtató érzés a legmodernebb intézménybe belép-
ni. Nem utolsósorban egy új kórház csökkenti a meglévő 
kerületi intézmények terheltségét, vagyis másutt is ke-
vesebbet kell majd várni.

• A kerület vezetősége ragadja meg jól a kínálkozó al-
kalmat, vagy hatékonyan tudja képviselni a kerületi 
érdekeket kormányzati szinten is?

Hoffmann Tamás: Fel kell ismerni, hogy miben egyez-
nek a kormányzati és önkormányzati célkitűzések, ennek 
mentén lehet jól tárgyalni és élni a lehetőségekkel. A kor-
mány például stratégiai ágazatnak tekinti a sportot, ami 
számunkra is megnövekedett mozgásteret adott az egyéb-
ként is tervezett fejlesztések kapcsán: az iskolai torna-
csarnokok korszerűsítésére, új úszómedencék létesítésére, 
a futókörök és a szabadtéri edző-
parkok létrehozására, az ingye-
nes sportolási lehetőségek meg-
teremtésére. Az, hogy Újbuda 
a legsportosabb kerület, ahol 
a legtöbb futópálya van, nem 
öncél: a mozgásgazdag életmód 
javítja az emberek életminősé-
gét és életkilátásait, csökkenti 
az egészségügyi költségeket. 
Ma már a sport az iskolai neve-
lési program része, a felnövekvő 
generáció más szemlélettel áll 
majd a mozgáshoz, a sporthoz.

Simicskó István: Újbuda élen 
jár a közösségépítő progra-
mok megvalósításában. Ilyen 
az egyedülálló Újbuda 60+ 
Program, amely az elmúlt idő-
szakban már sokkal több, mint 
az idősebb generációnak szó-
ló rendezvények összessége. 
Ez egy példamutató program, 
amellyel egy egész kerület 
mondja azt a vele élő idősebb 
generációnak: szükség van rá-
juk. Nem elhanyagolható, hogy 
a 60+ programok között szá-
mos mozgással kapcsolatos el-
foglaltság van, vagyis a kerület 
az idősebbek sportolási lehető-
ségét is biztosítja. Én magam 
különösen büszke vagyok a Vá-
lassz Sportot Újbudán! programra, amelyet még sportál-
lamtitkárként indíthattam el polgármester úrral közö-
sen. Az ősz elején minden évben több ezer diák próbálja 
ki magát több sportágban, a kerület 40–50 egyesülete 
mutatkozik be ezen az egyre népszerűbb rendezvényen, 
aminek eredményeként mind több diák kezd el sporte-
gyesületben is mozogni.

• Annak ellenére, hogy az iskolák kezelését az állam 
vette át, Újbuda jelentős erőfeszítéseket tesz azok fej-
lesztésére...

Hoffmann Tamás: Helyes és támogatandó törekvése 
a kormánynak, hogy az ország minden pontján azonos 
színvonalú oktatást szeretne megvalósítani. Ugyanak-
kor az is alapvető, hogy minden helyi közösség, így Új-
buda is igyekszik gyermekeinek a lehetőségeinek meg-
felelően mindig többet adni: folyamatosan fejlesztjük, 
korszerűsítjük az iskolákat, okostantermeket építünk, 
számítógépeket adunk. Nagyon fontos eleme ennek, 
hogy a kerület az Újbudai Pedagógiai Iroda szakmai 
munkáját megtartva tovább segíti a pedagógusokat, ver-
senyeket, vetélkedőket szervez, szakmai továbbképzé-
seket, konferenciákat tart. Az pedig már hagyomány, 
hogy rendszeresen elismerjük azokat, akik sokat tesznek 

az itt élőkért. A közösség építésének fontos eleme, hogy 
figyeljünk a kerületben, a kerületért dolgozókra, és is-
merjük el a pedagógusok, az egészségügyben dolgozók, 
vagy éppen a biztonságunkért tevékenykedők munkáját.

• A közösséget építi a kulturális városközpont létreho-
zása is.

Hoffmann Tamás: A Móricz Zsigmond körtér, a Gom-
ba és a Bartók Béla út átalakítása számunkra mindig is 
többet jelentett a kövek lerakásánál, ahogyan a kulturális 
városközpont projekt is többet jelent a galériák, kávézók 
és kiállítóhelyek egymásutániságánál. Azzal, hogy tá-
mogatjuk a kulturális tevékenységek és a kreatív ipará-
gak betelepülését, egy különleges közösséget is építünk, 
miközben olyan arculatot adunk Újbudának, amely még 
vonzóbbá teszi – a turisták, de akár a budapestiek sze-
mében is. A 2014-ben megújított B32 Galéria és Kultúr-
tér a Bartók Béla út meghatározó kulturális-közösségi 
pontja, amely a progresszív képzőművészeti kiállítá-
sok mellett a kortárs színház, az irodalom, a komoly- 
és könnyűzene műfajában egyaránt szervez népszerű 
esteket. Vagy ott van a Kortárs Építészeti Központ, 
a KÉK, amely Buda első építészeti tematikájú kulturális 
tereként egyszerre projektgaléria, városi labor és közös-

ségi iroda is. És ne feledkezzünk meg a Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeumról, amely a legrégebbi családi gon-
dozásban lévő magánmúzeum az országban.

• Mi jelenti az elkövetkezendő esztendők legnagyobb ki-
hívását?

Simicskó István: Meg kell őrizzük, ami jó, és meg kell 
újítanunk azt, ami modernizációra szorul. Most, hogy 
az átgondolt városfejlesztési stratégiának köszönhetően 
Újbuda lett a legnépszerűbb kerület a fővárosban a be-
ruházók körében, azon kell gondolkodnunk, miként lehet 
a kerületi szolgáltatási kínálat színvonalát továbbjavítani, 
és a hagyományok megőrzése mellett megfelelni az új kor 
kihívásainak, a modernizáció követelményeinek.

Van még egy fontos téma, amiről nem beszéltünk. 
Miközben megtiszteltetés, hogy immár harmadszor kép-
viselhetem az újbudai polgárok érdekeit az Országgyű-
lésben, magamat alapvetően biztonságpolitikával 
foglalkozó szakpolitikusnak tartom. Márpedig a jövő 
kihívása a biztonság megteremtése, megtartása lesz. 
Azt gondolom, a biztonság olyan alapvető és jogos 
szükséglet, amely nélkül aligha működne a társadalom. 
Biztonság nélkül nem érdemes az egészségügyi vagy 
az oktatási rendszer fejlesztéséről beszélnünk. A köz-

biztonság megteremtése, fenntartása szükséges ahhoz, 
hogy az emberek nyugodtan el tudjanak menni otthon-
ról dolgozni, hogy működjön az ország. Újbuda ebből 
a szempontból is kiemelkedik, hiszen kiváló az együtt-
működés a kerületi kapitánysággal, és hatékonyan mű-
ködnek a létrehozott polgárőrszervezetek is.

Hoffmann Tamás: Meg kell találnunk az egyensúlyt 
a környezet védelme és a kerület fejlesztése között is. 
Az elmúlt néhány évben közel háromezer fát és 35 ezer 
cserjét ültettünk el, 230 ezer utassal bővítettük a tö-
megközlekedést naponta igénybe vevők számát, de nem 
találtunk valódi megoldást a közlekedési problémákra. 
Ez részben a múlt öröksége is: a 4-s metró terveit mi 
már készen kaptuk, miközben arra lett volna szükség, 
hogy a vonal legalább a virágpiacig tartson, ha már nem 
Budaörs a végállomása. Hiába építettünk több mint két-
ezer parkolóhelyet, továbbra is gondot okoz a kerületi 
lakosok egy jelentős részének, hogy az otthonuk közelé-
ben álljanak meg. Ezeknek a problémáknak a megoldása 
túlmutat egy kerület, de még Budapest lehetőségein is, 
kormányzati segítség nélkül aligha orvosolhatjuk eze-
ket a bajokat. Csak hogy egy példát mondjak: az M0 
északi szakaszának megépítése jelentős forgalmat von-

na ki a kerületi utakról. De szükség volna egy mélyga-
rázs-építési program meghirdetésére is, hogy a felszíni 
parkolás problémáit jobban kezelni tudjuk.

Ugyanakkor előremutató lehet a modern technológi-
ák alkalmazása, az elektromos autózás terjedése mellett 
a közösségi autóhasználat népszerűségének növekedése 
is olyan lehetőség, amely segíthet a problémák kezelésé-
ben. Újbuda támogatja az elektromos autók terjedését – 
igyekszik a kerület is ilyen környezetkímélő járműveket 
használni, és a töltőpontok létesítésével segíti a folyama-
tot. Támogatjuk a közösségi autóhasználatot is, miköz-
ben folyamatosan keressük a városi modernizáció újabb 
és újabb lehetőségeit.

Újbuda eddig is élen járt a modernizációban, hiszen 
a kulturális városközpont megteremtésével párhuza-
mosan vonzotta a kreatív elméket, így egyfajta startup 
központtá vált. Van persze hagyománya a kerületben en-
nek, hiszen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem is 
központjai az innovációnak. A kerület támogatja és se-
gíti ezt a tevékenységet, külön pályázatot is kiír évente 
a startup cégeknek, miközben egyre több olyan közös-
ségi iroda létesül, ahol ezek az induló vállalkozások ott-
honra találhatnak.

(Újbuda)
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Kalandozások az ősi  
és a modern Indiában
2019. január 29. 18 óra
2019. február 26. 18 óra
2019. március 26. 18 óra
2019. május 7. 18 óra
Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 55/A

A KARINTHY SZÍNHÁZ PRODUKCIÓJA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZZAL

K A R I N T H Y  S Z Í N H Á Z .  C S A L Á D B A N  M A R A D.

WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU  1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130.
TELEFON: 1 203 89 94 JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N ÉS AZ 
I N T E R T I C K E T  O R S Z Á G O S  J E G Y I R O D A H Á L Ó Z A T Á B A N

felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  

Önkormányzata felhívja azon pedagógusok  
figyelmét, akik állandó kerületi lakosok és 50,  

60, 65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, 
hogy díszoklevél megadása iránti kérelmüket

2019. január 14-étől nyújthatják be a hivatal  
Humánszolgálati Igazgatóságán (1113 Bp., Zsombolyai 

u. 4. IV. emelet 408. szoba).
a kérelemhez mellékletként kérjük csatolni:

• arany oklevélhez: az 50 esztendővel ezelőtt szerzett 
oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot, a pályán 
eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell lennie) 
igazolását (munkakönyv)
• a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél igénylé-
séhez az előző díszoklevél másolatát
• személyi adatokat (személyi igazolvány, lakcímkár-
tya másolata), adószámot, tajszámot, valamint annak 
a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat által 
adott összeget utalni lehet, amennyiben nem rendelkezik 
számlaszámmal, úgy a pontos lakcímet kérjük megadni.

A kérelem beadásának végső határideje:  
2019. február 28.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, kardhegy utca 2.
Január 19. 18.00 Újévi koncert  
a Budafoki Fúvósegylettel
A Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelen-
völgyi Polgárok Köre programján a Buda-
foki Fúvósegylet népszerű fúvós muzsi-
kával várja az érdeklődőket.

Január 25. 18.00 kelenvölgy története
Sturdik Miklós helytörténész előadása Ke-
lenvölgy évtizedeibe enged bepillantást. 
A belépés ingyenes.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Január 18. 18.00 Bartók – a Vad rózsák 
Néptáncegyüttes ünnepi műsora
Zongorán közreműködik:  
Oravecz György zongoraművész
A klasszikus zene és a hagyományos 
néptánc ünnepe a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából. Bartók Béla művei közül 
elhangzik többek között az Allegro Bar-
baro és az Este a székelyeknél. A belépés 
ingyenes.

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, gyékényes utca 45–47.
Szirányi Zoltán életmű-kiállítása
Az Albertfalván élő festőművész élet-
mű-kiállítása január 15-étől február 8-áig 
látogatható az Albertfalva 200 program-
sorozat részeként.

Január 21. 18.00 Cukrászda:  
sütemény & irodalom
A januári összejövetelen Vörösmarty 
Mihály költeményeiből hallhatnak az ér-
deklődők. Aki nem tudná, miféle édes-
ség a kvircedli, megismerheti e német 
származású házi különlegesség történetét 
és receptjét is. Belépő: 300 forint

Január 21. 19.00 „Ha majd a szellem 
napvilága ragyog minden ház  
ablakán…” – a Magyar kultúra 
Napja tiszteletére
Ludmány Emil brácsaművész és családja 
a polgári szalonok hagyományát eleveníti 
fel: Liszt, Weiner, Rózsavölgyi és Bar-
tók Béla muzsikája mellett többek közt 
Arany, Petőfi, Márai és Kányádi írásait 
hallhatjuk. A belépés ingyenes.

Január 22. 18.30 Női Sarok – Újbuda 
és albertfalva kulturális élete
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolód-
va az est vendége Farkas Krisztina ön-
kormányzati képviselő, akivel Újbuda 
és a városrész kulturális értékmentésé-
ről, lehetőségeiről és céljairól beszélge-
tünk. A belépés ingyenes.

Január 26. 10.00 Jegesmaci barátai – 
az Ametist Bábszínház előadása
Két kis pingvin a vándorúton új barátokra 
és ismeretekre tesz szert, míg megtalál-
ják a jegesmedvét. A látványos, nagymé-
retű bábokkal előadott műsor a gyerekek 
egyik kedvence. Belépő: 900 forint

Január 29. 18.00 albertfalva 200  
– az etele Helytörténeti kör  
összejövetele
Albertfalva fennállásának 200. évfordu-
lója jegyében telik majd a városrészben 
2019. A kerekasztal-beszélgetés témája 
a bicentenáriumi programsorozat.

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
Január 22. 18.00  
Horváth Irma lírai estje
Horváth Irma évek óta tart Ringató fog-
lalkozásokat a Gazdagréti Közösségi 
Házban, emellett koraszülött osztályra 
jár zenélni, verseket ír és zenésít meg, 
mandalákat rajzol és fest. Ez alkalommal 
négy zenésztársával adja elő saját verseit.

Január 26. 18.00 Búcsúkoncert – 
a Kacsóh Pongrác Színház előadása
Zenés vígjáték a táncdalfesztiválok stí-
lusában. Jegyár: GKH-klubkártyával 
1000 forint, anélkül 1500 forint

Január 27. 9.30 Öko Kreatív Műhely 
– farsangi maszkok készítése
Hozható gyöngy, flitter és egyéb dí-
szítésre szánt apróság. A maszk alap-
ját a szervezők adják. Részvételi díj 
GKH-klubkártyával 400 forint, anélkül 
600 forint

Január 27. 11.00 gazdagréti családi 
táncház szente János vezetésével
Jegyár GKH-klubkártyával 400 forint, 
anélkül 600 forint

Ezüst és selyem  
a B32 Galériában

Újra megnyílt a Karinthy Könyvtár
Két hónap kihagyás után a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Karinthy Frigyes 
Könyvtára januártól a megszokott 
időpontban várja az olvasókat.

Tágas, átlátható terek, barátságos színek és formák, 
hangulatos világítás és az üvegfalon beérkező ter-
mészetes fény a belső kert látványával. A Karinthy 
Könyvtár nemcsak mérete és jó fekvése, hanem barát-
ságos környezete miatt is népszerű az egész kerületben.

A könyveken és folyóiratokon kívül videofilmet, 
DVD-t, CD-t, CD-ROM-ot, sőt, régi bakelit dzsessz-
lemezt is kínálnak. A gyerekeket külön terem várja 
olvasnivalóval, játékokkal. Az intézményben számí-

tógép és internet is hozzáférhető. A látássérült olva-
sóknak speciális képernyőolvasó és karakterfelisme-
rő programmal, szkennerrel és fejhallgatóval ellátott 
gépek állnak rendelkezésre. A mozgásukban korláto-
zott, idősebb vagy babakocsival érkező olvasók köz-
lekedésének megkönnyítésére múlt év végén liftet 
alakítottak ki.

Az intézmény programokban is igyekszik mindig 
megújulni, és helyet adni kulturális, illetve művészeti 
eseményeknek. Januárban nyílt meg Dévényi Dömötör, 
az Újbudai Fotókör tagjának kiállítása Újbudai baran-
golások címmel. A kerület apró rejtett titkait feltáró 
képek február 22-éig tekinthetők meg az aulában.

(Újbuda)

Ezüstös fényű selyem-
képek, sálak és növényi 
ornamentikával készült 
egyedi ékszerek láthatók 
Abaffy Klára ékszertervező 
iparművész és Müller Rita 
textiltervező január 17-én 
nyíló közös kiállításán.
Levélmintás kortárs ékszerek, fes-
tett selyemképek, stólák várják 
az Ezüst és selyem című tárlaton 
a kortárs dizájn kedvelőit a B32 Ga-
lériában. Abaffy Klára az Iparművé-
szeti Egyetem ékszertervező szakán 
végzett, évfolyamtársa, Müller Rita 

pedig textiltervező szakon. A kö-
zös egyetemi évek alatt nemcsak 
barátok, de alkotótársak is lettek. 
Munkáik kiegészítik és ellenpon-
tozzák egymást: mindketten ked-

velik a természet formáit, de míg 
Abaffy Klára nyakékeinek gyakori 
motívumai a tradicionális magyar 
formavilághoz kapcsolódnak, addig 
Müller Rita selyemsálain a válto-
zó növényvilág részletei jelennek 
meg.  – Az ezüst szilárd anyag, fém, 
amelynek súlya van, a selyem lágy 
textil, az egyik legkönnyebb, leglé-
giesebb alapanyag, amelyre dolgoz-
ni lehet. Sok mindent tud az egyik, 
amit a másik nem, de a látszat elle-
nére sok bennük a közös vonás is. 
Mindkettő nagy múltú és kultúrájú, 
nemes anyag. Közös adottságuk, 
hogy varázsuk egyik titka a fénylés, 

a maga módján mindkét anyag ben-
sőséges kapcsolatban van a fénnyel 
– mondta el lapunknak Müller Rita.

Az Ezüst és selyem kiállítás al-
kotásaiban meghatározó ihlető 

a növényvilág motívumkincse, 
amely sokszor kontrasztos színhar-
móniában kel életre a tárgyakon. 
Abaffy munkáiból sugárzik a női-
esség, anyaghasználatára jellemző 
az ezüst színes műgyantával, fá-
val, kővel kombinálva. – Több ék-
szer készült direkt Rita selymeihez 
kapcsolódva. Leginkább a selymek 
színvilága, fénye, csillogása inspi-
rált a tervezéskor, bár az általa hasz-
nált motívumokkal is játszottam 
kicsit. Mindketten szívesen dolgo-
zunk növényi formákkal, szeretjük 
a színeket, és merjük is használni. 
A tárlaton a selyem finomságát, fé-

nyét, felületét igyekeztem átvinni 
az ékszereimbe, hogy ez a fényjáték 
ott is érzékelhető legyen – mesélte 
Abaffy Klára.

(K. G.)

Kulturális programajánló

poNgráCz zolTáN  
feStőMűvéSZ KiállítáSA

Malom Galéria (Malom Közösségi Ház) 
1119 Bp. Fehérvári út 88/c.

2019. január 23. szerda 18 óra
Megtekinthető: 2019. február 19-ig,  

hétköznap 16–18-ig
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
egészségvédő jóganevetés
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.); min-
den hétfőn 9.00; ingyenes; vezeti: Domján Ferenc önkéntes; infor-
máció: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő u. 3.); minden pénteken 10.00; ingyenes; vezeti: Király 
Vilma önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon

Január 16. Természetjárás – Budai-hegység
Gyalogtúra az időjárásnak megfelelően, a helyszínen megbeszél-
ve. Találkozó: 9.00, Széll Kálmán tér, 61-es villamosmegálló; táv: 
10–12 km; ingyenes; Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/340-3490; 
előzetes jelentkezés szükséges (délután 16–19 óráig)

Január 17. Múzeumlátogatás vezetéssel – Mentőmúzeum
Találkozó: 8.45, Móricz Zsigmond körtér, 6-os villamos; ingye-
nes; Soltész Ferencné (Caola) 06/70/572-0184; előzetes jelentke-
zés szükséges

Január 18. 18.00 a Magyar kultúra Napja – Bartók:  
este a székelyeknél, allegro Barbaro
A Vadrózsák Néptáncegyüttes ünnepi műsora. Zongorán közre-
működik: Oravecz György. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház 
(Cirmos u. 8.); a belépés díjtalan; információ a 309-0007-es  
telefonszámon

Január 21. 16.00–18.00 Útifilmvetítés  
– stockholm nevezetességei
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja 
(Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; 
információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Január 21. 18.00–19.00 Cukrászda – sütemény & irodalom:  
Terítéken a kvircedli és Vörösmarty Mihály
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); belé-
pő: 300 forint; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as 
telefonszámon

Január 22. 14.00–16.15 kiállításmegnyitó: Tabajd
Megnyitja: Preisinger Éva és Köllő Miklós, a Vál-völgyi Szenior 
Művészeti Alkotóház alapítói. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.); ingyenes; szerve-
ző: Áment Zsóka, a 60+ Fotókör vezetője; információ: hétköznap 
8–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Január 22. 17.00–18.30 alzheimer Cafe – Naplemente
Segítség a demenciával élőknek, szociális szolgáltatások bemu-
tatása. Előadó: Szepesfalvyné Magassy Márta intézményvezető 
(Újbudai Szociális Szolgálat). Helyszín: Malom Közösségi Tér 
(Fehérvári út 88/C.); ingyenes; szervező: Benkó Erzsébet, Nagy 
Ágnes (USZOSZ); információ: hétköznap 8–16 óráig a 06/70/492-
0408-as telefonszámon vagy a benko.erzsebet@uszosz.ujbuda.hu 
e-mail címen

Január 23. 14.00–15.00 országjárás az ezüstnettel
ismeretterjesztő élménybeszámoló  
– Barangolás a Budai-hegyekben 2018-ban
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő u. 3.); ingyenes; szervező: Ezüstnet Egyesület; infor-
máció: Farkas Ágnesnél a dearfarkas@gmail.com címen, illetve 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Január 23. 17.00–19.00 Horgolókör
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); részvételi 
díj: 300 forint; információ: 424-5363; foglalkozásvezető: Víg Anna

Január 30. 14.00 életminőségünk – beszélgetés környezettu-
datosságról, természetünk védelméről a duna–Ipoly Nemze-
ti park szervezésében
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő u. 3.); ingyenes, információ: hétköznap 8–14 óráig 
a 372-4636-os 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

Nyéki Imre Uszoda 

Táplálkozási 
tanácsadás
Az ingyenes, táplálkozással kapcsola-
tos tanácsadás 2019-ben is folytatódik. 
A táplálkozási szakember január 9-étől 
kéthetente szerdánként várja az érdek-
lődőket. A tanácsadáson egészséges 
táplálkozással, életmódváltással, beteg-
ségek étrendi kezelésével kapcsolatban 

kaphatnak személyre szabott tájékozta-
tást. A részvétel előzetes jelentkezéshez 
kötött: hétköznap 9–14 óráig lehet jelent-
kezni a 372-4636-os telefonszámon vagy 
személyesen a helyszíneken.

Helyszínek és soron következő idő-
pontok:

• Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső utca 3.): január 23., február 6. 
9.30–11.30

• Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.): 
január 23., február 6. 13.30–15.30

60+ lelki segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghallgassa vagy 
segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok 
időskorú ember nem kér segítséget lelki gondjával kapcsolat-
ban, mert úgy gondolja, magának kell megoldania, vagy nincs 
kihez fordulnia, esetleg nem akar másokat terhelni. Pedig leg-
többször egy jó beszélgetés, egy kis felénk forduló figyelem is 
segíthet abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre szánjuk el 
magunkat, vagy kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.

Az Újbuda 60+ Program részeként kínáljuk ingyenes „se-
gítő beszélgetések” szolgáltatásunkat, ahol képzett időskorú 
önkéntesek várják, hogy segítségére lehessenek önnek. Keres-
sen minket személyesen vagy telefonon ügyfélfogadási idő-
ben: hétköznap 9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központban (Kérő u. 3.); tel.: 372-4636.

„Egészséges lélek 
60 év felett” – 
problémamegbeszélő 
csoportfoglalkozások

Rejtvényfejtő klub

Gerinctorna fiziológiás 
labdán – kezdő tanfolyam

A problémamegbeszélő cso-
portfoglalkozások a teljes, 
egészséges, harmonikus élet-
vitel megteremtését, vezetését 
tűzik ki célul. A találkozók 
során különböző, tipikusan 
időseket érintő témákat dol-
goznak fel pszichológus 
szakember vezetésével. 
A foglalkozások nem pusztán 
a gondok objektív megközelí-
tését támogatják, hanem se-
gítenek önmagunk jobb meg-
ismerésében, az önismeret 

elmélyítésében is. A program 
ingyenes, előzetes jelentke-
zéshez nem kötött.

a foglalkozások helyszíne:
Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központ 
(Kérő u. 3.)
Időpont: hétfői napokon 9.45–
10.45
Januári témák:
január 21. Megfelelés
január 28. Napirend, más 
rendszerek

Angol és német társalgási 
klub a 60+ központokban
2019-ben is folytatódnak 
az angol és német társal-
gási klubok az Újbuda 60+ 
Programközpontjaiban, ahol 
az idegen nyelvek kedvelői 
szinten tarthatják tudásukat 
mindenféle témára, gyakor-
lati szituációra vonatkozólag.

Angol (kezdő szint)
· Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.) ja-
nuár 8-ától minden második 
(páros) héten kedden 10.45-
kor, vezető: Bujákiné Szántó 
Zsófia önkéntes

Angol (középszint)
· Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.) ja-
nuár 15-étől minden máso-
dik (páratlan) héten kedden 
10.45-kor, vezető: Bujákiné 
Szántó Zsófia önkéntes

· Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.) ja-

nuár 15-étől minden máso-
dik (páratlan) héten kedden 
9.30-kor, vezető: Dutka Imre 
önkéntes

· Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.) ja-
nuár 8-ától minden második 
(páros) héten kedden 9.30-
kor, vezető: Reid Auguszta 
önkéntes
 
· Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.) január 23-
ától minden második (páros) 
héten szerdán 11-kor, vezető: 
Dutka Imre önkéntes

Német
· Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.) ja-
nuár 2-ától minden második 
(páratlan) héten szerdán 9.30-
kor, vezető: Adolffyné Szeder-
jei Ágnes önkéntes

A részvétel ingyenes

pálYáZaTI felhívás
MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI 

INGATLANOKRA
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező 
ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára, pályázat útján történő bérbe-
vételre ajánlja fel az alábbi feltételekkel:
• Az ingatlanokat az önkormányzat 2019. március 1-jétől 2020. szeptember 

30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony 
minden évben (legközelebb 2020 szeptemberében) felülvizsgálatot követő-
en hosszabbítható meg.

• A bérleti díj évente 73 forint négyzetméterenként. A szerződés időtartamá-
ra a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
° 2019. március 1-jétől 2019. szeptember 30-áig héthavi bérleti díjat 

a szerződéskötés feltételeként
° 2019. október 1-jétől 2020. szeptember 30-áig tartó időszakra éves bérle-

ti díjat 2020. április 30-áig
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres haszonbérleti ingatla-

nok listája megtekinthető az Újbuda-honlapon:  
www.ujbuda.hu közigazgatás > hirdető tábla,pályázatok > pályázatok, 

támogatások > városüzemeltetéshez kapcsolódó pályázatok
A pályázati dokumentáció kiváltható a Vagyongazdálkodási Osztályon 
(Zsombolyai u. 5. I. emelet 108. szoba) félfogadási időben: hétfőn 13–18, szer-
dán 8–16, pénteken 8–12 óra között.
A pályázati dokumentáció ára: 6350 forint (fizetés postai csekken)

a pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2019. február 11. (hétfő) 14 óra

Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 5. I. emelet 108. szoba)
 konzultációk a zsombolyai u. 5. I. emelet 108. szobában:

2019. január 16. (szerda) 9 óra
2019. február 4. (hétfő) 17 óra
2019. február 8. (péntek) 9 óra

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os  
(tóth erika) telefonszámon kapható félfogadási időben.

Pilates-torna Újbuda 
Önkormányzatának 
támogatásával
• Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató u. 9.) tel.: 246-
5253
2019. február 6-ától szerdán-
ként 13.00–14.00
• Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes u. 45–47.) tel.: 
204-6788
2019. február 7-étől csütörtö-
könként 12.15–13.15
Jelentkezés: 2019. január 21–
30. a tanfolyamok helyszínén 
10–17 óráig

Beiratkozáshoz hozzák ma-
gukkal a 60+ kedvezmény-
kártyát, személyi igazolványt 
és lakcímkártyát
• A tornakurzus díja: 6000 fo-
rint/10 alkalom
• 60+ kedvezménykártyával: 
1000 forint/10 alkalom*
* A kedvezményes díjat csak 
az első beiratkozáskor vehe-
ti igénybe, aki még nem vett 
részt a tanfolyamon
Csoportvezető: Kutasi Viktó-
ria Andrea

Helyszín: Széchenyi István 
Gimnázium (Egry József u. 
3–11.)
Időpont: 2019. január 28-ától 
hétfőnként 17–18 óráig
Csoportvezető: Zimonyiné 
Pompor Éva
Jelentkezés: 2019. január 
21–25. között 8.30-tól 12 órá-
ig személyesen az Újbudai 
Szenior Programközpontban 
(Bölcső u. 3.)

Beiratkozáshoz hozzák ma-
gukkal az Újbuda 60+ ked-
vezménykártyát, személyi 
igazolványt és lakcímkártyát
• A tornakurzus díja: 6000 fo-
rint/10 alkalom
• 60+ kedvezménykártyával: 
1000 forint/10 alkalom*
* A kedvezményes díjat csak 
az első beiratkozáskor vehe-
ti igénybe, aki még nem vett 
részt a tanfolyamon

Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő 
klub foglalkozásai a Polgár-
mesteri Hivatal külön helyi-
ségében (Bocskai út 39. I. 
emelet 114. terem):

Február 4. 15.00
Március 4. 15.00
Április 1. 15.00
Május 6. 15.00
Június 3. 15.00

A foglalkozásokon különbö-
ző típusú keresztrejtvények 
és logikai rejtvények meg-
oldásához kapnak hasznos 
szakmai útmutatást a résztve-
vők. Lehetőség nyílik közös 
és egyéni gyakorlásra a felad-
ványok megfejtéséhez, ezen-
felül rejtvények elkészítésé-
ben is segítséget nyújtanak 
az érdeklődőknek.

Kedvezménykártyával fo-
lyamatosan igénybe vehető 
programok 2019-ben:

Vízigimnasztika-óra
Hétfő 7.00 és 19.00

Kedd 14.00
Szerda 7.00 és 19.00
Péntek 7.00 és 14.00

Szombat 9.00
Vasárnap 9.00

7100 forint/10 alkalom  
(3 hónapig igénybe vehető)

tartásjavító, kímélő torna, 
lazító és jógaóra

Hétfő 9.00–10.00 (gerinctorna)
Kedd 18.00–19.00  
(lazító, nyújtó óra)
Szerda 9.00–10.00  

(gerinctorna)
Szombat 8.30–10.00 (jógaóra)

7100 Ft/10 alkalom  
(3 hónapig igénybe vehető)

Egy bérlettel mindkét foglal-
kozás igénybe vehető
További információ 
a 06/30/749-2799  

telefonszámon
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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

apróhIrdeTés
 » 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.

 » bérleménY
kIadó LAKÁS hosszabb távra a XX. ker., Anna utcában, 
a 133-as buszmegállónál. 54 nm, 1. em., 150 ezer Ft + rezsi. 
06/30/851-8864.

 » víZ, gáZ, vIllanY, fűTés
villANYSZeReléS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő Mester. ELMŰ 
ügyintézés! 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
TarsasHazgoNdNok.Hu Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/396-1933.
SZOBAfeStő munkát vállal. 06/30/913-8245.
ReDőNYJAvítáS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
SZOBAfeStéSt, mázolást, tapétázást, parkettázást vállalok 
rövid határidővel, garanciával! Tel.: 06/70/315-1674.
KONtéNeReS sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.

 » állásT kínál
SeGéDMUNKáRA, részmunkaidőre nyugdíjas munkatársat 
keresünk budafoki (XXII. kerület) borászatunkba! 

A jelentkezéseket a 06/30/896 -2318-as telefonszámon vagy 
a vino@licspince.hu e-mail címen várjuk.
karBaNTarTóT, betanított munkást XI. kerületi 
munkahelyre felveszünk. T.: 06/30/797-7157.

 » könYvek
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.

 » gondoZás
iDőSGONDOZáSt vállalok 24 órában ott lakással. 
06/20/224-9590.

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.

kányádi sándor: Téli fák
c. költeményéből idézünk 2 
sort.

Vízszintes: 1. az idé-
zet első sora (D, N, R). 13. 
Ökölvívó-mérkőzés helyszí-
ne. 14. Kapkodva lélegzik. 
15. Előfordul. 16. Oda-visz-
sza: falatozna. 17. Német 
gépkocsi márka. 19. Izrae-
li miniszterelnök (Golda). 
21. Vissza: felvigyázó. 22. 
Szaftos részlet! 24. Zöld 
színű drágakő. 26. USA-be-
li TV-sorozat. 28. Község 
a Keszthelyi-hegységben. 
30. Északkelet-angliai város. 
32. Híres római kút. 34. IVT. 
36. Mérlegel. 38. … ilyet! (2 
szó) 39. Eszmény. 41. József 
Attila-díjas irodalom-törté-
nész, egyetemi tanár (VASY 
Géza). 42. Rövid angol férfi-
név. 43. Keserűfűféle lágy-
szárú növény. 44. Rádium 
vegyjele. 45. Istentisztelet. 
47. Holland–angol multinaci-
onális olajvállalat közismert 
neve. 48. Londoni villamos! 50. Német férfinév. 52. Vonat belseje! 53. 
… Campbell, brit szupermodell. 54. Eledel. 56. … Lake City, USA-beli 
város. 57. Félig mindig! 59. Döntést hoz. 62. Szappanmárka. 64. Oláh 
Lajos. 65. Összetételek elején kémiai folyamattal való kapcsolatra utal. 
66. Svájci kisváros az Inn völgyében (ZUOZ). 68. Omszk egyik folyója. 
69. Zöld citrom. 71. Közép-amerikai indián kultúra. 73. Firenze folyója.

függőleges: 1. Levélmintázat. 2. Vajda János múzsája. 3. Fordított ket-
tős betű. 4. Klasszikus én. 5. Kisebb gyárral kapcsolatos. 6. Kevert szín. 

7. Költői sóhaj. 8. Szóbeszéd. 
9. Keverék. 10. Ittrium és ar-
gon vegyjele. 11. Személyes 
névmás. 12. Angol főúri cím. 
18. Görög betű. 20. Bálvány. 
23. … Astaire, amerikai tán-
cos, színész. 25. Katolikus 
papi öltözék. 26. Iratcsomó. 27. 
Víz hordta üledék (2 szó). 29. 
Mount …, Csomolungma. 31. 
Katafalk. 33. Összetételekben 
sugárzást jelöl. 34. USA-tag-
állam. 35. Iskolai eszköz. 37. 
Izzógyártó német vállalat. 38. 
az idézet 2. sora (ó, M, ó, 
G). 39. International Business 
School (Nemzetközi Üzleti 
Főiskola), röv. 40. Foglalatban 
van! 46. Rézsútosan átellen-
ben lévő. 49. Olasz zeneszerző 
(Nino). 51. A sivatag hajója. 
53. Katonai szövetség névbe-
tűi. 55. Szombathely városré-
sze. 56. Nőstény kutya. 58. … 
Năstase, román teniszező. 60. 
Korsós Judit énekesnő mű-
vészneve. 61. Trezor. 63. … 
Lisa (Leonardo da Vinci). 65. 

Lóbetegség. 67. Az első magyar nőírók egyike (Anna). 70. Tömegmérték, 
röv. 72. Mikszáth Kálmán. 74. Radon vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 38. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 25. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy 
titkos, gyönyörű igézet. NYERTESE: Dr. Bleszity Jánosné, 1117 Bp., 
Fehér vári út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsom-
bolyai u. 5.) vehető át.

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. 
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.

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-
adásával (időpontfoglalás: 06/70/4545-163) 
várják az érdeklődőket. 

 » a XI. kerÜleTI msZp programjaI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva 
tartás: H, k, Cs: 10.00–13.00; k, sz, p: 
15.00–17.00. e-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/
mszpujbuda

Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik 
szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanács-
adás: minden hónap első keddjén 14.00–

17.00 (telefonos 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. 
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy orszá-
gos ügyekről, problémákról, és ismerje meg 
a javaslatainkat! Tel.: 06/70/511-6390. Web: 
facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

 » a XI. kerÜleTI jobbIk programjaI
Bartók Béla út 96. tel.: 06/70/372-5854, 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/demokratikus-
koalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iro-
da címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda 
állandó nyitva tartása: minden szerdán 16–19 
óráig.

ÖNKÉNTESEK SEGíTENEK
felhívás

Az Egészséges és Aktív Időskor projekt lezárulta után 
az önkéntesek által biztosított szolgáltatás szervezője 
az Újbudai Szociális Szolgálat.

• Hol és hogy lehet segítséget kérni?
Minden hétköznap 9 és 13 óra között a 06/1/381-1361-
os alapdíjas telefonszámon vagy az aktividos@uszosz.
ujbuda.hu e-mail címen egy diszpécser munkatárs várja 
az önök megkeresését, akivel meg tudják beszélni a se-
gítségre vonatkozó kéréseiket, valamint azok részleteit.

• Hogyan történik a segítségnyújtás?
A fenti telefonszám felhívásával ön elmondja kérését, 
a diszpécser pedig rögzíti a kérés részleteivel és az ön 
adataival együtt (például lakcím, telefonszám). Ezt kö-
vetően az Újbudai Szociális Szolgálat szociális végzett-
séggel és igazolvánnyal rendelkező szakmai munkatár-

sa, az önkéntes koordinátor felveszi önnel a kapcsolatot 
telefonon. Utána a lakásán pontosan megbeszéli önnel 
az összes részletet, és bemutatja azt az önkéntest (önkén-
teseket), aki segítséget nyújt majd. Az önkéntes később 
– a megbeszéltek alapján – már egyedül, de szükség sze-
rint a szakemberrel közösen fog segítséget nyújtani az ön 
otthonában.

• Milyen típusú segítséget lehet kérni?
Az önkéntesektől elsősorban általános emberi segítséget 
kaphatnak az igénylők, mint például felolvasás, beszél-
getés, orvoshoz kísérés. Mivel a segítségkérés lehetősé-
geit és az önkéntesek számát is folyamatosan növeljük, 
javasoljuk, hogy egyéni kérése teljesíthetőségét diszpé-
cser, illetve önkéntes koordinátor munkatársunkkal be-
szélje meg.

• Mennyibe kerül?
Mivel a szolgáltatást az „Egészséges és Aktív Időskor” 
projekt, valamint Újbuda Önkormányzata támogatja, 
a szolgáltatások önnek teljesen ingyenesek, azokért nem 
kell fizetni sem az önkénteseknek, sem a programköz-
pontnak, sem a szolgálatnak.

• Hol kapható információ a szolgáltatásról?
A szolgáltatásokról hétköznap 9–13 óra között kaphat-
nak tájékoztatást a 06/1/381-1361-os telefonszámon, 
valamint az aktividos@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen.

 
a segítség igénylésének feltételei: újbudai lakcím, 

betöltött 60. életév.
Szeretettel várjuk megkeresését!

(USZOSZ)
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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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános 
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület ŐRMEZŐ 

több pontján elhelyezkedő zárt parkolóinak üzemeltetésére.

pályázati felhívás ( ŐRMEZEI CSOMAG )

SZEMÉLYESEN
az Újbuda Prizma 

Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

biztonságtechnikai
részlegén, A

1113 Budapest, 
Hamzsabégi út 60. 

szám alatt.

3.

ELEKTRONIKUSAN 
www.ujbuda.hu és 

www.UJBUDAPRIZMA.hu
weboldalakon.

NYITVATARTÁS 
HÉTFŐ-pÉNTEK

07:⁰⁰-14:⁰⁰ 

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék: 

vÁrjuk azon pályázók jelentkezését, akik maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeknek, és az üzemeltetés során előtérbe helyezik a kerületi lakosság érdekeit.

Igmándi úti parkoló

hrsz.: 809/27, 

parkolóhelyek száma: 

81 db személygépjármű, 

10 db motorkerékpár

Menyecske utcai parkoló

hrsz.: 853/26, 

parkolóhelyek száma:

49 db személygépjármű

Cirmos utcai parkoló

hrsz.: 853/26, 

parkolóhelyek száma: 

72 db személygépjármű,

10 db motorkerékpár

Színpompás téli 
főfogás
A krémes, meleg ri-
zottó közkedvelt fogás 
a hideg téli napokon 
is. Receptúrájának 
csak kreativitásunk 
szab határt. Ízesíthet-
jük sáfránnyal, zöld-
borsóval, különféle 
sajtokkal, vagy akár 
céklával is. Utóbbi 
nem csupán gyönyörű 
színt, de fantasztikus 
ízt is kölcsönöz a fo-
gásnak. Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje elhozta 
kedvenc sült céklás rizottóját, melyet füstölt marhaszeggyel, 
pirított pak-choi-jal és mustárjus-vel tálal.

Hozzávalók 4 főre:
• 1 kg füstölt marhaszegy
• 50 dkg cékla
• 60 dkg rizottó rizs
• 2 csomag újhagyma
• 10 dkg vaj
• 4 db pak-choi
• 10 dkg mustár, akár lehet vegyesen többféle is
• pár szem fekete bors
• babérlevél
• alaplé 

elkészítés:
A húst egy lábosba tesszük pár darab babérlevéllel és egy 
kevés egész fekete borssal, majd felöntjük annyi vízzel, 
hogy ellepje. A fűszeres vízben lassan puhára főzzük, az-
tán benne hagyjuk kihűlni. A céklát megmossuk, és egyben 
megfőzzük. Mikor megpuhult, megpucoljuk, majd cikkekre 
vágva kevés olívaolajjal átforgatva tepsibe tesszük, és 180 
fokos előmelegített sütőben megsütjük. Miután elkészült, 
a felét összeturmixoljuk, ha túl sűrű, egy kevés tejszínnel 
lazíthatjuk. A megtisztított hagymák felét összevágva kevés 
vajon megfuttatjuk, hozzáadjuk az átmosott rizst, és folya-
matos kevergetés mellett adagoljuk hozzá az alaplevet, amíg 

látjuk, hogy felszívja. Amikor majdnem puha, hozzáadjuk 
a céklakrémet és a cikkeket is, majd készre főzzük. A mara-
dék hagymát szintén összevágjuk, kissé megpirítjuk, hozzá-
adjuk a mustárt, és egy kevés alaplével, amiben a hús meg-
főtt, mártás sűrűségűre készítjük. A kihűlt marhaszegyet 
ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, és vajon aranybarnára pi-
rítjuk. A pak-choi-t tálalás előtt félbe vágjuk, vajon meg-
pirítjuk, és ízlés szerint sózzuk. Tálaláskor mélytányérba 
teszünk egy kevés szószt, arra a rizottót, majd a pak-choi-t 
és a hússzeleteket. 

Jó étvágyat kívánunk!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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www.citroenauto.hu

Farkas Balázs a nevem, 2017. 
december 1-jén születtem. 
Van egy nővérem, aki odáig 
van értem. Vidám, haspók 
kisfiú vagyok a családom leg-
nagyobb örömére. 

Füstös Szofinak hívnak, 2018. 
augusztus 2-án érkeztem Új-
budára, a Szent Imre Kórház-
ban. Súlyom 3200 gramm, 
hosszúságom 50 centi. Anyu-
kám Száraz Szilvia, apukám 
Füstös Péter, a tesóm Zsófia, 
akik már nagyon várták az ér-
kezésem.

Sarkadi Liza Korina vagyok, 
2018. november 19-én lát-
tam meg a napvilágot csalá-
dom nagy örömére. Azóta is 
nap mint nap teszem szebbé 
az életüket, többek között 
a huncut kis mosolyommal. 
Persze ahogy a mellékelt 
kép is mutatja, boldogságom 
akkor a legnagyobb, ha tele 
a pocakom.


