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Ave – Stefanovits Péter
kiállítása a B32 Galériában
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Otthonra talált
Újbudán a kultúra
A Magyar Kultúra Napján, január
22-én adta át a B32-ben az idei
Pro Cultura Újbuda elismerést
Aranyossy György grafikusfestőművésznek, valamint Závodi
Gábor zenésznek Hoffmann Tamás
polgármester és Simicskó István,
Újbuda országgyűlési képviselője.

galmazott Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője. – Ez a művészek felelőssége,
hiszen ők a szívükkel is látnak, és ha ezt megfelelő módon tükröztetik alkotásaikban, akkor
befogadó közönségük is megérti a célokat,
gondolatokat, üzeneteket – tette hozzá.
Hoffmann Tamás és Simicskó István elsőként Aranyossy György grafikus-festőművésznek adta át a díjat, elismerve több évtizedes
munkásságát, a magyar művészeti életben
végzett kiemelkedő tevékenységét. A nagyváradi születésű alkotó 1990-ben települt át Magyarországra. A könyv- és reklámgrafikával,
díszlet- és jelmeztervezéssel is foglalkozó mű-

A Magyar Kultúra Napját abból az alkalomból
ünneplik immár harminc éve január 22-én országszerte, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon
fejezte be 1823-ban a Himnuszt. Az idei újbudai ünnepség is Kölcsey szavaival kezdődött,
Simkó Katalin színművész
előadásában hangzott el az Iskola és világ című, 1815-ben
született írás.
Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte, mit adott Újbudának
a kultúra, hogyan emelkedett
fel a múlt század fordulóján
az akkori Szentimreváros
az itt élő alkotóknak, művészeknek
köszönhetően,
és miért helyez különösen
nagy hangsúlyt ma is az önkormányzat a kulturális élet
Hoffmann Tamás polgármester,
támogatására. – A kulturális városközpont tovább fog
Aranyossy György grafikus-festőművész,
terjeszkedni a Kosztolányi
Závodi Gábor zenész, Simicskó István
Dezső térig, az Ottlik-kert
országgyűlési képviselő és Jankó István,
hamarosan felépül, mert Újbuda a 21. században is szea kulturális bizottság elnöke
retné elősegíteni, hogy folytatódjon az a sor, amelyet annak idején az itt élő vész alkotásai megtalálhatók múzeumokban,
Karinthy, Kosztolányi, Csontváry határozott illetve magángyűjteményekben, Európa országai mellett a tengerentúlon is, Ausztráliától
meg – mondta a polgármester.
– Ma is nagyon fontos, hogy a művészek az Egyesült Államokig.
Závodi Gábor zeneszerző több évtizedes
felismerjék és láttassák is, milyen világban
élünk, milyen értékeket kell fenntartanunk, kreatív és előremutató zeneszerzői, produceés milyen jövőt képzelünk el magunknak – fo- ri és zenekari tevékenysége elismeréseként

vehette át a Pro Cultura Újbuda kitüntetést.
A születése óta a kerületben élő billentyűs
hangmérnökként és szövegíróként is ismert.
Munkásságát több díjjal ismerték el, Az év billentyűse után tavaly az Artisjus által alapított
Az év könnyűzeneszerzője díjat is átvehette.
A díjátadó ünnepség végén a január 22-én
született Cseh Tamásra emlékeztek, aki sok
szállal kötődött Újbudához. Dalait Hrutka Róbert, Szabó Árpád és Nagy Dániel Viktor szólaltatta meg különleges hangszerelésben.
A kerület közösségi házaiban is tartottak
programokat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az Albertfalvi Közösségi Ház sorozata,

a Női sarok Farkas Krisztina önkormányzati
képviselőt, a kulturális és köznevelési bizottság alelnökét látta vendégül. A beszélgetésen
Újbuda és az idén kétszáz éves Albertfalva
kulturális értékeinek megőrzéséről, a feladatokról és a lehetőségekről esett szó.
(Újbuda)

A folyamatos fejlődést
szolgálja a költségvetés
– Stabil és kiszámítható költségvetést fogadott el az újbudai képviselő-testület, tervezhető bevételekkel és kiadásokkal – mondta
lapunknak a kerület polgármestere. Hoffmann Tamás az egyensúly mellett kiemelte,
hogy jelentős forrásokat biztosítanak az itt
dolgozók megbecsülésére, illetve hogy idén
sem emelkednek a helyi adók, ezzel is segítve
az itt működő vállalkozásokat. Megteremtik
a forrásokat az elmúlt évek beruházásainak
köszönhetően megvalósult színvonalas szolgáltatások megőrzésére is. A megnövekedett

igények figyelembevételével 2016-ban kidolgozott intézményfejlesztési terv alapján
folytatódik az óvodák és az iskolák korszerűsítése, bővítése. A nagyobb léptékű beruházásoknál központi támogatásra is szükség
van a kerület által adott önrész mellett, ezek
közé tartozik például egyes földutak tervezett burkolása is. Az egészségügyi ellátásban az orvosi rendelők fejlesztésére 140 millió forintot különített el az idei költségvetés.
A kerületi zöldprogramokra ez évben 82
millió forintot fordítanak. A Fővárosi Ön-

kormányzat a képviselő-testületi ülés után
fogadta el az idei forrásmegosztást, eszerint
a XI. kerületet 2019-ben közel tízmilliárd
forint illeti meg, csaknem egymilliárddal
több, mint tavaly.
– Mindazt, ami jól működik, meg kell őrizni, miközben folyamatosan érdemes megvizsgálni, milyen területeken van lehetőség
forrásbevonásra, fejlesztésre – mondta az idei
feladatokról a polgármester. Hangsúlyozta:
a kerület vezetése hosszú távra tervez.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Házhoz megy
az irodalom

9
Új gyártósorral
bővült
a 77 Elektronika
Másfél milliárd forintos beruházással megháromszorozódott
az újbudai székhelyű 77 Elektronika
Kft. gyártóterülete a cégcsoport
balatonfüredi üzemében.
– A beruházáshoz 350 millió forint vis�sza nem térítendő állami támogatást nyert el
a 77 Elektronika a Nagyvállalati Beruházási
Támogatási Program kereteiből – mondta el
az üzemegység átadó ünnepségén Varga Mihály pénzügyminiszter. Az eredetileg ezer
négyzetméteres gyártóterületet 2900 négyzetméteresre bővítették, három gyártósorral,
öt megmunkáló központtal, valamint két esztergagéppel bővült a kapacitás. – A dolgozók
létszáma 32 fővel kilencvenre nőtt – számolt
be Zettwitz Sándor, a száz százalékban magyar
tulajdonú vállalat ügyvezetője.
Varga Mihály kiemelte: a 77 Elektronika már a világ kilencven országába viszi el
a magyar ipar jó hírét. – Ezek a fejlesztések
azt példázzák, hogy kis cégként induló magyar vállalatok is képesek világszínvonalú
termékek előállítására – fűzte hozzá. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a 2015-ben indult
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program olyan beruházásokat támogat, amelyek új
technológiák bevezetésével emelik a vállalatok versenyképességét, növelve a költségvetés
adó- és járulékbevételeit.
– Az egészségiparban, ennek részeként
az orvosi berendezések és eszközök gyártásában világviszonylatban is komoly verseny zajlik – mutatott rá Varga Mihály. Magyarországon a gyógyszeripart is beleértve ez a szektor
adja a bruttó hazai termék mintegy 10 százalékát. A magyar orvostechnikai ipar élen jár
az innovációban, a hazai vállalatok minden
kontinensre exportálják termékeiket.

Fotó: Pénzügyminisztérium

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Zettwitz Sándor felidézte: a 77 Elektronikát 1986-ban alapították, kezdetben egy 27
négyzetméteres budapesti lakásban működött.
Az első termék egy vércukorszintmérő készülék volt, ennek már a hatvanhetedik fejlesztési
típusánál tartanak. Vizeletmérőket is gyártanak, az egyszerűbb gépektől eljutottak a világszínvonalú berendezésekig, cégük a világpiac
40 százalékát látja el. A csoportnak ma 720
dolgozója van, százan kizárólag a fejlesztéssel
foglalkoznak.
(MTI)
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Borlovagok
a Szent
Vince-szobornál
Vince napján,
a néphagyomány
szerinti első szőlő-bor
időjós napon gyűltek
össze a Szent Vinceszobornál a budafoki Promontorium
Borlovagrend tagjai,
hogy közösen emlékezzenek a bortermelők védőszentjére.
Hatodik alkalommal találkoztak idén a borlovagok
a Gellért-hegy lábánál, a Gellért gyógyfürdő mögött lévő
Szent Vince-emlékoszlopnál,
ahol szőlővesszővel, venyigekoszorúval, áldással, újborral, pogácsával tartottak
megemlékezést. Az eseményen jelen volt Szabó András
önkormányzati
képviselő

és Gyorgyevics Miklós, Újbuda egyházügyi tanácsnoka
is. A Gellért-hegyen azért
állítottak korábban emléket
Szent Vincének, mert itt a 19.
század végéig jelentős szőlőművelés folyt, aminek a filoxérajárvány vetett véget.
A Promontorium Borlovagrend megjelent tagjait,
köztük több újbudait, Sárkány
Péter borász, a rendezvény
főszervezője
köszöntötte.
A borászok védőszentjeként
tisztelt Szent Vince életét
és vértanúságát Meskó Bánk
előadóművész idézte fel.
A Budapest-Kelenföld Szent
Gellért Plébánia káplánja,
Bakos Zsolt atya imára hívta
a lovagrend tagjait, végül Isten áldását kérte az idei szőlőtermésre, és megszentelte
a szőlővesszőket. (Újbuda)

Jótékonysági bál
az óvodáért

A Szent Imre Gimnáziumban
rendezte meg hagyományos
jótékonysági bálját
a Szent Gellért Óvodát
fenntartó egyesület.
A jótékonysági rendezvény története
egyidős a 27 esztendeje működő katolikus szellemiségű óvodáéval – tudtuk
meg Semsei Rudolftól, a Szent Gellért
Óvoda Egyesület elnökétől. Korábban
klasszikus zenei koncertekkel köszöntötték a támogatókat, az utóbbi években

már kifejezetten a gyerekeknek szóló
programokat is tartanak.
A vendégeket Szkaliczki Csaba Örs
ciszterci atya köszöntötte. A Szent Imretemplom plébánosa elmondta: mindig
örömmel jön a Szent Gellért Óvoda
eseményeire, mert érzi, hogy az itt dolgozóknak sikerült igazi közösséget, jó
atmoszférát teremteniük.
Az egyesület által működtetett intézményt Újbuda Önkormányzata is támogatja. A Szent Gellért Óvoda példaértékű, az itt tevékenykedő pedagógusok

a hónap babája
December
hónap babája,
Juhász Benedek 2018. július
10-én született
3150 grammal
és 55 centivel.
Gazdagréten él
szüleivel, ahol
nagyokat sétálnak a környék
játszóterein
és parkjaiban,
játszani pedig
leginkább szülei
nagy ágyában
szeret.

Kutyakötelesség
Mikor hazavisszük
kedvencünket, talán végig
sem gondoljuk, hogy
a kutyatartással nemcsak
öröm jár, hanem kötelezettségek is.

ügyintéző

A szabálysértési, az állatvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv egyaránt rendelkezik a felelős kutyatartás
szabályairól, ezen túlmenően önkormányzati rendeletek is előírhatják
a kötelező normákat.
Az
állatvédelmi
törvény az általános
szabályokat
határozza meg. Eszerint
az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának élettani és egészségügyi
szükségleteinek megfelelő feltételekről gondoskodni. A törvények és rendeletek mellett vannak alacsonyabb
rendű szabályok is, ilyen lehet például
egy társasházi házirend.
Sokan nem tudják, de már a póráz
nélküli kutyasétáltatás miatt is szabálysértési bírságot szabhatnak ki
egyes közterületeken. Figyelnünk
kell arra, hogy ahol kedvencünkkel

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

Hová menjünk orvoshoz?
A XI. kerület lakossága folyamatosan bővül, kisebb részben cserélődik is, például mikor egy itt
lakó egyetemista végez, és máshol talál munkát. Így
nem mindenkinek van megszokott, ismert, évek óta
rendszeresen látogatott háziorvosa. A kerületünkbe
költözők sokszor keresik az ellátásukban illetékes
háziorvost, fogorvost, és amikor az első baba megszületik, akkor a házi gyermekorvossal is fel kell
venni a kapcsolatot. Elsősorban az ő tájékozódásukat
igyekszik segíteni az önkormányzat támogatásával,
a Szent Kristóf Szakrendelő közreműködésével megvalósult új fejlesztésű informatikai szolgáltatás.
A felület az önkormányzat (www.ujbuda.hu) honlapjáról az Egészségügy menü Alapellátások, szakrendelések menüpontjából érhető el. Itt megadhatjuk,

hogy gyermek- vagy felnőtt háziorvost keresünk-e
a Szent Kristóf rendelő (www.szentkristofrendelo.hu)
adatbázisában, akár név szerint is. Elég például beírni
az utca nevét, és a rendszer máris megadja, ki a körzet szerinti illetékes gyermek- vagy felnőtt háziorvos,
illetve melyik rendelőben és mikor rendel. Térképet
és telefonszámot is találunk ezen az oldalon, egyszerűbb tehát nem is lehetne a dolgunk.
Fogorvost is kereshetünk ugyanezzel a megoldással az ujbuda.hu honlapon, csak annyi a dolgunk,
hogy a főoldalon a felnőtt- vagy a gyerekfogászati
körzet gombra kattintsunk a háziorvosi körzetek helyett.
Leírni sokkal hosszadalmasabb a rendszert, mint
használni – javasoljuk, próbálják ki minél előbb, hiszen érdemes még azelőtt megismerkedni a háziorvosunkkal, hogy a bajban szükségünk lenne rá.

és a szülők összefogása évtizedek óta
töretlen, így válhatott ez az óvoda a katolikus szellemű nevelés kiemelt helyszínévé – mondta lapunknak Hoffmann
Tamás polgármester. A rendezvényre
ellátogatott Turbók Jánosné és Csernus
László önkormányzati képviselő is.
A jótékonysági bálra a gyerekek néptáncműsorral készültek, majd a szülők
és az óvoda munkatársai mesedarabot
adtak elő. A bevételt a gyermekek körülményeinek további javítására fordítják.
(Újbuda)

járunk, nincs-e kihelyezve a szabadon
engedését tiltó tábla, de egyébként is
tisztában kell lenni vele, hogy az eb
által okozott károkért a gazda felel.
Ha a kutya nem kimondottan szelíd
természetű, vagy olyan élettani helyzetben van, amelyben a szabadon engedése veszélyt jelenthet, akkor kizárólag pórázon sétáltassuk, és mindig
legyen nálunk szájkosár.
Szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló ebet felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetve ott,
vagy természeti
és védett természeti
területen,
vagy vadászterületen póráz nélkül
elengedi, vagy szájkosár és póráz nélkül szállítja közforgalmú közlekedési
eszközön. Ez alól kivételt jelentenek
a vakvezető, illetve az egyéb segítő
kutyák.
Az állatvédelmi törvény rendelkezik
arról is, hogy az állat ürülékét az állattartó köteles eltávolítani a közterületről, pénzbírság terhe mellett. Ehhez
most már nagyon sok helyen kitesznek
gyűjtőládát, illetve zacskót is.
(Újbuda)

FELHÍVÁS
Talajvízkút fennmaradási
és üzemeltetési
engedélyezéséről
Felhívjuk a lakosság figyelmét
az alábbi fontos határidő-módosításra.
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.
törvény 28. §-a módosította 2018. december
21-i hatállyal a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvényben szereplő határidőt, amely
a vízgazdálkodási bírság alóli mentességet határoz meg arra a létesítőre, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutat
ingatlanán. Ennek megfelelően a vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljárást
2020. december 31-éig kötelesek kérelmezni.
Fontos, hogy ásott és fúrt kutak esetében is
le kell folytatni az engedélyezési eljárást abban
az esetben, ha a kút nem rendelkezik létesítési
engedéllyel.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört
első fokon a települési önkormányzat jegyző-

je gyakorolja, így a XI. kerületben a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának jegyzője. A jegyzői engedély hatálya
alá azok a kutak tartoznak, amelyek esetében
az alábbiak együttesen teljesülnek: a vízigény
magánszemély részéről merül fel (nem gazdasági célú vízigény), háztartási vízigényt vagy
háztartási ivóvízigényt elégítenek ki, kizárólag
talajvíz, illetve parti szűrésű vízkészletet termelnek, nem érintenek vízbázisvédelmi területet és évi legfeljebb 500 köbméter a vízkivétel.
Ha a fenti feltételek közül valamelyik nem
teljesül, akkor az engedélyt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kérni.
Az engedély benyújtásához szükséges dokumentációt a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2.
mellékletének II. pontja tartalmazza, a kérelmet
3000 Ft illetékkel kell ellátni.
További információkkal kapcsolatban
az Újbudai Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi Osztálya
áll rendelkezésükre.
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Együttműködő
sportszövetségek
a felsőoktatásban

Újra régi fényében

Simicskó István, a Honvédelmi
Sportszövetség elnöke, Józsa János,
a Műegyetem rektora, Székely Mózes,
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
főtitkára és Nébald György, a Honvédelmi
Sportszövetség alelnöke
A Honvédelmi
Sportszövetség
és a Magyar
Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség
együttműködési
megállapodást
kötött, melynek egyik
kiemelt célja, hogy
2024-ig a felsőoktatási hallgatók legalább
negyede megismerkedjen a honvédelmi
sportokkal.
Az együttműködési megállapodást a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen írta alá a Honvédelmi
Sportszövetség (HS) elnöke, Simicskó István hazafias
és honvédelmi nevelésért
felelős kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

(MEFS) főtitkára, Székely
Mózes. A két szervezet közösen támogat minden olyan
kezdeményezést a felsőoktatási szabadidősport honvédelmi neveléssel összefüggő
területein, amely előmozdítja
az egyetemi és főiskolai sport
fejlődését, az egészségfejlesztést és a hallgatók fizikai aktivitásának növelését.
– A két sportszövetség
megtalálta a közös célt,
amellyel segíthetik a magyar
fiatalok honvédelemhez, a hazához való erősebb kötődését,
az egészséges nemzettudat
kialakulását. Az ifjúság jelenti a jövőt, az egyetemisták, főiskolások a közeljövőt.
Rájuk kell majd bízni az ország irányítását, ha vezetőkké
lesznek, a tárgyi tudáson túl
az általuk képviselt szellemiség is fontos – mondta Simicskó István. Az országgyűlési
képviselő azt is hangsúlyozta,

hogy az együttműködés szellemi és fizikai értelemben is
szolgálja jövőnk biztonságát.
A megállapodás fontos célokat fogalmaz meg, amelyek
közül talán a legmarkánsabb,
hogy 2024-ig a felsőoktatási
hallgatók legalább negyede
megismerkedjen a honvédelmi sportokkal, és lehetősége
legyen ezek folyamatos gyakorlására.
Az esemény házigazdája,
a Műegyetem rektora, Józsa
János kiemelte: a kezdeményezés jól képviseli az egyetemek által vallott „ép testben,
ép lélek” szemléletet. Székely
Mózes, a MEFS főtitkára emlékeztetett: a két sportszövetség kapcsolata eddig is szoros
volt, többször sikerült közösen megmozgatni a fiatalokat.
A tudás, a tanulás és a sport
sokféleképpen kapcsolódik
össze, a mostani megállapodás által a honvédelemhez

köthető sportok közelebb kerülhetnek az ifjúsághoz. Ennek kiváló helyszínei lehetnek az oktatási intézmények
közelében felépülő honvédelmi sportközpontok, valamint a szövetség zászlóshajója, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem. – Fontos cél, hogy
a fiatalok szabadon dönthessenek, milyen sportot űznek,
és belső igényük legyen a fizikai aktivitásra. Ehhez kell
a feltételrendszert megteremteni a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával – tette
hozzá Székely Mózes.
Az MEFS kezdeményezi,
hogy az UNESCO által szeptember 20-ára kitűzött Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
részeként, illetve az egyéb
felsőoktatási sportnapokon
kiemelten kezeljék a honvédelmi sportok és a HS bemutatását.
(Újbuda)

hírkép

Újbuda partnervárosa, Marosvásárhely volt az egyik állomás
a Chameleon Jazz Band négy
országot érintő koncertkörútján. A január 12-én, a patinás
Kultúrpalotában megrendezett
„Happy 2019” nagy sikert aratott. A dzsesszegyüttes utazását,
valamint a hangverseny lebonyolítását Újbuda Önkormányzata és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala is támogatta.

Misszió

Január 22. az a nap, amikor minden évben büszkén emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, ami
jelzőt és minőséget adhat mindennapjainknak, ami megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a Magyar Kultúra Napja. Nem különb
és nem több, mint más
nemzetek
kultúrája,
de számunkra mindig
a legkedvesebb. Hiszen
a kultúra műveltséget
jelent, a műveltség pedig valódi közösséget
épít, a valahová tartozás érzését alakítja ki.
Csontváry, Karinthy,
Kosztolányi, majd később Cseh Tamás vagy
Bencsik Samu – hogy
csak néhány nevet említsünk – Újbudán festették, írták, muzsikálták be magukat a magyar kultúrába. A feljegyzések
szerint a Hadikban kifejezetten rossz volt a kávé az 1920-as
években. De nem is a kávéért jártak oda az emberek, hanem
Karinthyért, Kosztolányiért, Tóth Árpádért, Rejtő Jenőért.
Fél évszázaddal később az akkori fiatalok az egyébként éppen január 22-én született Cseh Tamás dalaiért és Bencsik
Samu virtuóz gitárszólóiért rajongtak. Nekik is köszönhető,
hogy Újbuda a magyar kultúra egyik zsinórmértékévé vált
a 20. században.
Száz esztendő elteltével ismét a Gellért tér, a Bartók
Béla út és a Móricz Zsigmond körtér környéke lett Buda
kulturális negyede. Ezt a hármast ma már nagyvárosi
boulevard-ként emlegetik a budapesti programkalauzok,
útikönyvek. A kerületben közel harminc galéria és kiállítóhely, számos közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár
működik. Buda egyetlen folyamatosan játszó kőszínháza,
a Karinthy Színház is nálunk található. Újbuda újra divatba jött az irodalmi, képzőművészeti szalonok világában is.
Elég végignézni a kerületi programajánlót, amely a hónap
minden napjára kínál könyvbemutatót, táncprodukciót,
színielőadást, koncertet. Büszkék vagyunk rá, hogy ebben
a munkában számos partnerre találtunk, és a helyi művészekkel, galériatulajdonosokkal, civilekkel együtt újra fel
élesztettük a múlt fényét.
Hoffmann Tamás
polgármester

A világ élvonalában
Áttörést hozott
az elmúlt év a Biogen
Hungary Kft.-nek.
A tíz éve Újbudán
működő cég terápiákat kínál a neurodegeneratív betegségek
kezelésére.
A neurológiai és neurodegeneratív betegségekre szakosodott amerikai Biogent
1978-ban alapították. Termékeit kezdetben egy magyar
cég forgalmazta, majd 2008ban megszületett a döntés,
hogy a hazai páciensek jobb
kiszolgálása érdekében önálló leányvállalatot létesítenek Magyarországon. Székhelyként olyan helyszínt
kerestek, ahol dinamikusan
fejlődik az infrastrukturális
környezet. – Újbudát vonzóvá tette a kiváló tömegközlekedés, az M1–M7-es
autópálya közelsége, számos szolgáltató elérhetősége és a Dorottya Irodaház
által kínált üzleti környezet – mondta el lapunknak
Kókai-Nagy Ákos, a Biogen
Hungary ügyvezetője.
A Biogen – és újbudai leányvállalata – a világhír
felé halad, amióta a korábban vegyészek és gyógyszerészek által uralt piacon
egyre nagyobb szerepet
kapnak a biotechnológiai megoldások. – Súlyos
neurológiai betegségekre,
neurodegeneratív kórképekre keressük a megoldást,
mint például a sclerosis mul-

tiplex (SM), a Parkinson-kór
vagy az Alzheimer-betegség – emelte ki Kókai-Nagy
Ákos. Az 1980-as években
az SM-betegséget csak szteroidokkal, fájdalomcsillapítással lehetett kezelni, ma
már biotechnológiai kutatásokon alapuló terápiák is
léteznek.
Az ügyvezető hangsúlyozta:
az
anyavállalat
alapítóinak, köztük a Nobel-díjas Walter Gilbertnek
és Phillip Sharpnak, valamint a budapesti születésű
Charles Weissmann-nak is
köszönhető, hogy tavaly februártól – a kelet-közép-európai országok közül elsőként
– elérhető Magyarországon
az egyik legszörnyűbb, többnyire újszülötteket érintő genetikai betegséget orvosló
terápia.
Hazánkban ötezer embert
érint az SM, a kór elleni küzdelemben a Biogen piacvezető. A cég globális bevételének
ötödét kutatásokra fordítja,
amelyekben szép számmal
vesznek részt magyarországi orvosok, intézmények
is. A Biogen Hungary Kft.
képzésekkel, oktatási programokkal igyekszik átadni
a szakorvosoknak a legfrissebb kutatási eredményeket.
Mivel a neurodegeneratív
betegségek esetében gyakran
van szükség gyógytornászra,
illetve dietetikusra, a vállalat
az ő képzésüket is segíti.
(T. K.)
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,
a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

Milyen hatással jár az 1-es
villamosvonal meghosszabbítása
a XI. kerületi ingatlanpiacon?
Mint minden infrastrukturális beruházásnak,
egy villamosvonal meghosszabbításának is
jelentős a hatása az adott környék ingatlanpiacára. Nincs ez másként az 1-es villamos
esetében sem, amely kiemelt
szerepet játszik a főváros közlekedésében. Ez a hatás azonban nem
a közeljövőben, esetleg a hosszabb
vonal használatba vétele után
várható, ugyanis a fejlesztést már
beárazta az ingatlanpiac.

nettó

Lehet Akár

A legfrissebb hírek szerint akár már idén
nyáron megindulhat a forgalom az 1-es villamos új, XI. kerületi szakaszán, a Fehérvári
út és az Etele tér között. Az eredeti határidőt
módosítani kellett – előre be nem tervezett
közműmunkák, valamint a végállomás terveinek módosítása miatt –, de a kivitelezés folyamatosan halad, így hamarosan a Bécsi úttól
az Etele térig szállíthat már utasokat az 1-es
villamos.
– Ha nincs is olyan hatása, mint a 4-es
metróvonal építésének volt, azért az 1-es villamosvonal meghosszabbítása is komoly befolyást gyakorol Kelenföld ingatlanpiacára
– jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós irodáinak szakmai vezetője. – Egy
áremelkedésnél a legfontosabb tényező a kereslet, és minden
infrastrukturális beruházás növeli a keresletet, így az árakat is
– szögezte le. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy ez
a növekedési hatás nem mostantól, vagy akár a hosszabb járat
nyári indulásától várható, hiszen a fejlesztés előkészítése már
2013-ban elkezdődött, a piac tisztában volt a lehetséges következményekkel, ezeket már beárazta.
Kelenföldön nőttek az ingatlanárak, ám a villamosberuházás
miatti drágulást nehezen lehet különválasztani a Budapesten
egyébként is jelentkező nagymértékű áremelkedéstől. Utóbbi különösen a panellakások esetében mutatkozott erőteljesen
az elmúlt öt évben. Nem tudni pontosan, hogy a Kelenföldön is
érzékelhető árváltozásnak mekkora részéért felelős a közlekedési beruházás, és mekkoráért a fővárosban általában is végbement drágulás.
Bár akadnak, akik panaszkodnak a közlekedési fejlesztéssel
járó változások miatt, ennek ellenére nem tapasztalható csökkenés vagy stagnálás a közvetlenül az Etele útra néző lakások

A szolgáltatás bruttó díja 3,175%

árában. Nagy Csaba szerint akik Kelenföldön lakást szeretnének venni, már azzal is elégedettek, ha egyáltalán találnak ott
eladó ingatlant, és nem törődnek vele, hogy az ablakok az eddigieknél egy kicsit talán zajosabb útra néznek. Mint fogalma-

zott, aki vásárolni akar a környéken, és nem talál csendesebb
lakást beljebb, az meg fogja venni az Etele útra nézőt is, „mert
örül, ha talál valamit” errefelé.
A szakértő ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra is, hogy
míg a kerület jelentős részén nagyon csendesen csordogál csak
az ingatlanpiac, addig akadnak olyan területek, leginkább lakótelepek, ahol elképesztően gyorsan cserélnek gazdát a lakások.
Az egyik ilyen városrész Kelenföld, ahol nagyon igyekeznie
kell a vevőnek a vásárlással, ha az elképzeléseinek megfelelő ingatlan kerül a piacra. A legkeresettebb ingatlanok skálája
a garzonlakásoktól az egy nappali plusz két hálószobás lakásokig terjed, elsősorban a méretük és az áruk miatt. Ebből következően ezek a méretek és típusok most hiánycikknek számítanak.
Az is az árnövekedés irányába hat, hogy a belváros és az agglomeráció megközelítését egyaránt továbbjavító villamosvonal
a vállalkozások fantáziáját is megmozgatja. Irodákból, üzletekből eddig sem volt kevés a környéken, de a számuk a fej-

lesztés révén feltehetően még inkább emelkedik. Nagy Csaba
szerint rengeteg cég érdeklődik eladó, illetve kiadó ingatlanok
iránt. És minél nagyobb a kereslet, annál magasabbra kúsznak
az árak. Ennek kapcsán érdemes számításba venni az Etele
Plaza építését is, hiszen ez
a beruházás szintén nagy
lökést ad a környéknek
és ingatlanpiacának.
Ami az árakat illeti,
az derül ki a Balla Ingatlan statisztikáiból, hogy
az elmúlt egy év során öt–
nyolc százalékkal emelkedtek Kelenföldön, így
egy felújítandó kétszobás, erkélyes panellakás
ára már a harmincmillió
forint környékén jár.
– Ha négyzetméterenként számolunk, akkor
egy átlagos kétszobás
panellakás eladási négyzetméterára
jelenleg
500–600 ezer forint környékén alakul – mondta
a Balla Ingatlan szakembere. – Ennek ellenére még mindig a panellakások a legolcsóbbak
az ingatlanpiacon, még ha mérséklődik is a különbség a téglalakások és a panelek árai között – tette hozzá Nagy Csaba. Az ingatlanközvetítő számára egyébként úgy tűnik, hogy
a kereslet továbbra is képes a panellakások irányába mozdulni,
viszont a kialakult rendkívül magas árszint mellett most már
tényleg csak azok vásárolnak, akiknek valamilyen okból „muszáj” továbblépniük.
(X)

fókusz
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Folytatódnak az itt élő és dolgozó emberek életminőségét javító programok

fókusz

Elfogadták Újbuda idei költségvetését

A képviselő-testület idei
első, január 17-i ülésén elfogadta a kerület 2019. évi
költségvetését, melynek bevételi és kiadási főösszege
27,8 milliárd forint. Hoffmann Tamás polgármester
kiemelte: a városvezetés
számára fontosak az itt élő,
illetve itt dolgozó emberek,
így a büdzsé elsősorban
az ő megbecsülésükről szól.
Ennek szellemében az önkormányzat fenntartásában
lévő óvodákban, valamint
szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak
számára a múlt év végén
bevezetett újbudai pótlékot
kiterjesztik az egészségügyben tevékenykedőkre is. Eh-

hez kilencvenmillió forint
pluszforrást
biztosítanak
a Szent Kristóf Szakrendelő
Kft.-nek.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet vitájában
az ellenzéki képviselők főként azt nehezményezték,
hogy a dokumentumban
kevés a vízió, a fantázia.
A jobbikos Szabó György
kifejtette, a büdzsé főként
a fenntartási feladatokra
koncentrál, és nem tükröződik benne a kerületre vonatkozó jövőkép. Barabás
Richárd, a Párbeszéd képviselője a XIV. kerület mintájára szociális bérlakásépítéseket sürgetett, az LMP-s
Gajárszki Áron pedig több
energiahatékonysági
be-

ruházást
szorgalmazott.
Hintsch György, az MSZP,
a DK és a Párbeszéd frakciójának vezetője szerint
a kerület infrastruktúrája
nincs felkészülve a tömeges
beköltözésre, ami a jövőben
komoly gondokat fog okozni. A DK-s Bács Márton azt
olvasta ki az idei költségvetésből, hogy a kerület vezetésének továbbra sincsenek
konkrét céljai, csupán sodródik az árral.
A Fidesz–KDNP-frakció
vezetője, Csernus László arra
hívta fel a figyelmet, hogy
az ellenzék által megfogalmazott szempontok, ellenvélemények között érdemi,
komoly kritika nem hangzott
el a költségvetéssel szemben.

Többfunkciós alapellátási centrum
kezdheti meg működését a Keveháza
utcai rendelő épületében, az üres tetőtéri helyiség átalakítása után. Az új orvosi irodák mellett előadóterem és mozgásterem is helyet kap.

Halad előre a 2016-ban elindított zöldfalprogram,
melynek részeként eddig hat kerületi óvodában építettek ki ilyen egészség- és környezetbarát létesítményt. Két újabb helyen áll előkészítés alatt a zöldfal kialakítása, és további óvodák esetében mérik fel
a lehetőségeket.

Budapest
jóváhagyta
a források
megosztását

Folytatódik a 2013-ban elindított játszótér-felújítási program. Megújul
a Tétényi út, a Fejér Lipót út és a Bártfai út között elhelyezkedő Árnyas
játszótér, amelyen gumiburkolatú sportpályát is létrehoznak. Ugyancsak megújítják a játszóteret az Allende parkban, a Sopron utcában
és a Zsombor utcában.

A Fővárosi Közgyűlés januári
ülésén megszavazta a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető
források idei megosztását.
Ennek alapján a kerületeket
összesen 132,2 milliárd fo-

A kerületet érintő fővárosi beruházások közül kiemelkedik az 1-es villamos
vonalának meghosszabbítása az Etele
térig, az ezzel járó környezetrendezési
munkálatokkal együtt.

rint, a fővárost pedig 155,5
milliárd forint illeti meg.
A megosztandó bevételek
több mint 29 milliárd forinttal haladják meg a tavalyit,
a vártnál nagyobb gazdasági növekedésnek és az adók
hatékonyabb
behajtásának
köszönhetően. Tarlós István
főpolgármester
elmondta:
a miniszterelnökkel tervezett
egyeztetéseken várhatóan napirendre kerül a főváros forrásainak kérdése.
(MTI)

A megnövekedett igények miatt új helyre
költöznek a gazdagréti védőnői körzetek.
A Csíki-hegyek utcai iskola melletti átalakított épületrészben jön létre a Gazdagréti Védőnői Szolgálat. A létesítményben gyermekorvosi rendelők is működnek majd.

Rámutatott: a kerület lélekszámának folyamatos növekedése arról tanúskodik, hogy
szívesen költöznek ide az emberek, ami nehezen lenne elképzelhető, ha ők is hiányolnák a jövőképet. A fideszes
Kerékgyártó Gábor méltatta,
hogy a költségvetés olyan
célok megvalósítását is támogatja, mint a földutak felszámolása, a közbiztonság javítása és a fiatalok vállalkozóvá
válása.
Zárszavában
Hoffmann
Tamás arra emlékeztetett,
hogy az előző vezetés idején voltak ugyan nagyívű
„szupervíziók”, ám azokból
szinte semmi nem valósult
meg. – Pedig az emberek éppen a folyamatos fejlesztéseket várják az önkormányzattól, valamint azt, hogy
nyugalom legyen a lakókörnyezetükben – tette hozzá
a polgármester. A költségvetést végül tizenhat igen,
nyolc nem és egy tartózkodó
szavazattal fogadták el.
Elfogadásra javasolta a Fővárosi Önkormányzat 2019.
évi forrásmegosztásról szóló
rendeletét a képviselő-testület. A kerületet idén közel
tízmilliárd forint illeti meg,
csaknem egymilliárd forinttal több, mint a tavalyi
előirányzat. A szavazás előtt
Hintsch György elismerte,
hogy Újbuda jól jár a forrásmegosztással, de az elosztás
módjával az MSZP–DK–Pfrakció továbbra sem ért
egyet.
Újbudán az utóbbi időben
megnőtt az engedély nélküli, burkolatbontással járó
közterületi munkavégzések
száma. A vonatkozó rendelet módosítása értelmében
aki a közutat – nem közlekedési célból – a kezelő
hozzájárulása nélkül veszi
igénybe, az a rendelet mellékletében
meghatározott
igénybevételi díj tízszeresének megfelelő díj megfizetésére köteles, míg annak, aki
a közutat a hozzájárulástól
eltérő módon vagy a meghatározott mértéket meghaladó
alapterületen veszi igénybe,
a használatbavételi díj ötszörösének megfelelő díjat
kell fizetnie. A szankciók
alkalmazásától azt várják,
hogy jelentősen csökkenjen
a szabálytalan munkavégzések száma a kerületben.
A grémium megszavazta az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának idei intézkedési tervét,
továbbá március 1-jétől
Láng Hannát bízta meg
a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda – Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező vezetésével.
Döntés született arról is,
hogy multifunkcionális műfüves sportpályát alakítanak
ki a nemrég felújított és kibővített Gazdagréti Szivárvány Óvodában.
Az ülésen a képviselők
megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Kiss Máriáról,
aki 1992 és 1994 között Újbuda alpolgármestere volt.
(Újbuda)

A folyamatos fejlődés
szolgálatában
tesülnek és férőhely-bővítési koncepció
készül a Ménesi útra is. Teljes átépítés
vár a Farkasréti Általános Iskolára, erre
már elkészültek a tervek. Ez nagyobb
léptékű beruházás, amelyhez állami források bevonására is szükség van. További felújítást tervezünk az Újbudai Grosics
Gyula Sport Általános Iskolában, sportfejlesztésre készülünk a Domokos Pál
Péter Általános Iskolában, ahol idén elkezdődik a bővítési munkálatok tervezése is. Az iskolákban emellett folytatódik
az okostantermek kialakítása, de az ilyen
típusú korszerűsítés mellett hasonlóan
fontosnak tartom a környezettudatos nevelés és szemléletformálás támogatását,
valamint az ezekre épülő programok,

Stabil és kiszámítható költségvetést fogadott el az újbudai képviselő-testület, tervezhető bevételekkel és kiadásokkal – mondta
lapunknak a kerület polgármestere. Hoffmann Tamás hangsúlyozta: az önkormányzat megbízható,
tervezhető környezetet igyekszik
teremteni az itt működő vállalkozások számára is, így idén sem
emelkednek a helyi adók. Arról
beszélt továbbá lapunknak, hogy a költségvetési irányokat milyen fejlesztések mentén határozzák meg. Hozzátette: az elmúlt
években több olyan beruházás valósult meg, amelyek minőségi
javulást hoztak az egyes szolgáltatási területeken, ezek fenntartására és megőrzésére is megteremtik a forrásokat.

cselekvési tervek kidolgozását és végrehajtását. Ennek éppúgy
része a környezetterhelés csökkentése és az energiahatékonyság, mint az elektromos járművek elterjedésének elősegítése
is. A kerületi zöldprogramokra összességében idén 82 millió
forintot fordítunk.

• Újbudán 2019-ben több területen nőnek a közszférában a bérek. Mit jelent ez pontosan?
Igyekszünk jelentős forrásokat biztosítani az itt dolgozók megbecsülésére, így a köztisztviselők mellett az óvodapedagógusokra és óvodai dolgozókra, de az egészségügyben és szociális
területen alkalmazásban lévők sem maradtak ki. Ennek része
egészen konkrétan a közigazgatásban az alapilletmény emelése, illetve az újbudai pótlék tavalyi bevezetése az oktatási és nevelési, valamint a szociális és egészségügyi területen.

• Az oktatás-nevelés mellett jelentős alappillér az egészségügy.
Idén is jut erre elég figyelem?
Az egészségügyi ellátásban az orvosi rendelők fejlesztésére 140 millió forintot különített el az idei költségvetés. Elindult és folyamatban van az Újbudai Gyermek Egészségügyi
Központ és Egynapos Sebészet közbeszerzési eljárása, amely
remélhetőleg a közeljövőben eredményesen lezárul. Az intézmény a volt Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola épületében kap majd helyet.

• A bérek mellett az infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen.
Milyen elvek mentén valósul ez meg?
2016-ban felmértük a kerület fejlődési irányait, és ennek alapján
részletes intézményfejlesztési tervet dolgoztunk ki a megnövekedett igények figyelembe vételével. A programnak megfelelően bővült és újult meg tavaly a Gazdagréti Szivárvány Óvoda, ami az elmúlt három évtized legnagyobb beruházásaként
valósult meg. Erre az évre 360 millió forintot különítettünk
el a Törcsvár Utcai Óvoda korszerűsítésére, ennek végeztével
teljeskörűen befejeződik az intézmény felújítása. Folytatódik
a kerületi bölcsődék fejlesztése is, például újabb sószobák lé-

• Ezekhez a beruházásokhoz milyen kormányzati segítségre
számíthat a kerület?
A nagyobb léptékű beruházások központi támogatást is igényelnek, amelyhez a szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja. Állami forrásbevonásra pályázunk például a Madárhegyen található több mint húsz földút burkolási munkálataihoz,
ami már nagyon régi adóssága a kerületnek. A költségvetésről
összességében elmondható, hogy mindazt, ami jól működik,
meg kell őrizni, miközben folyamatosan érdemes megvizsgálni, mely területeken van lehetőség forrásbevonásra, fejlesztésre.
(Újbuda)
A kerület vezetése hosszú távra tervez.

Idén is nagy figyelmet fordít az önkormányzat Újbuda
parkjaira, zöld területeire,
a növényzet gondozására
és gyarapítására, az élhető
környezet megóvására.

A teljeskörű felújítás
alatt álló Törcsvár Utcai
Óvoda látványtervei
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Ave – Stefanovits Péter
kiállítása

Görög és római formák, a hatalom és a művészet szimbólumai jelennek meg Stefanovits
Péter Munkácsy Mihály-díjas grafikus új
tárlatán, amely február 8-áig látható a B32
Galériában.
Stefanovits Péter pályája elején dolgozott kirakatrendezőként,
díszletfestőként a Magyar Állami Operaházban, tervezett díszleteket, installációkat, objekteket. A Magyar Képzőművészeti
Főiskolán végzett festészeti tanulmányok után a sokszorosított

grafika felé fordult érdeklődése, a '70-es évek óta rendszeresen mutatja be műveit
Magyarországon és külföldön
egyaránt. Munkásságáért már
számos elismerést kapott
(Munkácsy-díj, Érdemes művész). A Magyar Művészeti
Akadémiának (MMA) 2009
óta tagja, a képzőművészeti
tagozat vezetője.
Az Ave című kiállításra egy
görögországi nyaralás inspirálta a művészt. Korfui utazásán olyan elhagyott útmenti
oltárokról,
kegyhelyekről
készített fotósorozatot, amelyeket balesetek áldozatainak
emlékére állítottak. A különös, madárkalitkára emlékeztető kis szentélyek, naiv
építmények adták az alapötletet a tárlathoz, amely egyszerre köszönti és figurázza
ki az élet nagy misztériumait. „A kiállítás nem az életművet
állítja a középpontjába, hanem Stefanovits ikonikus, közösségi és személyes emlékezetet hordozó, egymással versengő alkotásait – olvasható a tárlatra megjelent Ave című könyvben,
Abafy-Deák Csillag és Kölüs Lajos közös munkájában. – A művek az illúzió (ön)becsapás, látszat és valóság, hatalom és művészet, alkotó és magánember közti feszültség kérdésköreire
keresik a választ. Miként tudja a művész a múló idő, a változó
(K. G.)
világ ellenében megőrizni önmagát.”

hírkép
Komplementer mintázatok címmel nyílt
meg január 24-én
Nemcsics Ákos festőművész kiállítása
az Újbuda Galériában. A február 15-éig,
hivatali időben látogatható tárlatot Feledy Balázs művészeti
író nyitotta meg.

Kulturális programajánló
Albertfalvi
Közösségi Ház

Gazdagréti
Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes
utca 45–47.

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

Február 2. 18.00 Szellő
szárnyán… – az AKH Opera- és Dalstúdió farsangi
koncertje
Részletek Lehár Ferenc,
Kálmán
Imre,
Huszka
Jenő, Kalmár Pál, Leonard
Bernstein, Johann Strauss,
Edvard Grieg, Giuseppe
Verdi és Giacomo Puccini műveiből. Énekesek:
György Viktória, Henk Marika, Kövecses Klára, Pálinkás Gyöngyi, Radosiczky
Márta, Terebessy Éva, Csikai Barna, Németh Károly.
Az est házigazdája Csák
József operaénekes, a stúdió
vezetője, zongorán kísér Hegedűs Valér. Belépő előzetes
regisztráció alapján: 600 Ft.
Regisztrálni az akh@ujbuda.hu címen, illetve a 2046788-as telefonszámon lehet.

Február 10. 10.00 Fogi színház – Süsü, a sárkány kalandjai
A jól ismert egyfejű sárkány,
a jóságos Süsü kel életre
a színpadon, hogy barátjával,
a királyfival járja végig kalandos útját. „Útitársuk” a sok
nagyszerű sláger és a gyerekek szüntelen nevetése. Belépő: GKH-klubkártyával 900
Ft, anélkül 1200 Ft

Február 9. 10.00-17.00 Esküvő kiállítás az Eventree
szervezésében
A szervezők egész nap ruha
próbával és vásárlási kedvezményekkel, 13 órakor Pintér
Tibor és Jeny szórakoztató
műsorával, 15 órakor egy esküvői szertartás bemutatójával várják az érdeklődőket.
Február 12. 18.00 Európai
városok rejtett gyöngyszemei – Dévényi Dömötör fotókiállításának megnyitója
A fotográfus 14 ország 18
csodálatos építményével mutatja meg, hogyan érdemes
nyitott szemmel járni, a pompás templomok, kastélyok,
szobrok és emlékművek rejtett gyöngyszemeit megismerni. A kiállítás március
8-áig látogatható hétköznap
10–19 óráig.

KELENVÖLGYI

KÖzÖsséGI Ház

Varázsszőnyeg
Mesevasárnap
gyermekszínházi bérlet

2019. február 9. szombat
10.00 óra
ProgrAM

Kalandozás Farsangiában
a Csiga Duó zenés műsora

Kézműves sarok
Házi készítésű
jelmezek versenye
Belépő: 800 Ft
Családi jegy: 2500 Ft

Február 10.

Süsü a sárkány
Vuk
Pinokkió
Teknős és a nyúl versenyfutása
Március 10.

Április 14.

Május 12.

Az előadások 10 órakor kezdődnek!

GKH klubkártyával: 2.500 Ft / fő
3.000 Ft / fő
9.000 Ft / család (2+2)
11.000 Ft / család (2+2)
11.000 Ft / család (2+3)
14.000 Ft / család (2+3)
Alkalmi jegyek: 1200 Ft / fő, GKH klubkártyával 900 Ft / fő

Bérletek 2019. január 14-től
február 10-ig válthatóak.

Helyszín:
1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
Telefon: 1/424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 153-as,
250-es, 251-es és 251/A autóbuszokkal

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/gazdagret

Február 15. 21.00 Farsangi
Retro Disco
A ’70-es, ’80-as és ’90es évek legnagyobb hazai
és külföldi slágereivel indul
útjára a Retro Disco a GKHban. A legütősebb zenékről
DJ D. Szabó Miki gondoskodik. Ne habozz jelmezt húzni,
hiszen a legjobbnak ítélt öltözet díjat kap! Kapunyitás: 21
órakor. A buli éjjel 1-ig tart.
Belépő: GKH-klubkártyával
1000 Ft, anélkül 1500 Ft

Kelenvölgyi
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy
utca 2.
Február 9. 10.00 Farsangi
mulatság
A gonosz Nemnevet sárkány
elrabolta Vidoretta hercegnőt, hogy lehetetlenné tegye
Farsangia nemzeti ünnepét,
a farsangot. Hogy miként
szabadítjuk ki a gyerekek segítségével a hercegnőt, megtudhatjátok a Csiga Duó Kalandozás Farsangiában című
zenés műsorából. A koncert
után házi készítésű jelmezek
versenye és kézműves sarok.
Belépő: 800 Ft, családi jegy:
2500 Ft
Új foglalkozás
Minden kedden és csütörtökön 16.30–17.30 Érlelő tornával a sikeres tanulásért
Alapozó terápiás mozgásfejlesztő óra az agy természetes
érési folyamatainak elősegívasá
tésére,
meggyorsítására 5–10
éves korig. Foglalkozásvezető: Nyikáné Kökény Dóra.
Jelentkezés és információ:
20-477-3912, erlelo.torna@
gmail.com
Tánctanárok: Csordásné Paizs Kitti és Pálos Veronika e-mail: info@
favorited

Őrmezei Közösségi
Ház
1112 Budapest, Cirmos
utca 8.
Február 9. 10.00 Családi
hétvégi matiné: Csizmás
Kandúr – az Ákom-Bákom
Bábcsoport előadása
Mindenki ismeri a ravasz,
okos macska történetét, aki
segít fiatal gazdájának cseles módon bejutni a királyi
udvarba, és feleségül venni
a királylányt, illetve legyőzni
a varázshatalmú óriást, hogy
megszerezzék annak királyságát… Belépő: 800 Ft, családi jegy 2100 Ft/3 fő, 2900
Ft/4 fő
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Scheffer Galériából
Tér Galéria

Egy éve búcsúzott el Újbuda
a hosszú betegség után elhunyt Scheffer Líviától, aki
a kerület egyik első galériáját
alapította 1992-ben a Kosztolányi Dezső téren. A Scheffer
Galéria számtalan emlékezetes tárlatnak adott otthont,
olyan művészek is kiállítottak, mint Deim Pál, Fehér
László vagy Konok Tamás.
A vásárlók körében is népszerűvé vált a galéria, hiszen
vezetője azt az elvet követte,

hogy a kevésbé tehetőseknek
is elérhetővé kell tenni a művészetet.
A 2016-ban Pro Cultura
Újbuda kitüntetéssel elismert Scheffer Lívia halála
után Keszy-Harmath Krisztina, az alapító menye vállalta
a galéria vezetését. Ő jól ismeri az ügyfélkört és az ide
kötődő művészeket, mivel
maga is dolgozott korábban a Kosztolányi Dezső tér
4-ben.

A kiállítótér neve azonban
megváltozott,
pontosabban visszaváltozott, hiszen
Scheffer Lívia annak idején
Tér Galéria néven nyitotta
meg a helyet. Az örökösök
azt szeretnék, hogy a galéria a kerület fontos kulturális helyszíne maradjon.
Keszy-Harmath
Krisztina
lapunknak elmondta: előadásoknak, könyvbemutatóknak
is otthont adnak majd.
(Újbuda)

hírkép

Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselőjének meghívására látogatást tettek az Országházban az ELTE Eötvös Collegium tehetségtáborának diákjai. Idegenvezetővel tekintették meg az üléstermet, a Szent Koronát és a parlamenti Látogatóközpontot. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója elmondta: főként
vidékről érkező, érettségi előtt álló diákok vesznek részt már hetedik éve a tehetségtáborban, fővárosi látogatásukat Újbuda önkormányzata és országgyűlési képviselője is támogatja.

FELHÍVÁS
ÚJBUDAI EMLÉKTÁBLA-ÁLLÍTÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 2019.

Az általános tudnivalókat a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Kulturális és Köznevelési Bizottsága által kiadott Emléktábla-állítás eljárási szabályzat
tartalmazza. Kezdeményezést nyújthatnak be természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek az alábbiak szerint:

A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, azon egyházi szervezetek,
melyek civil szervezetként működnek, egyéb intézmények) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges,
hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy
Ügyfélkapu hozzáféréssel.
Az adatlap és a beküldeni kívánt csatolmányok – a szervezet saját Cégkapu adataival – kizárólag az alábbi módon
nyújthatók be:
• e-Papíron
• az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest
Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található)
Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban
befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus
aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH
szolgáltatással hitelesítse.
Amennyiben több dokumentum kerülne benyújtásra,
és azok tárgya más és más, kérjük, hogy a rendszerben
külön-külön töltse fel (az adatlap és azok mellékletei egy
dokumentumot jelentenek, csak ha kétféle emléktáblára
nyújt be javaslatot, az számít külön dokumentumnak).
Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot
és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját (pl.
támogatásigénylés – emléktábla-állítás).

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:
e-mail: info@smart11.ujbuda.hu
telefonszám: 06/1/3723-468
Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén a pályázat
beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról feljebb, a gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál), vagy postai úton, illetve személyesen van
lehetőség. Az adatlapokat 1 borítékban, 2 példányban (1
eredeti és 1 másolat) kérjük leadni a kötelező mellékletekkel együtt. A borítékra kérjük ráírni: Emléktábla-állítás
kezdeményezése.
Személyes benyújtás: Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Jegyzői
Igazgatóság Programkoordinációs Csoportnál, hivatali
időben (1113 Bp., Bocskai út 39–41. II. emelet 202.)
Postai úton: 1518 Budapest, Pf. 10. – a megadott határ
idő napjáig feladva
Adatlap igényelhető: Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoport (1113
Bp., Bocskai út 39–41. II. emelet 202.), továbbá elérhető
a www.ujbuda.hu oldalról, illetve elektronikusan is igényelhető a fulop.krisztina@ujbuda.hu e-mail címen
Beadási határidő: 2019. március 14.
Elbírálás, értesítés: Az elbírálásról a kezdeményezők közvetlen értesítést kapnak
További információ a 06/1/3723-468-as telefonszámon vagy a fulop.krisztina@ujbuda.hu címen
kérhető.
Budapest, 2019. január 15.
Jankó István
elnök

Házhoz megy
az irodalom

Hoffmann Tamás
polgármester
és Fodor Péter,
a FSZEK
főigazgatója
Megújult a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) és Újbuda
Önkormányzata
Könyvet Házhoz
programja. A FSZEK
Karinthy Frigyes
Könyvtárban aláírt
megállapodás értelmében a könyveket
idén is az Újbudai
Szociális Szolgálat
(USZOSZ) juttatja el
az idős vagy mozgásukban korlátozott
kerületi lakosoknak.
A Könyvet Házhoz együttműködés megújításáról szóló dokumentumot Hoffmann
Tamás polgármester, Fodor
Péter, a FSZEK főigazgatója és Szepesfalvyné Magassy Márta, az USZOSZ
intézményvezetője írta alá.
A megállapodásnak köszönhetően azok is olvasnivalóhoz juthatnak, akik koruk
vagy mozgásbeli korlátaik
miatt nem tudnak elmenni a kerületi könyvtárakba.
A könyveket, kiadványokat,
hangoskönyveket, DVD-ket,
illetve az elektronikus adathordozókhoz szükséges felszerelést autós futár juttatja el
az igénylőkhöz az USZOSZ

közreműködésével, az önkormányzat finanszírozásában.
– A Könyvet Házhoz program évek óta népszerű, a szolgáltatás a XI. kerületben kifogástalanul működik, tavaly
csaknem ezer igény érkezett
– mondta lapunknak Fodor
Péter. A főigazgató kiemelte: a siker az önkormányzati
együttműködésnek köszönhető. – A szokások a digitális
kor előrehaladtával folyamatosan változnak, azokhoz alkalmazkodva segítjük az olvasókat – tette hozzá.
Hoffmann Tamás polgármester szerint a 2003 óta
folytatott Könyvet Házhoz
program hozzájárul, hogy
az
idősebbek,
valamint

az otthonukhoz kötött emberek is csiszolják tudásukat. – Az olvasás mindenkié,
az önkormányzat kiemelt
figyelmet szentel a gyerekeknek, az olvasás megszerettetésének. A feladat másik
része, hogy az idősebbek is
hozzájussanak a kulturális
tartalmakhoz – emelte ki
a polgármester.
A könyvtárba járás közösségi tevékenység, és a FSZEK
Karinthy Frigyes Könyvtár
nemrég befejezett felújításával az önkormányzat ehhez
is hozzájárult. A beruházást
követően a fiókkönyvtár még
barátságosabb belső terekkel
és lifttel várja a látogatókat.
(T. K.)

Rendezte: KARINTHY MÁRTON

Sok szeretettel várnak
minden érdeklődőt
Gaál Tibor (T-boy)
sajtógrafikus, Magyar
Arany Érdemkereszttel
kitüntetett
portrékarikaturista

Nagy Magyarok
című kiállításának
megnyitójára
február 14-én,
csütörtökön 18 órakor.

A tárlatot megnyitja:
Kemény János fotós, költő.
Helyszín:
Budai Klub-Galéria,
1111 Budapest,
Budafoki út 9–11.
A kiállítás március
14-éig tekinthető meg,
hétköznap 14–18 óráig.

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

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
Ingyenes lelki segítő beszélgetések
Lelki problémával kapcsolatos személyes beszélgetések képzett önkéntesekkel (előzetes időpont-egyeztetés alapján)
Helyszínek: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.)
vagy Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő u. 3.); információ, jelentkezés: hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os telefonszámon
Minden szerdán 16.00–17.00 Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy utca 2.); ingyenes; csak előzetes bejelentkezés alapján: 06/70/525-8748
Február 2. Természetjárás – Pilis-hegység
Csobánka–Kevély-nyereg–Ezüst-hegy–Békásmegyer. Táv: 10
km; szint: 350 m; találkozó: 8 óra, Batthyány tér, HÉV (ind.
8.18), jegy Pomázig. Előzetes jelentkezést kérünk. Túravezető:
Sepsey Katalin (Műanyag SC) 06/20/251-1493
Február 4. Budapesti séta: a Margitsziget
és az óbudai Fő tér
Táv: 4–5 km; találkozó: 9.30, Móricz Zsigmond körtér, metróállomás. Túravezető: Soltész Ferencné (Caola) 06/70/5720184
Február 4. 16.00–18.00 Útifilmvetítés:
Brüsszel, Gent, Bruges stb.
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér
1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; információ: hétköznap a 372-4636-os telefonszámon
Február 4. Városismereti séta – Folytatjuk Vársétánkat
Találkozás: 10 óra, Széll Kálmán tér, várbuszmegálló (16, 16A).
A program 13 óráig tart. Időjárásnak megfelelő öltözet és kényelmes cipő szükséges. Táv: 5 km. A sétát vezeti: Domoszlai
Erzsébet önkéntes
Február 8. A Corvina könyvtár budai műhelye
Kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, látogatás vezetéssel (max. 25 fő). Részvételi díj: 1300 Ft (nyugdíjas); találkozás: 9.15, Széll Kálmán tér, óra. Előzetes jelentkezés szükséges.
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/352-2694
Február 9. 12.00–13.00 60+ Médiaműhely
A médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban (FM 98.0). Újbuda 60+ Médiaműhely, Kéri Juli önkéntes:
06/30/453-8755
Február 11. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: London
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér
1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; információ: hétköznap a 372-4636-os telefonszámon
Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

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

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

Relaxáció kezdőknek
és haladóknak

A tanfolyamon egy általános lazító, regeneráló, testi-lelki
egészséget elősegítő módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A módszer nagy előnye, hogy elsajátítását követően
magunk is elővehetjük stresszesebb időszakban, vagy akár álmatlanság esetén, de támogatja a test öngyógyító folyamatait is.
A relaxációs foglalkozások az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő u. 3.) hétfői napokon
kezdő és haladó csoport formájában zajlanak.
A 10 alkalmas kezdő kurzuson az alapgyakorlatok megtanulására van lehetőség. A foglalkozást azoknak ajánljuk, akik
szeretnék megélni önmaguk teljességét, szeretnének összhangot találni belső valóságuk és a mindenkit körülvevő világ között, a külső akadályok, visszatartó erők ellenére. A kezdő csoport február 11-étől indul, hétfői napokon 14.45–15.45 között
lesz megtartva. Jelentkezni február 4–8. között lehet telefonon
vagy személyesen.
A 14 alkalmas haladó csoportokhoz azokat az érdeklődőket
várjuk, akik már korábban részt vettek a 60+ relaxációs foglal-

kozásokon, és jobban el kívánnak mélyülni a módszerben, különböző témákat érintve. Képalkotó technikával ismerkednek
meg a résztvevők, relaxált állapotban képeket/szimbólumokat
„hívunk”, strukturált, tematikus módon, illetve a felmerülő
problémáknak megfelelően.
A haladó csoport foglalkozásaira február 8-áig lehet
jelentkezni személyesen vagy
telefonon a csoportlétszám
függvényében. A korlátozott
létszám miatt a csoportok
pontos időpontjáról a jelentkezés során érdeklődjenek.
Jelentkezés, információ: hétköznap 9–14 óráig az Újbudai
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő u.
3., tel.: 372-4636)
A részvétel ingyenes. A foglalkozásokat vezeti: Jenser Márta
pszichológus.

Gerinctorna fiziológiás
labdán – kezdő
tanfolyamok

Jóga 60 felettieknek

Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola
(Baranyai u. 16–18.)
Időpont: 2019. február 15étől péntekenként 17–18 óra
között. Csoportvezető: Vörösmarty Edit
Jelentkezés: 2019. február
4–8. között 8.30-tól 12 óráig személyesen az Újbudai
Szenior Programközpontban
(Bölcső u. 3.). Beiratkozáshoz

hozzák magukkal az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát,
személyi igazolványt és lakcímkártyát.
A tornakurzus díja/fő: 6000
Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával:
1000 Ft/10 alkalom. A kedvezményes díjat csak az első
beiratkozáskor veheti igénybe,
aki még nem vett részt a tanfolyamon.

Kulturális séta a „100 éves
Gellért Szálló” épületében
Filmvetítés: a csodálatos Gellért Szálló története és jelene, kívül-belül. A múlt és a jelen kor hangulatának bemutatása (szakvezetéssel 1,5–2 óra). Bepillantást nyerhetünk egy-egy szállodai szobába és a konferenciaterembe.
Találkozó:
Február 18., hétfő 9.45, Szent Gellért téri metrókijárat
Február 20., szerda 14.45, Szent Gellért téri metrókijárat
Jelentkezési határidő: február 15.
Előzetes jelentkezés szükséges: Méri Sándorné túravezető
(Caola SE) 06/30/549-8457 délután 16–19 óra között
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

#találd meg önmagad #számolj
a lehetőségeiddel #építs a képességeidre
A XI. kerületben élsz vagy tanulsz?
15–26 éves vagy? Neked állítottunk össze
egy szuper ingyenes programot, ahol hasznos ismereteket szerezhetsz és fejlesztheted
képességeidet. Újbuda Önkormányzata
NewGenerationSkills nevű nemzetközi
projektje segít abban, hogy a legtöbbet hozd
ki magadból, ha dolgozni kezdesz az iskola
után, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként képzeled el a jövődet.

ót, szervezetünk méregtelenítését és az emésztést is.
Mindent egybevéve kitűnő
mozgásforma azoknak, akiknek fontos saját testük és lelkük épsége, egysége.
A részvétel ingyenes,
a gyakorlatok előképzettséget
nem igényelnek.
A Kérő utcai programközpontban működő jógacsoportjainkhoz csatlakozhatnak akár teljesen kezdők is.
A csoportokról érdeklődni
és jelentkezni a helyszínen
vagy hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os telefonszámon
tudnak.

Táplálkozási tanácsadás
A tanácsadáson egészséges táplálkozással, életmódváltással,
betegségek étrendi kezelésével kapcsolatban kaphatnak személyre szabott tájékoztatást.
Helyszínek és soron következő időpontok:
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.): február 6.
és 20. 9.30–11.30
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő
utca 3.): február 6. és 20. 13.30–15.30
A részvétel előzetes időpont-egyeztetéshez kötött: hétköznap
8–14 óráig lehet jelentkezni a 372-4636-os telefonszámon vagy
személyesen a helyszíneken

Kezdő zumbatanfolyam
indul

1. Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.) február 13-ától szerdánként 11–12 óra között
2. Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u.
9.) február 15-étől péntekenként 11–12 óra között
Jelentkezés: február 1–8. között a helyszínen 14–18 óráig
Beiratkozáshoz a 60+ kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzák magukkal
A tornakurzus díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ Kedvezménykártyával:
1000 Ft/10
alkalom. A kedvezményes díjat csak az első beiratkozáskor veheti igénybe, aki még nem vett
részt zumbatanfolyamon.
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia

FELHÍVÁS
NewGenerationSkills

A jóga manapság divatossá
vált mozgás-, illetve filozófiai
rendszer. Nem véletlenül, hiszen fizikailag és szellemileg
is formában tart minket, segít
kikapcsolódni és megőrizni az egészségünket. A 60+
programban most a 60 év felettiek is kipróbálhatják ezt
a hatékony mozgásformát.
A főleg széken ülve végzett,
idősbarát gyakorlatoktól testtartásunk jobbá, testünk tónusosabbá és erőteljesebbé válhat. Az aktív jógázás jó lelki
állapotot biztosít, energiával
tölt fel, teljesen átmozgatja
a testet, javítja a koncentráci-

Az önkormányzat megnyitotta első
innovációs laborját az UP centerben. Ez egy
közösségi tér, ami találkozóhelyként, illetve
műhelyként működik, és egyben találkozási
pont szakmai mentorokkal, modellszemélyekkel, szervezetekkel – szakmák megismerése, továbbtanulás, kapcsolatépítés
és munkavállalás céljából.
Az alábbi szolgáltatások közül
választhatsz:
• Projektmunkára alkalmas informatikai
eszközöket vehetsz igénybe az innovációs laborunkban, ahol kapcsolódni tudsz
másokkal
• Eljöhetsz érdekes, vállalkozásokat érintő és üzleti témákban tartott előadásainkra

• Csatlakozhatsz szuper közösségi
eseményeinkhez
• Tanulhatsz kerületi iskolákban szervezett, blokkosított karriertervezési vagy
életvezetési tanfolyamainkon
+36/70/501-9445
Innovációs Laborunkban:
UP center, 1114 Budapest,
Bartók Béla út 29.
NewGenerationSkills Újbuda
ngs@ujbuda.hu
www.interreg-danube.eu/
newgenerationskills
Keress minket!

A projekt a Duna Transznacionális
Programból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával, az
Európai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg.

FOLYTATÓDNAK PROGRAMJAINK A NEWGENERATIONSKILLS PROJEKT INNOVÁCIÓS
LABORJÁBAN.
2019. 01. 10. 18:00-19:30

2019. 01. 24. 18:00-19:30

Gyere el, hogy
megismerhessük a Te
igényeidet is, hogy olyan
szolgáltatásokat
szervezhessünk, amelyek
hasznosak lesznek céljaid
megvalósításában!

2019. 01. 31. 18:00-19:30
2019. 02. 07. 18:00-19:30

G
COMIN

SOON

www.interreg-danube.eu/newgenerationskills
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg. | A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Dsida Jenő: Január –
A tél dicsérete c. költeményéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (H, B,
L, E, O). 13. Árut
mozgató. 14. Csokonai múzsája. 15. Radon vegyjele. 16. Sokba kerül. 17. Graz-i
nagynéni! 18. Fordítva létezett! 19. Heves
megyei község. 20. …
Rjóicsi, válogatott japán labdarúgó (MAEDA). 22. Basszus
operaénekes (Endre).
24. Súlyarány, röv.
25. Szlovák község,
régi magyar neve Bolondóc. 26. Magyar
sikersportág. 27. Győzelmet jelentő északi
férfinév. 28. Nyugati
szláv nép Németország keleti részén. 29.
A Sarah becézéséből
önállósult angol női
név. 31. … Kola, iráni falu Mazandaran
tartományban (BAZIR). 33. Aga betűi keverve. 35. …-alkohol,
borszesz. 36. Gyalogol. 37. Greguss-díjas színész, tanár, rendező,
színigazgató (Árpád). 38. Vadászrejtek. 39. Klasszikus munka.
40. Hegyorom. 41. A román titkosszolgálat közkeletű neve. 43.
Fonott tároló. 45. Pontos, latin eredetű szóval. 47. Ritka férfinév.
48. Római 55. 49. Tragikus sorsú thébai királyné. 50. Lengyel motorkerékpár-márka, jelentése: szúnyog. 51. Össze-vissza lát! 52.
Hangtalanul agitál! 53. … Scott, a Hammond-orgona királynője.
55. Kettőzve: brit szintipop és újhullámos zenekar. 57. Magánhangzó-pár. 58. Műveletet folytat. 59. Nobel-díjas magyar származású
osztrák orvos (Róbert).

keresztrejtvény

fogadóórák

Függőleges: 1. Az idézet második sora (O,
C, L, F, I, P, N). 2.
Esze Tamás szülőfaluja. 3. Lila …, Szép Ernő
műve. 4. A Vogézek
kezdete! 5. Arra a helyre sétál. 6. Háziállat.
7. Bolti alkalmazott. 8.
Vajda János múzsája. 9.
Nyelet páros betűi. 10.
Választási testületbe
delegált személy. 11.
Kicsinyítő képző. 12.
Darálás. 17. Sportszer.
18. Középkori dalnok.
21. A zenei alaphangsor 6., 8. és 5. hangja..
23. Tor betűi keverve.
25. Clinton, amerikai
elnök keresztneve. 26.
Török származású, válogatott német labdarúgó (Mesut). 27. Menekül, németből átvett
szóval. 28. Kötőszöveti daganat. 30. Karate
fele! 32. Turku svéd
neve. 34. Fizimiska.
36. Összetételekben tejre utal. 37. Divatból kiment dolog tulajdonsága. 39. Partnerváltás táncparketten. 40. Szarvasmarhákat őrző személy. 42. Lóeledel. 44. Igekötő. 46. Húros hangszer.
47. Pézsmaboglárféle gyógynövény. 48. Dél-amerikai füves síkság. 50.
Namíbiai település az ország DK-i részén (KOES). 51. Egykori balkáni
nép. 54. Hugica egynemű betűi. 56. Burok belseje! 58. Vanádium és kén
vegyjele. 59. Apó.
Beküldendő: vízsz. 2. és függ. 1. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. Az 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Egyedül a fenyőerdő nem hódol meg hónak fagynak. NYERTESE: Kolozsné Horváth Éva, 1115 Bp., Etele út. Nyeremény:
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

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

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18
óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker,
simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással
(időpontfoglalás: 06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. Oláh
András soron következő ingyenes jogsegély időpontja: március 12.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva tartás: H, K, CS: 10.00–
13.00; K, SZ, P: 15.00–17.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-3369).
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda hétköznap 14–18 óra között várja szeretettel az érdeklődőket.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első péntekén 19–21 óra
között, az F2 Klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket.
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problé-

»»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.

»»Oktatás
ANGOLTANÁR felzárkóztat, érettségire,

mákról, 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
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja a 06/70/372-5854-es telefonszámot, fogadóóra megbeszélés szerint. Minden hónap első szerdáján
taggyűlés 18 órától a Villányi út 20/B alatt.
»»A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506. Budapest 116.
Pf.147., e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az Iroda állandó nyitva tartása: minden szerdán 16–19 óráig.
»»A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM PROGRAMJAI
A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben nyilvános összejövetel
minden hónap első keddjén 18 órától. Az iroda nyitva: hétfő 8–10,
kedd és csütörtök 16.30–18.00, péntek 10-12 óráig. A Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnöke, Novák Előd a 06-30-358-2723-as számon
és a novak.elod@mihazank.hu címen érhető el. További információ: facebook.com/mihazankujbuda

»»Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,

referenciákkal: 06/20/396-1933.

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes

nyelvvizsgára felkészít 06/1/3862-382, 06/20/546-8963.

körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.

CSATLAKOZÁSI lehetőség kezdő hatha jóga

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettázást

tanfolyamhoz a Cseperedőben (Bercsényi utca 10.),
szerdánként 18.30-tól.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő Mester.
ELMŰ ügyintézés! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés 06/30/966-0542.

»»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.

vállalok rövid határidővel, garanciával! Tel.: 06/70/3151674.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
REDŐNYÖS MUNKÁK, készítés, javítás,
gurtnicsere, szúnyoghálók, megbízhatóság,

elfogadható ár. 06/30/212-9919.
»»Régiség
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok

festményeket, antik órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat,
porcelánokat, bronzokat stb., teljes hagyatékot. Üzlet:
IX., Ráday u. 6., 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre

apróhirdetés

átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154. Nyitva:
H–SZ 10–17, Cs 10–19.

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

»»Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok referenciával!

TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836.
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)

»»Állást kínál
SEGÉDMUNKÁRA, részmunkaidőre nyugdíjas

VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.

Megbízható ápolónő vagyok! 06/30/423-4908, Renáta.

munkatársat keresünk budafoki (XXII. kerület)
borászatunkba! A jelentkezéseket a 06/30/896 -2318-as
telefonszámon vagy a vino@licspince.hu e-mail címen
várjuk.

»»Könyvek
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű

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.

könyveket vesznek. 06/20/4774-118. Kérésére ingyenes
lomtalanítás pincétől a padlásig.

»»Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 06/30/6821390.

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.

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
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Péntek: 8.00–14.00
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Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
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Gersli,
a gladiátorok eledele

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

Új lakóink

Vörös Lenke a nevem, 2018.
szeptember 18-án születtem, és azóta is Újbuda lelkes és vidám lakója vagyok.
Szüleim minden nap rám
csodálkoznak, hogy milyen
szerencsések is velem. Nagyon élvezzük az életet így
hármasban.

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

Ujbuda mag hird 66x49.indd 1

A gerslit, azaz árpagyöngyöt
már a vikingek és a római
gladiátorok is fogyasztották.
Magas vitamin- és nyomelemtartalmának
köszönhetően
rendkívül tápláló, így kiváló energiaforrást nyújtott
a harcosoknak. Rosttartalma
támogatja az emésztést, ráadásul a vércukorszintre is
jótékony hatást gyakorol. Készíthető belőle leves, rizottó,
sólet, de töltelékekhez és főzelékek sűrítéséhez is használhatjuk.
Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje egy ízletes

kacsacombos receptet hozott
el ezzel a különleges körettel.
Kacsa hízott májával,
gerslivel és körtével
Hozzávalók 4 főre:
• 4 db kacsacomb
• 50 dkg hízott kacsamáj
• 80 dkg gersli
• 10 dkg vaj
• 2 db póré
• 1 kg körte
• 1 dl konyak
• 5 dkg liszt
• 10 dkg cukor
• 1 csomag petrezselyem
• 1 l alaplé

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 igényléséhez az előző díszoklevél másolatát
• személyi adatokat (személyi igazolvány, lakcímkártya 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.

Jégpályák Újbudán
Az igényektől és az időjárástól
függően a szezon végéig tart
nyitva a 800 négyzetméteres
Bikás parki korcsolyapálya.
A Kőrösy József utcában,
a Fényes Elek Közgazdasági
Szakközépiskola
belső udvarán levő
500 négyzetméteres jégpálya
a tervek szerint február 17-éig
látogatható.
Mindkét létesítmény
ingyen használható minden nap
reggel 9-től este 9-ig.

HA BÚTORT
KERES!

LEGÚJABB AJÁNLATUNK:
www.rs.hu/akcios-kiadvany

• rozmaring
• pár szem szegfűszeg, fahéj
• kacsazsír a sütéshez
Elkészítés:
A kacsacombokat megtisztítjuk, fűszerezzük, majd 180
fokra előmelegített sütőben
bő zsírban puhára sütjük.
A
pórét
összevágjuk,
a vajon megfuttatjuk. Hozzáadjuk a megmosott gerslit,
és az alaplevet folyamatosan
adagolva, kevergetve puhára
pároljuk.
A körtét gerezdekre vágjuk, és fűszeres kompótot

FELHÍVÁS

Idén is megrendezik
a hóember-

és hószoborépítő
versenyt Újbudán.

készítünk a cukor, a fahéj
és a szegfűszeg hozzáadásá24/01/18
val. Mikor elkészült, szűrjük
és a „rizottóhoz” adjuk.
A májat szeleteljük, majd
nagyobb kockára vágjuk. Ízlés szerint fűszerezzük (ne
sózzuk!), serpenyőben aranybarnára pirítjuk, majd kevés zsírral a gerslihez adjuk,
és megszórjuk vágott petrezselyemmel.
A visszamaradt zsírhoz
hozzáadjuk a lisztet. Csomómentesre keverjük, felöntjük
kevés alaplével vagy vízzel,
fűszerezzük sóval, borssal,
rozmaringgal, és megvárjuk,
míg visszasűrűsödik. Mikor
már majdnem elkészült, hozzáadjuk a konyakot.
Tálalás előtt a kacsacomb
bőrére sütőben rápirítunk.
Közben a „rizottót” a tányérra halmozzuk, ráhelyezzük
a kacsacombot, majd meglocsoljuk a konyakos öntettel.
Jó étvágyat kívánunk!

Joó Gergely Olivér vagyok,
2018. november 2-án jöttem
a világra. Hamarabb érkez11:02
tem, mint várták, de szépen
gyarapodom, és már mosolyogni is tudok. Szüleimmel és testvéremmel együtt
járunk a kerületben sétálni,
piacra, játszótérre, jó itt, Újbudán lenni.

Szabó Hellának hívnak, 2019.
január 3-án 23.37-kor láttam
meg a napvilágot 51 centiméterrel és 2760 grammal. Szüleim és nagyszüleim is már
nagyon vártak, hisz az első
gyermekük és unokájuk vagyok. Szeretek sokat aludni
és mosolyogni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A kerületben elkészített
havas alkotások fotóit
március 20-áig várja
a főszervező,
Junghausz Rajmund
önkormányzati képviselő
a junghausz.rajmund@
ujbuda.hu címen. A beküldött
munkákból kiállítás nyílik
az Őrmezei Közösségi Házban.
A versenyt a Szeretem Újbudát
Egyesület támogatja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI
INGATLANOKRA
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára, pályázat útján történő bérbevételre 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 követően hosszabbítható meg.
• A bérleti díj évente 73 forint négyzetméterenként.
A szerződés időtartamára 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 bérleti díjat 2020. április 30-áig
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres
haszonbérleti ingatlanok listája megtekinthető:
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, szerdán 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.)
Konzultációk a Zsombolyai u. 5. I. emelet 108-ban:
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.

3.
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 )
Cirmos utcai parkoló

Menyecske utcai parkoló Igmándi úti parkoló

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 809/27,

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

72 db személygépjármű, 49 db személygépjármű

81 db személygépjármű,

10 db motorkerékpár

10 db motorkerékpár

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:
SZEMÉLYESEN

NYITVATARTÁS

az Újbuda Prizma
Közhasznú
Nonprofit Kft.
biztonságtechnikai
részlegén, A
1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60.
szám alatt.

HÉTFŐ-pÉNTEK
07:⁰⁰-14:⁰⁰

ELEKTRONIKUSAN
www.ujbuda.hu és
www.UJBUDAPRIZMA.hu
weboldalakon.

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

