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Elismerések
a nemzeti ünnepen

A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában rendezték meg
az idei kerületi ünnepséget az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: március 15. az összetartozás, a nemzeti

A tanulmányi
versenyek legjobbjai
Több tanulmányi verseny kerületi fordulója
után Újbuda Önkormányzatának nagytermében hirdettek ünnepélyesen eredményt. Ez
alkalommal a XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny, a XXIX.
Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny, a XXIX. Herman Ottó Kárpát-medencei
Biológia Verseny, valamint a kerületi vizuális
kultúra rajzverseny eredményeit ismertették.
Ezeken a versenyeken összesen 234 tanuló vett
részt, közülük hetvenhárman kaptak oklevelet
és könyvjutalmat kiemelkedő teljesítményükért. A helyezett diákok felkészítő pedagógusai is könyvjutalomban részesültek. A díjakat
Molnár László alpolgármester és Jankó István,
a kulturális és köznevelési bizottság elnöke
adta át. A természettudományos versenyek
legjobbjai képviselhetik Újbudát a fővárosi
fordulón.
Újbuda Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít a tehetséggondozásra, jelentős mértékben támogatja a tanulmányi versenyek kerületi fordulójának megrendezését. Az ünnepséget
– csakúgy, mint a versenyeket – az Újbudai
Pedagógiai Iroda szervezte.
(Újbuda)

függetlenség és a szabadság ünnepe, amely összekovácsolja
a különféle társadalmi rétegeket és korosztályokat. – A szabadság szeretete ma is éppúgy érték mindenki számára, mint a forradalom kitörésekor volt – hangsúlyozta.

Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője szerint a márciusi ifjak sok-sok áldozatot hoztak azért, hogy ma
szabadok és függetlenek lehessünk. – A forradalom és a szabadságharc erősítette a magyarság hazaszeretetét, a magyar
honvédek küzdelmei azóta is példát mutatnak – emelte ki a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos. Újbuda
vezetői az ünnep alkalmából kerületi elismeréseket adtak át.
Pro Urbe Újbuda kitüntetést kapott dr. Faigl Ilona Mária, a Dr.
Batthyány-Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület
elnöke, valamint dr. Füzi Zsolt Mihály házi gyermekorvos. Pro
Communitate Újbuda díjat vehetett át Kellner Dénesné és Kristóf József az Albertfalvi Keresztény Társas Körben végzett
munkájuk elismeréseként, továbbá a Szentimrevárosi Egyesület. Az Újbuda kiváló edzője cím birtokosa mostantól Nagy
Krisztina és Majoross Gergely, Újbuda kiváló sportolója utánpótlás-kategóriában Petik Panna, felnőtt kategóriában Bragmayer Zsanett. A hagyományokhoz híven ez alkalommal adták
át az új Zöld Óvoda, illetve Örökös Zöld Óvoda címeket is.
Az állami díjátadókon is sok újbudai kötődésű művész, tudós munkásságát ismerték el. A kerület díszpolgárai közül
Kossuth-nagydíjat kapott Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze,
Madarassy István ötvös és szobrász pedig Kossuth-díjat vehetett át. Az újbudai Kossuth-díjasok táborát gyarapítja Szigethy
Gábor színház- és irodalomtörténész. A Széchenyi-díjasok
sorába került Kurutzné Kovács Márta építőmérnök, egyetemi
tanár, akadémikus.
Közös családi napot rendezett március 15-én Újbuda Önkormányzata és a Fonó Budai Zeneház. A megjelenteket Csernus
László önkormányzati képviselő köszöntötte. A programok középpontjában a népi hagyományok, a népi kultúra és a történelem
álltak. Fellépett a Sárarany zenekar, a táncházhoz a Berka együttes
adta a zenét, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei(Összeállításunk a 12–13. oldalon)
nek közreműködésével.

Folytatódnak a gyermekeket
szolgáló fejlesztések
Teljes mértékben önkormányzati
finanszírozásban megvalósított, több
mint 150 millió forintos
beruházással 1600 család jut védőnői ellátáshoz
a lakóhelyéhez közel, 21.
századi körülmények között. A Gazdagréti Védőnői
Szolgálat épületét Hoffmann Tamás polgármester
és Simicskó István, Újbuda
országgyűlési képviselője
adta át. A Csíki-hegyek utcában 11 védőnői körzet kapott helyet, ezentúl itt látják
A Törcsvár utcai
el a környéken élő várandós
óvoda látványterve
édesanyákat és kisgyermekeket. Az épület kapacitása
továbbnövelhető, akár 15 védőnői körzetet is befogadhat. A gyermekek
egészségvédelmét szolgálja a Zólyomi úti Mesevár bölcsődében átadott
sóbarlang is, amely már a negyedik ilyen létesítmény Újbudán. A kerü-

letben folytatódnak a játszóterek korszerűsítését, az óvodai
férőhelyek bővítését szolgáló
programok, és az egészségügy
területén is komoly munkálatok várhatók. Az év első részében újulhat meg a Tétényi
út, Fejér Lipót út és Bártfai út
között elhelyezkedő Árnyas
játszótér. Várhatóan áprilisban
kezdődnek a Törcsvár utcai
Mesevár óvoda bővítési munkálatai – az ötven gyermeket
befogadó két újabb csoportszoba mellett új tornaszoba,
irodák, fejlesztő- és kiszolgálóhelyiségek is létesülnek.
Ugyancsak tavasszal kezdődhet el a Keveháza utcai rendelőépület gyermekorvosi épületrészének átalakítása is. A felújítás alatt
a gyermekrendelések ideiglenesen átköltöznek majd az épületen belül,
(Cikkeink a 4–5. és 7. oldalon)
de folyamatosan elérhetők lesznek.
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Újbudai siker
robotprogramozásban
Jól szerepeltek az újbudai diákok a Békéscsabai
SZC Nemes-Linamar Országos Lego
Robotprogramozási Versenyen. A legóból
épített robotoknak kétféle feladatot kellett
teljesíteniük.

Beiktatták
Takaró János vezető
lelkipásztort

Képünk illusztráció

Illés Dávid esperes beiktatta hivatalába az Északkelenföldi Református
Egyházközség új vezető
lelkipásztorát, Takaró Jánost.
A Magyar Advent
Templomában
megtartott ünnepi
istentiszteleten
Szabó István,
a Dunamelléki
Református
Egyházkerület
püspöke mondott
prédikációt.

A versenyre az ország minden részéről és külföldről is érkeztek
nevezések, több mint harmincan vettek részt a küzdelmekben,
amelyekre két kategóriában lehetett jelentkezni: robotszumó,
robottervezés és -programozás. A szumómérkőzéseken legó
robotok küzdöttek egymással a ringben, amíg az egyik ki nem
lökte a másikat. A robottervezés és -programozás kategóriában
pedig meghatározott idő alatt kellett teljesíteni egy adott pályát.
A pályát a verseny napján ismerték meg a versenyzők, akik
a helyszínen építették meg a megfelelő robotot, és írták meg
hozzá a programot is, összesen két óra alatt.
A versenyen három újbudai csapat indult, a fiúk robottervezés
és -programozás kategóriában elnyerték az első, a harmadik,
valamint a negyedik helyet. Tanáruk, Gerstenkorn Barnabás
a legeredményesebb felkészítő tanár elismerésben részesült.
(Újbuda)

Takaró János édesapja, Takaró Károly püspök nyugdíjazását követően tölti be
az Észak-kelenföldi Református Egyházközség vezető lelkipásztori tisztét. A Magyar
Advent Temploma új vezető
lelkészét Szabó István püspök, Takaró Károly püspök,
valamint Illés Dávid esperes
is megáldotta, majd több református és evangélikus lelkipásztor is
Isten áldását kérte szolgálatára.
A fiatal lelkipásztor beiktatásán adománygyűjtésre kérte fel az ünneplő
gyülekezetet. Az összegyűlt pénzt annak a szenvedélybetegek számára fenntartott otthonnak juttatja el az újbudai
református közösség, ahol a vezető lel-

kész még teológiai tanulmányainak idején teljesített szolgálatot.
A beiktatáson részt vettek Újbuda
vezetői, Hoffmann Tamás polgármester, Simicskó István országgyűlési kép-

a főváros egyik legnagyobb református
gyülekezetét.
Simicskó István kiemelte, hogy
az Észak-kelenföldi Református Egyházközség nagyon sokat fejlődött és erő-

Takaró János vezető lelkész
és Szabó István püspök
viselő, Molnár László alpolgármester
és Gyorgyevics Miklós egyházügyi tanácsnok is. Hoffmann Tamás biztos
benne, hogy Takaró János továbbviszi
édesapja meghatározó szellemi és lelki
örökségét. Újbuda polgármestere reméli, az új vezető lelkipásztor még több
fiatal hívőt nyer meg, hogy gyarapítsa

södött Takaró Károly püspök vezetése
alatt az elmúlt évtizedekben, és a főváros egyik legelevenebb gyülekezetévé
vált. Az országgyűlési képviselő szerint
Takaró János idejében sem lesz ez másként, és további hívők csatlakoznak majd
a következő években az észak-kelenföldi
(D. B. S.)
egyházközséghez.

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ
MÁRCIUS 25. ÉS ÁPRILIS 18. KÖZÖTT

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
2019.

2019.

MÁRCIUS 25-től

ÁPRILIS 18-ig

• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• GELLÉRTHEGY,
SZENTIMREVÁROS
• PÉTERHEGY, KELENVÖLGY
A nagytakarítási akció keretében az
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. munkatársai az itt megjelölt
helyszíneken és megadott időpontokban lesznek jelen, és vesznek részt a
közterületek megtisztításában.

• ŐRMEZŐ,
DOBOGÓ
• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY

MÁRCIUS 25-28.
MÁRCIUS 29.
ÁPRILIS 1-3.
ÁPRILIS 4-5.
ÁPRILIS 8-9-10.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretein belül ‒ idén is megszervezi
tavaszi nagytakarítási programot a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy
újra közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak
előtti kertek és járdák megtisztításáért.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkormányzat
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya bemutatása szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet.
A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2019. március 26. és április 17.
között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között az
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti
székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

ÁPRILIS 11-12.
ÁPRILIS 11-12.
ÁPRILIS 15-16.
ÁPRILIS 17-18.
ÁPRILIS 17-18.

VESZÉLYES - ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
ÁPRILIS 13. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG
• GAZDAGRÉT
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS

Tisztelt Újbudaiak!

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

ÁPRILIS

13.

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

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek zöldhulladék gyűjtő zsákokat. A megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a
készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.
KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK!
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Új autót kapott
a közterület-felügyelet
Személygépjárművet
adományozott
az önkormányzat
Újbuda közterület-felügyeletének. Az autót
Hoffmann Tamás
polgármester adta át.
– Az Újbuda Közterület-felügyeletnél folyamatosan igyekeznek frissíteni a személygépkocsi-állományt, amihez
az önkormányzat hathatós
segítséget nyújt évről évre
– mondta az átadáson Ócsai
Mihály, a közterület-felügyelet igazgatója. A felügyeletnek jelenleg nyolc autója van,
ezek egyikét cserélték újra.
Az új járművet a lakossági
bejelentések kivizsgálásakor
használják majd. – Leggyakrabban az illegális szemétlerakók miatt telefonálnak a közterület-felügyelethez – számolt be Ócsai Mihály. Az igazgató hangsúlyozta:
a felügyelet hosszú távon a büntetés helyett inkább a lakosság kényelmére, a bűnmegelőzésre kíván koncentrálni. Fontos, hogy az újbuda-

iak biztonságban érezzék
magukat, tiszta és élhető
környezetben.
A Fraknó utcai központ
87 térfigyelő kamerából álló
rendszerének bemutatásával
egybekötött átadáson Hoffmann Tamás polgármester
kiemelte: a felügyelet tevékenysége rendkívül összetett, ezért is fontos, hogy
a mindenkori eszközpark
jól felszerelt legyen, robogók, gépjárművek álljanak
rendelkezésre. A köztéri kamerarendszer egész Újbuda
területét lefedi, a közlekedési csomópontoktól a kirándulóhelyekig. Ez garantálja egyebek között, hogy
a kerületben élők környezete tiszta legyen és biztonságban érezhessék magukat. – A közterület-felügyeleti tevékenység összetettsége miatt a szervezet időről időre együttműködik a rendőrséggel
és a polgárőrséggel is – tette hozzá a polgármester.
(Újbuda)

Közösségi tervezés a Petzvál parkban
A Petzvál József utca 16–22. mögötti kis park
egy csendes, bensőséges zöld sziget, amelyet
szinte kizárólag a környékbeli házak lakói
használnak. Az elmúlt években egyre több panasz érkezett a terület állapotára. Haidar Norbert önkormányzati képviselő ezeket összefogva kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy
közösségi tervezéssel újuljon meg a terület.
A kerület bőségesen szerzett már tapasztalatokat a közösségi tervezés terén, hiszen
az elmúlt esztendőkben több helyszínen is,

például az Albert sétány vagy az Allende park
esetében a helyiek bevonásával készültek el
a felújítás tervei. Az együtt gondolkodás során
kiderülnek a használói és fenntartói szempontok, felszínre kerülnek a lakók közötti nézetkülönbségek, a tervezők és a Budapest Dialog
szakértői pedig segítenek, hogy végül mindig
sikerüljön közös nevezőre jutni. Az önkormányzat a közösségi tervezés módszerével
teszi lehetővé, hogy valós igényeken alapuló,
átgondolt fejlesztés jöjjön létre.

Befektetés a jövőbe

Újbudán az elmúlt bő egy évtizedben számos fejlesztés valósult meg kormányzati,
önkormányzati és magánberuházásokból egyaránt. Több közlekedési vonal érte
el kerületünket, bővültek a sport-, illetve szabadidős lehetőségeink, megújultak
közter ü letei n k,
és folyamatosan
új élet költözik
egykor virágzó,
a rendszerváltás
után viszont magára hagyott városrészeinkbe is.
A legfontosabbak
azonban mégis csak azok a fejlesztések,
amelyek az itt élő családok és gyermekeik
életét teszik kényelmesebbé, boldogabbá,
biztonságosabbá.
Csak 2018-ban több mint kétmilliárd
forintot fordítottunk a kerületi oktatási
és nevelési, illetve a gyermekeket ellátó
egészségügyi intézmények fejlesztésére, ha
úgy tetszik, kétmilliárd forintot fektettünk
a jövőbe. Épületeket modernizáltunk, bővítettük a férőhelyek számát, udvarokat korszerűsítettünk. Ezen felül új egészségügyi
intézményeket alakítottunk ki, legutóbb
Gazdagréten, ahol az új védőnői központ
csaknem 1600 család számára hozta közelebb az ellátást a környező városrészekben.
A kisgyermeket nevelő családok, a gyermekvállalást tervező fiatalok számának
folyamatos emelkedése egyfajta elismerése
ennek a munkának, egyúttal felelősség is.
Közösen, az újbudai családok szükségleteit és igényeit figyelembe véve kell folytatnunk intézményfejlesztési programunkat,
és minden eszközt meg kell ragadnunk
annak érdekében, hogy ezeket a célokat
mihamarabb elérjük. Hiszen ezek nemcsak
puszta számok, hanem valódi befektetések
a jövőbe.
Hoffmann Tamás
polgármester

APRÍTÉKOLÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN
A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozott, ugyanis Önkormányzatunk szeretné, ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra
2019. év tavaszán kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai lakos számára ingyenes, jelentkezési
sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi feltételekkel:
• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m³ zöldhulladék aprítása biztosított.
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A közös gondolkodás első lépéseként (március 12. és 25. között) egy kérdőívet tölthetnek
ki az érdeklődők. Ezt követően négy tervezési
alkalmon érlelődhet ki a végleges terv: április
1-jén a parkban, 3-án, 5-én és 8-án a Kelen Civil Közösségek Házában (Petzvál József utca
42.) este fél hattól.
A kérdőív és minden fontos információ elérhető a www.budapestdialog.hu/petzval oldalon.
(Újbuda Önkormányzata)

Misszió

APRÍTÉKOLÁS

HELYSZÍNEK

Fontos tudnivalók

KIHELYEZÉS IDŐPONTJA

1. KELENFÖLD (Hamzsabégi út - Etele út - Fehérvári út közti terület)
2. KELENFÖLD (Hengermalom út - Fehérvári út - Hamzsabégi út - Duna közti terület)
3. ALBERTFALVA (Etele út - Fehérvári út - Andor utca - vasút közti terület)
4. ALBERTFALVA (Andor u. - Fehérvári út - vasút közti terület)
5. ALBERTFALVA (Hengermalom út - Fehérvári út - Duna közti terület)
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
7. KELENVÖLGY
8. PÉTERHEGY
9. GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
10. SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület)
11. SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)
12. SASHEGY
13. GELLÉRTHEGY
14. SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
13.
12.

10.

11.
14.

1.

MÁRCIUS
MÁRCIUS
MÁRCIUS
MÁRCIUS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
MÁJUS
MÁJUS

24.
26.
28.
31.
2.
4.
7.
10.
14.
16.
23.
28.
1.
5.

Mit és hogyan aprítékolnak?
Maximum 15 cm átmérőjű, szennyeződésektől mentes gallyak aprítékolhatók, amelyeket nem kell
összekötni, sem feldarabolni, csupán a vastagabb végükkel egy irányba rendezni.

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

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

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

Az apríték felhasználásának lehetőségei és előnyei

9.

2.

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

3.

Hogyan jelentkezhetek?

6.
4.
5.

8.

7.

Jelentkezni az Újbuda honlapon az aprítékolási akciónál található linken keresztül vagy a
www.komposztmester.hu/jelentkezes oldalon, egy űrlap kitöltésével lehet, az aprítandó ághalom
paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről automatikus válaszlevelet küld
az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az igénybejelentés
sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 06-30/544-8778-as telefonszámon.
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Folytatódnak a gyermekeket szolgáló fejlesztések a kerületben

Átadták a Gazdagréti Védőnői Szolgálatot
Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István
kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője átadta
a védőnői szolgálat új épületét Gazdagréten. A teljes
mértékben önkormányzati finanszírozásban, több mint
150 millió forintból megvalósult beruházással 1600 család
jut védőnői ellátáshoz a lakóhelyéhez közel, 21. századi
körülmények között.
Újbuda Önkormányzata az elmúlt nyolc évben közel hárommilliárd forintot költött a kerület egészségügyi intézményeinek fejlesztésére, legyen szó

eszközbeszerzésről, épületfelújításról vagy új beruházásról. A most átadott
Gazdagréti Védőnői Szolgálat épületének tervezésekor kiemelt figyelmet
kapott, hogy a városrész vonzáskörzetében több lakóingatlan-beruházás
kezdődött, melyek révén rövid időn belül várható a kisgyermekes családok
számának növekedése is. A Csíki-hegyek utcában létesült új védőnői központban 11 védőnői körzet kap helyet, így a környéken élő várandós édesanyák és kisgyermekek ellátása ezentúl itt történik. Az ugyancsak Gazdagréthez tartozó területeket ellátó, a Vahot utcában dolgozó védőnők is
átkerülnek az új helyre, így a kismamáknak és gyermekeiknek nem kell
a kerület távolabbi részébe utazniuk. A lakosságszám további emelkedésé-

vel az épület kapacitása továbbnövelhető, akár 15 védőnői körzet befogadására is alkalmas.
– Egyértelművé vált, hogy az utóbbi időben a helyiek igényei és általában az egészségügyi intézményekkel szembeni elvárások is jelentősen meg-

14 ezer Tő muskáTli
kedvezményes
áron minden
újbudainak

2019. május 4-én 8 órától
bővebb információ:
www.ujbuda.Hu

Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere
Készült Újbuda Önkormányzata megbízásából.
Kiadó: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

nőttek. Ilyen például
a tágasabb, klimatizált váróhelyiség,
a várandós kismamák részére térben
elkülönített váró, valamint a négyszemközti megbeszélésre
alkalmas helyiségek
biztosítása. Ezeket
mind figyelembe vettük a tervezéskor.
A teljes épületrész
megújításával korszerű, a mai igényeknek megfelelő
környezetet tudtunk
kialakítani
mind
az ott dolgozóknak,
mind az odalátogató kismamáknak
és
kisgyermekeknek – mondta Hoffmann Tamás polgármester az átadási
ünnepségen.
– A Magyar Védőnői Szolgálat nem
hiába hungarikum.
Sehol
Európában
nem létezik olyan
komplex, preventív
családvédelmi szolgáltatás, mint amelyet a védőnők biztosítanak hazánkban. Más országokban a magyarországihoz képest kevésbé
összehangolt az édesanya és gyermek egészségügyi ellátása – emelte ki Simicskó István kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője.
(Újbuda)

Új sóbarlang
a Mesevár bölcsődében

Játszóterektől
az óvodákig idén
is sok minden újul meg

A Zólyomi úti
Mesevár bölcsődében Hoffmann
Tamás polgármester, Simicskó
István országgyűlési képviselő
és Unger Katalin,
az Újbudai
Egyesített
Bölcsődei
Intézmények
vezetője adta át
a legújabb kerületi bölcsődei
sóbarlangot,
amelyet fényés hangterápiás
eszközökkel is
felszereltek. Ez
már a negyedik
olyan sóbarlang
Újbudán, amelyet
az önkormányzat
azzal a céllal
hozott létre,
hogy a gyermekek egészségi állapotát, közérzetét javítsa.

A tavasz a megújulás
időszaka, ami
nemcsak a természetre, de számos,
az újbudai családoknak fontos
intézményre is igaz.
Folytatódnak a játszóterek korszerűsítését,
az óvodai férőhelyek
bővítését szolgáló
programok, miközben
az egészségügy
területén is komoly
munkálatok várhatók.

Az Újbudai Mesevár Bölcsőde sóbarlangja
4200 kilogramm sóból épült fel, és különösen a napfényben szegény évszakokban segít
az ide járó gyermekeknek a légzőszervi megbetegedések megelőzésében. A sajátos nevelési igényű (SNI) kicsik fejlesztésében is komoly segítséget jelent egy ilyen helyiség, mert
a fényterápiával egy felfokozott állapotban

lévő érzékeny gyermeket hatékonyan megnyugtathatnak az intézmény munkatársai.
Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte: városi környezetben különösen
fontos, hogy odafigyeljünk gyermekeink légzőszerveinek egészségére, egy ilyen jellegű
sóbarlangnak minden bölcsődében van helye
és hasznossága. Ezért az önkormányzat a jövőben is igyekszik növelni a sóbarlangok számát
Újbudán.
Simicskó István szerint nagyon fontos segíteni a gyermekeket, a jövő generációját, hogy
már a bölcsődékben megteremtsék nekik

az egészséges környezetet. Újbuda országgyűlési képviselője elmondta: kis gesztusok
ezek az önkormányzat részéről, mégis fontosak, mert arról tanúskodnak, hogy figyelnek
a gyermekekre. A korábban kialakított bölcsődei sóbarlangok már bizonyítottak, ezekben
az intézményekben jelentősen csökkent a légzőszervi megbetegedések száma.
Az átadáson részt vett Molnár László alpolgármester és Kremzner Zsuzsanna jegyző,
emellett jelen voltak más újbudai bölcsődék
vezetői is.
(Újbuda)

A tervek szerint az év első részében a víz tematikája mentén újulhat meg a Tétényi út,
a Fejér Lipót út és a Bártfai út
között elhelyezkedő Árnyas
játszótér. A meglévő aszfaltos
felületeket elbontják, az elhasználódott játszóeszközök,
parki berendezések helyére
újak kerülnek. A játékok többsége a 3–14 éves korosztály
számára lesz ideális, emellett
épül egy kisebb gumiburkolatú labdapálya, megújulnak
a zöld felületek, és térfigyelő
kamera is vigyáz majd a családok biztonságára.
Az önkormányzat óvodai
férőhelybővítési programjának keretében idén két újabb
csoportszobával
gazdagodik a Törcsvár utcai Mesevár óvoda, így további ötven
gyermek számára lesz hely.
A csoportszobák mellett új
tornaszoba, irodák, fejlesz-

tő- és kiszolgálóhelyiségek
is létesülnek. A tervezett fejlesztések egy új, 624 négyzetméter alapterületű épületrészben valósulnak meg,
a régi kiszolgáló épületrészt
utána lebontják. A kivitelezési munkák a tervek szerint
áprilisban kezdődnek, és előreláthatólag őszre fejeződnek
be, természetesen az óvoda
zavartalan működése mellett.
Ugyancsak tavasszal kezdődhet el a Keveháza utcai
rendelőépület gyermekorvosi épületrészének átalakítása is. A korábbi években
már elvégezték az épület
tetejének hőszigetelését, kicserélték az emeleti nyílászárókat, egészséges gyermekeket fogadó rendelőket,
védőnői rendelőket, várandós gondozókat alakítottak
ki, létrehozták az alapellátási centrumot. Mindezek
folytatásaként a meglévő
épület átalakításával kapnak helyet az orvosi rendelő
eddig hiányos kiszolgálóhelyiségei (öltözők, mosdók),
új, akadálymentes beteg
WC készül és a meglévőket
is felújítják. A betegváró új
bútorokat kap, a földszinti
nyílászárókat is kicserélik.
A felújítás alatt a gyermekrendelések ideiglenesen átköltöznek majd az épületen
belül, de folyamatosan elérhetők lesznek a munkálatok
alatt is.
(Újbuda)

Bizalmi kapcsolat
a családokkal
– Az elmúlt években a védőnői munka jelentős átalakuláson ment keresztül. Új feladatokat kaptak a védőnők (több életkorhoz kötött
szűrővizsgálat, szülői kérdőívek kitöltetése
stb.), amelyekre egyre több időt kell fordítani, egyúttal jóval szorosabb együttműködést
igényel mindenkitől – mondta el lapunknak
Hamarné Debreczeni Rita kerületi vezető
védőnő. Mint mondta, a családok és a védőnők közötti kapcsolat a bizalomra, türelemre
épül, ezért kiemelten fontos, hogy a munkatársak ne legyenek túlterheltek, a napi munkájukhoz meglegyenek azok a körülmények,
amelyek között precíz, felelősségteljes munkát tudnak végezni, és a szülők is szívesen
keresik fel őket. A most átadott gazdagréti
központ révén három védőnői körzet került
közelebb a családokhoz (ezek eddig a Vahot
utcában működtek), ami a védőnők utazással
töltött idejét is csökkenti. A tágasabb várók,
rendelők, helyiségek lehetővé teszik, hogy
a védőnők a napi feladataik ellátása mellett különböző klubokat, nyílt napokat, nép
egészségügyi programokat is szervezzenek
a szülőknek. Az első tapasztalatok rendkívül
pozitívak, nemcsak a védőnők, de a szülők
és a gyerekek részéről is, akik azonnal birtokba vették az előtérben lévő játszósarkot.
– Jelenleg 16 szűrés kötelező a 0–7 év közötti gyermekeknek – emelte ki a vezető védőnő. A részvétel sajnos nem százszázalékos,
de a kerületi statisztikák javuló tendenciát
mutatnak, többek között a védőnők prevenciós, figyelemfelhívó tevékenységének köszön-

hetően. Kisgyermekkorban a mozgás-, illetve
a beszédfejlődési rendellenességek felismerése, idősebb korban a műszeres vizsgálatok
révén olyan betegségekre, problémákra muMúlt év végén jelent meg a Magyar
Közlönyben az a feladatkijelölő kormányhatározat, amely szerint folytatódik a 2016-ban megkezdett ápolói
béremelési program, így a következő
négy évben újabb 72 százalékkal nő
az ápolók bére. Mellettük a védőnők szintén bekerülnek az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya
alá, így a béremelés rájuk is kiterjed
majd. Az intézkedés összesen mintegy
83 ezer egészségügyi szakdolgozót
(ápoló, szakápoló, diplomás ápoló,
asszisztens, szakasszisztens, szülésznő, dietetikus, gyógytornász, valamint
nem egészségügyi főiskolai szintű
végzettséggel rendelkező dolgozó)
és védőnőt érint.

tathatnak rá, amelyek azonnali gyermekorvosi
kezeléssel akár rövid időn belül is megszüntethetők. A Gazdagréti Védőnői Központban dolgozó 11 védőnő jelenleg összesen 278 kismamáról és 2161 hét év alatti gyermek ellátásáról
gondoskodik.
(Újbuda)
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••
•• Bradolife termékek bemutatása ••
••••Eisberg
saláta-bemutató
iskolatáska
bemutató •• ••
•• Eisberg saláta-bemutató ••

EGYÉB PROGRAmOK

EGYÉB
PROGRAmOK
•• testalkat
felmérés

– sportágválasztó
vizsgálat
•• testalkat felmérés
regisztráció:
– sportágválasztó
vizsgálat
regisztráció:
www.mitsportoljak.hu/szentkristof
••
www.mitsportoljak.hu/szentkristof
••
•• életmód és lelki tanácsadás ••
•• életmód és lelki tanácsadás ••
•• diétás tanácsadás ••
•• diétás tanácsadás ••
•• betegjogi kérdések
••–betegjogi
kérdések
egyéni fogadó
óra ••
– egyéni fogadó óra ••
•• dohányzásról leszokást
•• dohányzásról
leszokást
segítő program
••
segítő program ••
•• számítógépes talpvizsgálat ••
•• számítógépes talpvizsgálat ••
kreatívfoglalkozás
foglalkozás
••••kreatív
gyermekek
részére
gyermekek részére
•• ••

AA
belépés
ingyenvehetők
vehetőkigénybe!
igénybe!
belépésdíjtalan,
díjtalan,aaszolgáltatások
szolgáltatások ingyen

hirdetés
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Bővítik a Törcsvár utcai óvodát

Mind a rendőrkapitány, mind
a tűzoltóparancsnok beszámolóját elfogadták a képviselő-testület márciusi ülésén. A grémium
döntött egy leendő ifjúsági
központról Örmezőn, pályázatokon
való részvételről és az óvodai álláshelyek számának emeléséről is.

A képviselő-testület tudomásul vette Jáger István
rendőr őrnagy, a XI. kerületi rendőrkapitányság
vezetőjének értékelését tavalyi munkájukról.
2018-ban Újbudán az összes regisztrált bűncselekmény száma közel 4 százalékkal csökkent,
ezen belül jelentősen, 14,5 százalékkal kevesebb
a lakosságot leginkább irritáló, kiemelten kezelt
bűneset: lopást, betöréses lopást 21,4, autólopást
51, gépkocsifeltörést közel 50, lakásbetörést 21,6
százalékkal kevesebbet regisztráltak, míg a rablások száma 26-ról tízre esett vissza. Kedvezően alakult az összes bűncselekményre vonatkozó nyomozáseredményességi mutató is, amely

a 2017-es 46 százalékról 55 százalékra emelkedett. Ugyancsak elfogadta a grémium Bene
Krisztián tűzoltó százados, a XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokának beszámolóját szervezete 2018. évi tevékenységéről.
Az újbudai lánglovagok tavaly 1457 riasztáshoz
vonultak ki, ebből 681 tűzeset, 776 műszaki mentés volt.
Ingyenes használatba adta az önkormányzat
a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-nek (lapunk kiadója – a szerk.) a Neszmélyi út 36. alatti 211 négyzetméteres helyiséget,
amelyben egy ifjúsági központot alakítanak ki.
A leendő közösségi térben a 8–18 éves korosztálynak nyújtanak majd lehetőséget hasznos iskola utáni tevékenységekre. A foglalkozásokat
folyamatosan jelen lévő szakemberek (szociális
munkás, mentálhigiénés szakember, intézményi
pszichológus) fogják szervezni.
Határozat született arról, hogy Újbuda Önkormányzata részt vesz a Klímaváltozás és Duna
a határmenti régióban – határmenti együttmű-

ködés helyi önkormányzatok és általános iskolák között című európai uniós projektben. Ennek
során a szlovákiai partnerrel interaktív foglalkozásokat és versenyeket tartanak a részt vevő
három magyar (Kelenvölgyi Általános Iskola,
Gazdagrét–Csíki-hegyek Általános Iskola, Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium) és három szlovákiai iskolában, közös feladatgyűjteményt dolgoznak ki, valamint tábort szerveznek
a részt vevő intézmények tanáraival és tanulóival. A képviselők arról is döntöttek, hogy a kerület megvalósítja az Innovációs ökoszisztémák
az idősügyet támogató Smart-megoldásokért
című projektet, amelyre Újbuda Önkormányzata mint vezető partner további 12 nemzetközi
társszervezet részvételével nevezett. A májusban induló projekt célja az idősügyet támogató
információ-kommunikációs technológiai, valamint digitális, úgynevezett Smart-megoldások
tervezésében, tesztelésében és bevezetésében
érdekelt helyi szereplők (kutatófejlesztők, üzleti,
köz- és civil szféra) együttműködésének megte-

remtése, felhasználó-központú, nyílt innovációs
folyamatok generálása.
Az elmúlt években Sasadon megvalósult építési beruházások nyomán nőtt a lélekszám, ezért
szükségessé vált a Sasadi Óvoda Törcsvár utcai
telephelyének két csoportos, 60 férőhelyes bővítése. A munkálatokat az önkormányzat saját forrásból 360 millió forinttal finanszírozza,
az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát négy fő óvodapedagógussal, egy fő pedagógiai asszisztenssel, két fő dajkával és egy fő takarítóval megemeli.
A testületi ülésen döntöttek még közművelődési támogatásokról, partnervárosi gyermektáborok dotálásáról, valamint arról, hogy egymillió
forinttal támogatják a Kortárs Építészeti Központ
Alapítvány kurátori pályázatát, amelyet öt évnél
nem régebben alakult építészirodáknak hirdetnek meg innovatív projektek kidolgozására és bemutatására. Határoztak arról is, hogy pályázatot
írnak ki az Újbudai Bölcsődei Intézmények veze(Újbuda)
tői álláshelyének betöltésére.

ügyintéző Javuló közbiztonság
Közterületen sem állhat
a végtelenségig egy autó

Az autó igényli a gondoskodást – főleg, ha
öreg –, ami pénzbe kerül. Előfordul, hogy
akkor jár le a műszaki vizsga érvényessége,
amikor a tulajdonosnak éppen nincs lehetősége az új vizsgához szükséges javításokat
megtenni. Fontos tudni, hogy közterületen
nem maradhat akármeddig lejárt műszakival
a gépjármű.
Gyakori tévhit, hogy a lejárt műszaki engedéllyel rendelkező gépkocsikat nyugodtan
az utcán lehet hagyni, ha azzal KRESZ-szabályt nem sértve várakozunk. Sokan úgy
gondolják, hogy ha „olcsón” szeretnének
megszabadulni a közúti közlekedésre már
alkalmatlan kocsitól, akkor elég az utcán
hagyni, hiszen a rendőrség vagy a közterület-felügyelet idővel úgyis elszállítja majd.
Ez így azonban nem állja meg a helyét. Erről
a KRESZ – 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet – rendelkezik, amely az 59. § 3.
pontjában kimondja, hogy „azt a hatósági
jelzéssel nem rendelkező járművet, amely
a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül
– legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton
e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület-felügyelet,
a közút kezelője – a tulajdonos költségére –
eltávolíthatja.”
A közterület-felügyelet tehát nem köteles
ezeket a gépjárműveket eltávolítani a közterületről, ám ha megteszi – például lakossági
bejelentés nyomán –, az mindig a tulajdonos
költségére történik. Ebbe beletartozik a jármű elszállításának, valamint tárolásának
költsége is. Ha az eltávolítástól számított
hat hónapon belül a gépjármű tulajdono-

Lakossági
fórum a fővárosi
településrendezési
eszközök partnerségi
egyeztetéséről
2019. március 28. (csütörtök) 16 óra
Főpolgármesteri Hivatal, Díszterem
(Budapest, V. kerület, Városház utca 9–11. II. kapu)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát:
1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve
és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása
a Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére vonatkozóan (állami főépítészi eljárás)
2. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve
és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása
a Budapest XV. kerület egyes területeire vonatkozóan (előzetes tájékoztatás)
3. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve
és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása

sa vagy üzemben tartója nem jelentkezik,
az autó a közterület-felügyelet tulajdonába
kerül. Az elszállítási és tárolási költségek
ebben az esetben is az eredeti tulajdonost
vagy üzemben tartót terhelik. A gépjárművek közterületről való eltávolításáról és tárolásáról, a továbbértékesítésről vagy egyéb
hasznosításról, valamint az ehhez kapcsolódó kerékbilincs-használatról az 55/2009.
(X.16.) IRM rendelet rendelkezik.
Szintén tévhit, hogy a gépjármű kivonatása a forgalomból teljesen mentesít a költségek és felelősségek alól. Bontási igazolás
vagy külföldi vevőre szóló adásvételi szerződés nélkül csak ideiglenes kivonásra van
lehetőség, ez hat hónapra szól, és egyszer
hosszabbítható. Ez idő alatt valóban nem
kell gépjárműadót és kötelező biztosítást fizetni az autó után. Ám a hat vagy tizenkét
hónap letelte után automatikusan visszakerül a forgalomba, így utána ezeket ismét
fizetni kell. Tudni érdemes viszont, hogy
a gépkocsi forgalomból való ideiglenes kivonásával annak műszaki érvényessége nem
szűnik meg, és amíg ez az érvényesség él,
addig a gépkocsi közterületen való tárolása
után nem kell közterület-használati engedélyt kérni. (A gépjárműadóról az 1991. évi
LXXXII. törvény rendelkezik.)
Ha tehát valaki huzamosabb időre, vagyis
egy évnél hosszabb távra kivonatná a forgalomból a gépjárművét, érdemes előzetesen
gondoskodnia annak szabályos tárolásáról
valamely magánterületen fekvő parkolóban,
garázsban. Ugyanez igaz akkor is, ha a jármű műszaki engedélye lejárt, és csak később
kívánják meghosszabbítatni. Ellenkező esetben a közterület-felügyeletnek lehetősége
van a gépjárművet eltávolítani a közterületről, ám ennek költségét a tulajdonosnak,
üzemben tartónak kell állnia.

értesítés

a Budapest X. kerület, Bihari utca–Üllői út–100-as vasútvonal–Balkán utca által határolt területre vonatkozóan
(egyszerűsített eljárás)
4. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve
és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása
a Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi
házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan (egyszerűsített eljárás)
5. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve
és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása
az Egészséges Budapest program III. területére (Dél-budai
Centrum) vonatkozóan (tárgyalásos eljárás)

A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.
A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak
megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a
• 2019. március 28-án 16 órától tartandó lakossági fórumon vagy
• az 1., 3., 4., 5. napirendhez 2019. április 5-éig, a 2. napirendhez 2019. április 19-éig elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri
Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9–11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1–3.).
• A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük,
a fenti e-mail címen vagy az ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

Évértékelő állománygyűlésen
számolt be Újbuda rendőrkapitánya, Jáger István a 2018-as év
eredményeiről és a jövő feladatairól. A jelenlévőket Simicskó
István országgyűlési képviselő
köszöntötte.
A bűnügyi helyzet értékelésénél a kapitányság
vezetője kiemelte, hogy
az elmúlt évben a bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Mint
mondta, a közbiztonság
megerősödése köszönhető
egyrészt a közrendvédelmi
állomány bűncselekmények megelőzésére irányuló szakszerű munkájának,
másrészt a bűnügyi állománynak, amelynek tagjai
nagy energiát fektetnek abba, hogy a bűnelkövetőket mihamarabb elfogják. A rendőrkapitány szerint a bűncselekmények számának
visszaszorításában az is nagy szerepet játszik,
hogy a rendvédelmi szervek és az önkormányzat között gyors és hatékony az együttműködés.
Simicskó István országgyűlési képviselő
kifejtette: a biztonság az egyik legfontosabb
emberi érték, amelynek meglétéhez a helyi önkormányzatoknak is hozzá kell tenniük. – Meg
kell becsülnünk azoknak az embertársainknak

a munkáját, akik nap mint nap azért tesznek,
hogy biztonságban élhessük a mindennapjainkat. Újbuda is igyekszik a saját eszközeivel hozzájárulni a rendvédelmi szervek dolgozóinak
sikeres munkavégzéséhez, legyen szó eszközparkbővítésről, működésbeli támogatásról vagy
jutalmazásról – fogalmazott Simicskó István.

Fotó: KDNP

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

Az önkormányzat 2019-ben közel százmillió forintot különített el rendvédelmi célokra,
ezek között működési támogatás, térfigyelő
rendszer üzemeltetése és a rendvédelmi szervek állományának jutalmazása is szerepel.
Az állománygyűlésen részt vett Pál Adrián
rendőr alezredes, a BRFK bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese, Király Nóra alpolgármester, Kerékgyártó Gábor és Haidar Norbert önkormányzati képviselő is.
(Újbuda)

Előzetesben a rablópáros
Rablás bűntett megalapozott
gyanúja miatt folytatott eljárást a XI. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya
két budapesti férfi ellen. A 34
éves H. Dezső és a 39 éves Sz.
Alfréd 2018. október 1-jén éjszaka, a VIII. kerületi Illés utcában kezdett fenyegetni egy
25 éves férfit. A sértettet rákényszerítettek, hogy beüljön
velük az autójukba, és a Kelenföldi pályaudvarhoz vitték.
Ott kiszálltak a gépkocsiból,

és mivel a fiatalember menekülni próbált, Sz. Alfréd késsel megszúrta a bal csípőjén.
Eközben több alkalommal
bántalmazták, elvették mobiltelefonját és tízezer forint
készpénzét. A két gyanúsított
egy bankautomatából is pénzt
akart felvetetni vele, a tran
zakció azonban nem járt sikerrel. A sértettnek végül egy
nonstop pékségben sikerült
bemenekülnie a pult mögé,
az eladók pedig hívták a ren-

dőrséget. A két gyanúsított elmenekült. Sikeres felderítést
követően a nyomozók két nap
múlva elfogták H. Dezsőt, két
hét múlva pedig Sz. Alfrédot,
a Budai Központi Kerületi
Bíróság elrendelte előzetes
letartóztatásukat. A XI. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya a nyomozást
befejezte, az ügyet hamarosan vádemelési javaslattal
adja át az ügyészségnek.
(BRFK)

a hónap babája
Szabó Hella 2019. január
3-án született 2760 grammal és 51 centivel. Hella
nyugodt baba, a fotózást
is végigaludta. Szüleivel
nagyon sokat sétál a Bikás
parkban és környékén.

hirdetmény
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a Bikás Parkban

április 13., szombat 10–19 óráig
Egész napos programok gyermekeknek, felnőtteknek, hagyományos húsvéti népi játékok

10.00 Kifli Zenekar
11.00 Karinthy Színház
13.00

Pápai Joci

14.30 Újbuda

kvíz

Budapest Jazz Orchestra
15.00 sztárvendégekkel:
Tóth Vera és Vitáris Iván
Újbuda kvíz
16.30 Pecsétgyűjtő játék
díjkiosztás
17.30

KFT

rengeteg ingyenes
program!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

a nagysátorban:

kisállat-simogató • arcfestés • húsvéti fajátékok • csuhézás • tojáskeresés • tojásgurítás
• tojásfutam • körtáncok • húsvéti körbejárós • csibeterelgetés • tojáscurling • pecsétgyűjtő játék

A rendezvény fővédnökei:

Dr. Simicskó István kormánybiztos,
Újbuda országgyűlési képviselője

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

További részletek: www.ujbuda.hu
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Közösségi tervezés
a Budafoki úton

Folytatódik
a Fehérvári út
felújítása
A Fehérvári út újabb szakaszain
kezdődött el fővárosi beruházásban a felújítás. A munkálatok
idejére megváltozik a 973-as busz
útvonala.
A felújítás miatt
március 18-ától lezárták a forgalom
elől a Fehérvári út
Hamzsabégi út és Lecke utca közti szakaszának városközpont irányú útpályáját, várhatóan
június végéig. Aki a belváros felé tart, annak
érdemes a Budafoki utat vagy a Fehérvári út–
Kondorosi út–Tétényi út útvonalat választani.
A Fehérvári úton délről érkezők balra fordulhatnak a Kondorosi útra. A Hamzsabégi út
és Baranyai utca közötti szakasz egy forgalmi
sávra szűkül, és a munkálatok ideje alatt tilos
lesz ott parkolni. Ezen az időszakon belül – de
rövidebb idő alatt – felújítják a Fehérvári út
Csurgói út és Kondorosi út közti városközpont
irányú útpályáját is, a szakasz lezárása mellett.
A forgalomkorlátozás miatt az újpalotai végállomása felé tartó 973-as busz a Kondorosi
út–Tétényi út–Andor utca–Fehérvári út módosított útvonalon közlekedik, és nem érinti az Albertfalva kitérő megállóhelyet. Az ideiglenes
közlekedési rend szerint a 973-as járat megáll
a 114-es busz Nyéki Imre Uszoda és Csurgói út
megállójában, a Nagytétény felé tartó buszok
útvonala nem változik – tájékoztatott a BKK.
A Fehérvári út említett szakaszainak felújítása 2018 októberében kezdődött, decemberig
részben elkészült a városhatár irányú útpálya
és a járda burkolatcseréje. Most a városközpont
irányú pálya burkolatát is cserélik, új jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki az Ulászló utcánál, mindkét irányban kerékpársávot festenek
fel, ahol lehet, parkolókat jelölnek ki, a Főkert
pedig megújítja az út menti fasort.
(Újbuda)

A Budafoki út megújításának döntés-előkészítő tanulmányát a BKK Zrt. megbízásából
az Értékterv Kft. és a Mobilissimus Kft. készíti közösségi tervezés keretében. A problémafeltárás és az adatfelvételek eredményei
alapján kidolgozták a koncepcionális fejlesztési változatokat, ezek véleményezésére most
nyílik lehetőség.
A Budafoki út szerepét alapvetően a belső
szakaszának kialakítása határozza meg, ezért
először a Szent Gellért tér–Karinthy Frigyes
út közötti szakasz fejlesztésének lehetőségeit
vizsgálták. A lehetséges műszaki tartalom kialakítása során kiemelten fontos cél az egészséges környezet, a minél magasabb szintű
közlekedésbiztonság és a közösségi közlekedés zavartalansága.
A rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség nem teszi lehetővé minden elvárt funkció
kielégítését, így a vizsgálatok célja a közösség
egésze szempontjából hasznos kompromisszumos változat meghatározása.
A Budafoki út mai elrendezése a teljes
keresztmetszetet kihasználja, szabad
fejlesztési terület nem áll rendelkezésre. Érdemi fejlesztés csak
akkor történhet, ha a jelenlegi funkciók legalább egyikét megszüntetik, azaz ha
a forgalmi sávok számát
egyirányúsítással csökkentik – legalább szakaszosan –,
és így szabadítanak fel területeket
a közterület fejlesztésére.

Javasolt kialakítás

Tervezői javaslat, hogy a Budafoki út ne
töltsön be közlekedéshálózati szerepet, azaz
a buszközlekedés és a célforgalom kivételével
szűnjön meg az átmenő gépjárműforgalom.

VESZÉLYES-ÉS ELEKTRONIKAI

HULLADÉK GYUJTÉSE
ÁPRILIS 13.

9:00 – 12:00 ÓRÁIG

• GAZDAGRÉT
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS

Rétköz u. - Torbágy u. sarok
Cirmos utcai parkoló
Vahot u. - Keveháza u. sarok
Fehérvári út - Vegyész u. sarok
Edömér utcai parkoló
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A forgalmi rend kialakításának alapját az egymással ellentétes irányba történő egyirányúsítás adja. Ezzel biztosítható az átmenő forgalom
teljes kizárása azzal, hogy továbbra is minden
terület elérhető marad. A parkolóhelyek száma érdemben nem változik.
A buszközlekedés a városközpont irányában a Budafoki út–
Zenta utca–Bartók Béla út útvonalon halad, Nagytétény felé
a Budafoki úton marad.
A
csökkenő
sebesség
és az alacsony forgalom lehetővé teszi, hogy a kerékpárosok
a közúti forgalommal részben
közös felületen közlekedjenek.
A Szent Gellért tértől a Zenta
utcáig, illetve a Bertalan Lajos
utcától a Lágymányosi utcáig
a gépjárműforgalom számára
csak egyetlen sáv marad, így
ezeken a szakaszokon jelentősen megnő a gyalogosok rendelkezésére álló
felületek nagysága és minősége. A többi
szakaszon is nő a járdák szélessége,
és a közterületek zöld elemekkel
egészíthetők ki.

További
lehetőségek

Felmerülhet, hogy a Budafoki út
egyik irányban átjárható marad, ez
esetben a forgalom összességében csökken, így azonban korlátozottan van lehetőség
a közterületek, illetve a gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztésére.
Ha a két forgalmi irány továbbra is megmarad a Budafoki úton, akkor érdemi fejlesztésre
nincs lehetőség, nem változik a forgalmi ter-
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TISZTASÁGOT
ÚJBUDÁN!
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*LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, halogénmentes oldó-

szer, szennyezett csomagolási hulladékok, szórófejes, hajtógázas palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas
ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszerek, szárazelem, elektronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

A www.budafokiut.hu honlapon hosszabb ös�szefoglaló is elérhető a változatok részletesebb
elemzéséről.
A fejlesztési változatokról, a kialakítás lehetséges részleteiről közösségi tervezési rendezvény keretében számolnak be, amelynek
időpontja 2019. április 4. 17.00–19.00, helyszíne a Kortárs Építészeti Központ (Bartók Béla
út 10–12.).
Interneten a BKK Zrt. által indított társadalmi egyeztetésben mondhatja el véleményét
a https://bkk.hu/tomegkozlekedes/tarsadalmi-
egyeztetes honlapon.
(Értékterv Kft.)

Pincejárat a swing jegyében

Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: nincs

15.00-20.00 Zsemlye Veronika duó
Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
A menü: 3 tételes borkóstoló, kemencében sült kacsacomb, párolt kápo
sztával és pirított burgonyával. A csomag ára: 3500 Ft. Előzetes regisztrácó
hoz kötött: +36 70 3132978 telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com
16.00 A Törley Mauzóleum rejtélyei  Tematikus séta Garbóci László
helytörténésszel. (A program ára tartalmazza a 2 tételes borkóstolót és
frissensült sörperec a SeyboldGarab Pincében, valamint egy Pincejárat
jegyet ) ára: 2200 Ft. Információk és regisztráció:
http://cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat/

Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 2426.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft

16.00 – Gasztro-talkshow: “Gasztroswing”
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil Dóra a
Promontor Tv szerkesztője és Berdisz Tamás, Arany Dobverő díjas zenész.
Kóstoló a swing aranykorából ihletve.
Sztrakay Orsolya textiltervező művész kiállítása

Várszegi Pincészet
(1222 Bp., Nagytétényi út 70)
Nyitva: 15.00–22.00
Belépőjegy: 1500 Ft

20.00 Titi - Voice & Piano koncert
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft. helyett 1000 Ft.
Ételek: „Tavaszi zsenge fogások”.

Borköltők Társasága
Étterem
(1223 Bp., Jókai Mór u. 26.)
Nyitva: 12.00–22.00
Belépőjegy: nincs

19.00 Vacsora és Pincekvíz – játékos kvíz vetélkedő 26 fős társaságoknak,
győztes csapat 4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet. A menü: Csülök Pékné
módra. A csomag ára: 2990 Ft. B menü: Roston sült csirkemell almás
majonézes füstöltsajtos kevert salátával. A csomag ára: 2800 Ft.
Regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

Lics Pincészet
(1221 Bp., Kossuth L. u. 44.)
Nyitva: 17.00
Belépőjegy: 3200 Ft

17.00 Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének titkai technológiai pince
sétával, 3 tételes borkóstolóval és borkorcsolyával. „Promontoron át
Budafokig” címmel helytörténeti előadás Bartos Mihály helytörténésztől.
3200, Ft/fő  a belépés regisztrációhoz kötött:
http://cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat/

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága
(1221 Bp., Jósika u. 228.)
Nyitva: 15.0020.00
Belépőjegy: 1200 Ft

15.00-18.00 Gál Csaba Boogie & The Gadjo Swingers koncert
15.00-20.00 Betekintés a borászkodás rejtelmeibe a vezetett pinceséta
alatt. Borkóstoló és borkorcsolya. Bor-totó ajándék kóstolóval
18.00 I love swing Iván Szandrával és Jász Andrissal
A program tartalmazza: a pincesétát, 2 fajta bor kóstolását, a műsor belépőjét
és finom vacsorát  ára: 3900 Ft. A program tartalmazza: a pincesétát, 2 fajta
bor kóstolását és a műsor belépőjét  ára 2500 Ft. Jegyvásárlás a helyszínen
2019 04.06án 1016 óráig a helyszínen, ill. munkanapokon 8.0015.00.

Barlanglakás Emlékmúzeum
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
Nyitva: 14.0019.00
Belépőjegy: nincs

14.00-19.00 Berendi Nándor harmonikajáték
A látogatás folyamán a látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Nyitva: 13.30–20.30
Belépőjegy: 1200 Ft

13.30-19.30 Múzeumlátogatás és vezetett pinceséta.

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretein belül ‒ idén is megszervezi tavaszi nagytakarítási programját a háztartásokban keletkezett és
elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítására.* Bízunk abban, hogy újra
közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért.

A véleményezés lehetőségei

Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló utazásra visz a
borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei programok! Buszjeggyel (inter
neten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
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helés és az általa okozott levegő-, illetve zajszennyezés, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés feltételei csak minimálisan javulhatnak:
megújulhatnak a burkolatok, a csomópontok,
a gyalogátkelőhelyek kialakítása.

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u 1., nyitva: 11.00–22.00), a Promontor Étterem (1221 Bp, Kossuth L. u. 28.,
nyitva: 12.00–23.30), és az István tanya Vendéglő (1221 Bp., Magdolna u. 24., nyitva: 12.00–22.00), is
10% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával érkező vendégeknek.

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

kult
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Kulturális programajánló
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

http://www.a1endoszkopia.hu
recepcio@a1endoszkopia.hu
+36 (20) 410-1926
1117 Budapest, Fehérvári út 82.
I. emelet, 4.ajtó

B OTO S É VA

• Felnőtt-, és gyermek
gasztroenterológia
• Altatásban végzett
endoszkópos vizsgálatok
• Sebészet • Dietetika
• Labor, ultrahangés funkcionális vizsgálatok
• Pszichológia-relaxációs terápia

B OZÓ A N D R E A

S Z ÁVA I V I K TÓ R I A

Március 30. 10.00 Mesék
a Tejúton túlról – az Aranyszamár
Bábszínház előadása
Ahogy az gyakran lenni szokott: egy
kisfiú és egy kislány összevész a játszótéren. Addig ráncigálják mindketten
a kisfiú biciklijét, míg az elragadja őket
a Tejúton túli ismeretlen világba. Hogy
hazajussanak, Bojtinak és Tücsöknek
együtt kell áthaladniuk a Bátrak útján,
veszélyek, kalandok, ellenségek és barátok közepette. A báb- és filmanimációra
készült előadást Berg Judit meséjéből
Strausz Tünde írta színpadra, rendezte
Schneider Jankó. Belépő: 900 Ft
Április 1. 19.00 Az elfelejtett keringő
– Oravecz György zongoraművész
koncertje
Oravecz György legutóbbi albertfalvai
koncertjén megígérte közönségének,
hogy az aznapra ígért, ám elfelejtett Mephisto-keringőkből legközelebb mindenképp játszik. A műsor további részében
felcsendül Liszttől a Magyar fantázia,
Gounod Faust keringője, egy meglepetés
Chopin-keringő és Kodálytól a Galántai
táncok. Belépő: 600 Ft/fő
Április 6. 16.00 Minden titkok versei
– az APS Fotóstúdió csoportos kiállításának megnyitója Ady Endre költészete előtt tisztelegve
A kiállítást megnyitja Fabó Katalin,
a MAFOSZ elnökhelyettese. Verset
mond Kövesdi László színművész, közreműködik a Quartet Trépide vonósnégyes.
A tárlat május 24-éig látogatható, hétköznapokon a programok függvényében.

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.

Április 9. 18.00 Faktum – Guzs
Viktória kiállításának megnyitója
„A festményeim a velem történt események reflexiói, mindennapjaim részleteit általuk örökítem meg. Figyelmemet
többnyire a hétköznapi történések keltik

fel, gyakran foglalkoztat a vidék–város
viszony, de képeimhez az emberi pas�szivitás és pazarlás témája, valamint
a környezetszennyezés problémája is
kapcsolható.” A kiállítást megnyitja: Orján Dóra. A tárlat május 10-éig látható,
minden hétköznap 10–19 óráig.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.

Március 29. 18.00 Útközben
– kiállítás a Skicc Művészeti
Egyesület képeiből a Rét Galériában
A tárlatot megnyitja: Pats Dániel.
Március 30. 18.00 Kálmán Imre-gála
– a Kacsóh Pongrác Színház előadása
A zenés színházi sorozatban az ifjú társulat a műfaj óriásának csodálatos operettjeiről emlékezik meg ezzel a műsorral. Belépő GKH-klubkártyával 1000 Ft,
anélkül 1500 Ft.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy u. 2.

Április 6. 9.00–14.00 Garázsvásár
Eljött a tavaszi nagytakarítás ideje. Tele
a szekrény, a padlás, a pince és a garázs
a megunt, kinőtt, esetleg ajándékba kapott, sosem hordott vagy használt, de még
jó minőségű ruhákkal, játékokkal és használati tárgyakkal? Pakolja össze, és keressen számukra új tulajdonost a kelenvölgyi
garázsvásáron. Kíváncsi, vagy inkább
vásárolni szeretne? Kincsvadászatra fel!
Látogasson el a Kelenvölgyi Közösségi
Házba, és válogasson az eladásra szánt
holmik közül. Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 424-5363
Április 12. 18.00–20.00 Költészet Napja
Rendhagyó megemlékezés József Attilával és a Terdik–Gévai családdal. A műsor
gerincét versek adják, de lesz zene és kiállítás is Gévai Csilla illusztrátor, meseíró alkotásaiból. A kelenvölgyi család
három generációja hívja és várja a versek

és József Attila kedvelőit. A program ingyenes.
Április 13. 10.00–17.00
Revolver és szamurájkard
– kiállítás, börze, bemutató
Amikor a Vadnyugat és a Távol-Kelet találkozik, ott a szamurájkardok és az elöltöltős fegyverek mellett origami hajtogatástól a bonsai előadáson át az amerikai
countrydalig és westernjelenetig minden
lehetséges. Igazi családi program bennfenteseknek és kíváncsi érdeklődőknek.
A börzén kizárólag engedélymentes
fegyverekkel lehet részt venni. Asztalfoglalás és információ: 424-5363 vagy
kkh@ujbuda.hu. A belépés ingyenes

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Április 5. 18.00 Meseszép
hétköznapok – Moni Morelly grafikus
kiállításának megnyitója
Moni Morelly édesapja, Molnár József
festőművész (1922–2014) Gellért-hegyre
és Feneketlen-tóra néző műtermében nőtt
fel. Rajzain a szereplők egyenrangúak:
a hangya, a csiga, a hattyú, vagy akár saját
kutyái, macskái. Valamennyiük felé ugyanazzal az odaadó szeretettel, az újra és újra
átélt rácsodálkozás örömével fordul. Megtekinthető május 7-éig, a belépés díjtalan.
Április 5. 20.00
Zenés-táncos mulatság
– (F)utó Bolondok Napi Hercehurca
A bombasztikus zenei merénylet elkövetője a rajongók által méltán üldözött
CselesCsávók (rockabilly, swing) formáció. Bár április 1. után jut idő lehiggadni, akiből mégsem múlik el nyomtalanul
a bolondozást világszerte megünneplő
nap hangulata, és szeretné kitáncolni
magából az ugratást, annak szól az egyedülálló sportos-jelmezes afterparty. Jogging és susogós melegítő viselése erősen
javallott. Jegyár: 1500 Ft

KELENVÖLGYI

2019. március 30.

KÖzÖsséGI Ház

9.30-14.00

Tavaszébreszto" Családi Nap

Kelenvölgyi Kalandozások
családi csapatjáték

A kalandtúra pontos menetéről és a részvételi feltételekről

honlapunkon és a Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár
Facebook oldalán tájékozódhatnak bővebben!
A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a kkh@ujbuda.hu e-mail címen,
az 1/4245363-as telefonszámon vagy
személyesen a Kelenvölgyi Közösségi Házban lehet

Regisztrációs határidő:
március 28, 18.00

A játékot sikeresen teljesítők ajándékban részesülnek.
Együttműködő partnereink
Rétisas Étterem • Édes Álom Kézműves Fagyizó • Élelmiszer
sziget • Kelenvölgyi Szentháromság Plébániatemplom
Kelenvölgyi Református Egyházközség
A progamváltozás jogát fenntartjuk!

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
Telefon: 1/424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39
E-mail: b32@ujbuda.hu • b32.jegy.hu
www.b32kulturter.hu • www.facebook.com/B32kulturter

www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 153-as,
250-es, 251-es és 251/A autóbuszokkal

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39
E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu
www.b32kulturter.hu
www.facebook.com/B32kulturter

KUPONbazár
Táskavásár!

20% kedvezmény

a Karinthy Színházba
A kupon beváltható bármelyik májusi műsor
előadására páros jegy vásárlása esetén
Az akció 2019. május 31-ig tart!
Beváltható személyesen a színház
pénztárában (1115 Bp. Bartók Béla út 130.
14–19 óráig)illetve a szervezésen
( Budán:1115 Bp. Bartók Béla út 130 .
10–14 óráig vagy Pesten:
Játékszín 1066 Bp. Teréz krt 48. 13–18 óráig)

10% kedvezmény
15% kedvezmény

1 db,
és
2 db
táska vagy ridikül árából a Fehérvári úti
Vásárcsarnok virágsorán található

TÁSKA KUCKÓBAN.

A kupon beváltható április 5.–május 31
között nyitvatartási időben
(h–p.: 9.00–17.30,
sz: 8.30–14.00)
A kedvezmény
az akciós termékekre nem
vonatkozik.

KUPONbazár
ények
a kedvezm lnak!
Önnek szó

megjelenési lehetőség:
marketing@ujbuda.hu
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Makettszakkör kerületi
gyerekeknek

Két korcsoportban tart ingyenes makettépítési
tanfolyamot Újbudán a Magyar Makettezőkért
Egyesület. A 2017 óta működő szervezet fő
célja, hogy a legfiatalabbakkal is megszerettesse a modellépítést, megtanítsa őket az alapvető műveletekre, fejlessze kézügyességüket,
kreativitásukat.
A foglalkozásokra elsősorban újbudai, 10–
14 év közötti gyerekeket várnak minden hónap
első vasárnapján. A résztvevők elkészítik egyegy jármű (például hajó vagy repülőgép) kicsinyített mását, eközben történelmi és technikai
ismereteket is szereznek.
Jelentkezni a Magyar Makettezőkért Egyesület közösségi oldalán megadott elérhetőségeken lehet.
(Újbuda)

Art Week: iránytű a képzőművészethez
A Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz
kapcsolódó Budapest Art Week
képzőművészeti eseménysorozata 2016 óta galériákat, múzeumokat és kiállítótereket fog
össze egy hétre. Idén április 9–14.
között számos újbudai műteremlátogatás, kortárs kiállításmegnyitó és vezetett séta szerepel
a kínálatban.
A Bartók Béla úton a Faur Zsófi Galériában
Belkina, Dóka, Wakultschik: Portré és történetmesélés címmel három eltérő portrésorozat
várja az érdeklődőket. Dóka Béla Putin Fan
Club című munkájában fotókon örökít meg
Putyin-fanatikus fiatalokat, Katerina Belkina Empty Spaces című alkotásai a nagyváros
és az egyén kapcsolatát vizsgálják, míg Maxim

Wakultschik optikai képein idealizált női arcokat ábrázol.
A K.A.S. Galéria Bíró Dávid, Hodosy Enikő
és Riga Eszter alkotásait mutatja be a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójával együttműködésben. A Damage Control című tárlat kiemelt célja, hogy aktív párbeszéd alakuljon
ki a hazai és nemzetközi fotós szcéna között.
A Kavics Galériában Sztefanu Marina és Fülöp Gergő közös interaktív installációra hívják
a közönséget. A Három Hét Galériában Viktor
Hulik képzőművész mozgó geometrikus műveit tekinthetik meg a látogatók.
A Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban tárlatvezetéssel emlékeznek meg Molnár-C. Pál
festőművész születésének 125. évfordulójáról.
A Bartók-Negyed modern műkincseinek nyomában című eseményen a Bartók Boulevard
több galériáját (B32, Három Hét, Kavics, Karinthy Szalon), valamint aktuális kiállítása-

Ön legyen előrelátóbb!

Early bird akciónk keretében 2019. március 15. és június 15. között 8%-kal
kedvezőbb díjszabással rendelheti meg társaságunktól mérője cseréjét!

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év vége felé közeledve
már nem találnak szabad kapacitással rendelkező szerelőt
lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérőjük cseréjéhez. Akiknek
nem sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmérőjüket,
a vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik a
mellékszolgáltatási szerződésük.

Foglaljon időpontot mielőbb!
Az ügyintézéssel és kedvezményes díjtételeinkkel
kapcsolatos részletes információkért látogasson el
a www.vizmuvek.hu/lakme oldalunkra.

06 1 247 7777

it kereshetik fel az érdeklődők április 11-én.
Aki pedig a föld alatti művészetet kutatja,
az M4-es metró vonalán a Szent Gellért tértől
indulva tekintheti meg aznap az egyedien kialakított állomásokat.
Április 14-én a Nyitott Műtermek / A Bartók-negyed műtermei című sorozatban az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány helyiségeit,
összefoglaló nevükön a Bartók-negyed műtermeit látogathatják meg. Viczay András, Kalácska Gábor, Márta Barbara, Erdélyi Blanka
és Mázsi Boglárka a Bertalan Lajos utcában
várja a kulisszatitkok kedvelőit. Hangszerkészítésről, betontárgyak, trófeák és maszkok
alkotásáról hallhatnak a betérők számos történetet. A sorozat másik programján a Kende
utcában Szász Tímea és Jahangir Matboo zománc-, illetve kerámiakészítő munkásságába
tekinthetnek be a látogatók.
(K. G.)

Fotófesztivál
Újbudán
Az első ízben 2017 tavaszán
megrendezett Budapest
FotóFesztivál közel két hónapon át
mutatja be a nemzetközi fotográfia
értékeit és újdonságait. Idén április
20-áig tart a programsorozat,
az egyik helyszín a Bartók Béla
Boulevard.
Az Artphotóban április 5-éig látható Drégely
Imre Luna ’69 (Hold-relikviák) című tárlata.
A pop-art és konstruktivista művész kiállításának apropója az első, 1969-es holdraszállás
50. évfordulója. A Három Hét Galériában az argentin Jairo Alvarez Aszimptoták című új fotósorozata tekinthető meg április 6-áig. A színes
képeken a művész az emberi kapcsolatok rejtett
önvédelmi mechanizmusait kutatja.
Csontó Lajos képzőművész Felülírás című
rendhagyó tárlata a B32 galériában szubjektív összeállítás családi archívumának dokumentumaiból, emlékeiből, régi fotóiból.
A galéria Trezor termében pedig Krulik Ábel
ázsiai kalandozásainak fotónaplószerű képei
láthatók A távoli tengerek közt címmel április 12-éig. A Karinthy Szalonban Hegedűs
2 László A szocialista szürrealizmus titokzatos bája című, április 19-éig nyitva tartó kiállítása bizarr és ironikus fotókat vonultat fel.
(Újbuda)

HA BÚTORT
KERES!

LEGÚJABB AJÁNLATUNK:
www.rs.hu/akcios-kiadvany
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Március 15-én a függetlenséget, a szabadságot és az összetartozást ünnepeljük

Újbudai elismerések a nemzeti ünnepen
A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában
rendezték meg idén az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett kerületi ünnepséget. Hoffmann Tamás
polgármester és Simicskó István országgyűlési képviselő ebből az alkalomból kitüntetéseket és elismerő címeket adott át.

ság ünnepe, amely összekovácsolja a különféle társadalmi
rétegeket és korosztályokat – emelte ki Hoffmann Tamás.
A polgármester hozzátette: a szabadság szeretete ma is éppúgy érték mindenki számára, mint 1848-ban, a forradalom
kitörésekor volt. Ma már szabadon ünnepelhetünk, szabadon elmondhatjuk véleményünket, bár más kihívások állnak előttünk. – Érdemes visszatekinteni a márciusi ifjak
tizenkét pontjában megfogalmazott célkitűzésekre, hiszen

– A forradalom és az azt követő szabadságharc erősítette
a magyarság hazaszeretetét, a magyar honvédek dicsőséges
és kitartó küzdelmei pedig azóta is példát mutatnak a nemzetnek. A forradalom után rövid idő alatt verbuvált 14 ezer
fős magyar honvédség Európa egyik legerősebb hadserege
ellen folytatott sikeres hadjáratot. Ezt csak úgy voltak képesek megtenni, hogy a belülről fakadó hazaszeretet adott
nekik bátorságot – fogalmazott Simicskó István.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott kerületi ünnepségen megjelent Molnár Gyula,
Dél-Buda országgyűlési képviselője, Gálné Csabai Klára,
a Dél-budai Tankerületi Központ vezetője, Kremzner Zsuzsanna jegyző, több önkormányzati képviselő és vezető is.

Kitüntetések és elismerések

Hoffmann Tamás polgármester, Simicskó István
országgyűlési képviselő, Király Nóra
és Molnár László alpolgármesterek a díjazottakkal
A nemzeti ünnep alkalmából a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola diákjai adtak műsort, amelyben részt vettek
az iskola néptáncosai és énekkara is. Újbuda polgármestere
köszöntőjében felidézte a 171 évvel ezelőtt kitört forradalom
eseményeit, és beszélt az ünnep jelentőségéről is. – Március
15. olyan nap a magyarságnak, mint július 4. az amerikaiaknak: az összetartozás, a nemzeti függetlenség és a szabad-

ma is fontos, miként alakul Magyarország sorsa a jövőben –
mondta Hoffmann Tamás.
Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője a szívéhez legközelebb álló ünnepnek nevezte március 15-ét. Arról beszélt, hogy 1848-ban őszinte, tiszta forradalom és szabadságharc robbant ki, a márciusi ifjak sok-sok áldozatot
hoztak azért, hogy ma szabadok és függetlenek lehessünk.

Fotó: pontmagazin.hu

• Mit jelent pályája szempontjából az Érdemes
művész kitüntetés?
Többször felterjesztettek erre a címre, de valahogy mindig úgy alakult, hogy nem én kaptam
meg. Már kezdtem lemondani róla. Idén lesz
ötven esztendeje, hogy első színházi szerződésemet aláírtam, ezért különösen örülök, hogy
éppen most kaptam meg a Magyarország Érdemes Művésze elismerést.
• Ebből az ötven évből mely korszakok voltak
különösen fontosak?
A pályám különlegesen indult, a kecskeméti
Katona József Színházban eltöltött évek rengeteg csodálatos pillanattal ajándékoztak meg.
Színész sorsom még egyszer megjutalmazott.
Szombathelyen, a Weöres Sándor Színház alapító társulatának tagja lehettem, ahol sikerült
remek színházat létrehozni. Ezekre az időszakokra emlékszem vissza legszívesebben.

Zöld óvodák
Újbuda Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a gyermekek környezeti nevelését, a környezettudatos szemléletmód elterjesztését. Ezért minden évben a nemzeti ünnep
alkalmából átadják a Zöld Óvoda pályázathoz kapcsolódó
díjakat. Örökös Zöld Óvoda címet kapott a Sasadi Óvoda
Törcsvár utcai telephelye. A kerület egyik legszebb zöld
övezeti részén fekvő intézményben évről évre erősödik
a környezetvédelem iránti elkötelezettség és a környezettudatos gondolkodásmód. Madárbarátkertet valósítottak
meg, kiépítették a szelektív hulladékgyűjtést és az óvodai
nevelőmunkában számos zöld programot honosítottak meg.

Korábban már háromszor nyerték el a Zöld Óvoda címet.
Az elismerést Pócsné Hermanics Mária, a Sasadi Óvoda vezetője vette át.
Harmadik alkalommal szerezte meg a Zöld Óvoda címet
az Észak-kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelye. Kelenföld közepén, lakótelepi környezetben gondozott madárbarátkertben, a kedvezőtlen helyi adottságok ellenére számos olyan programmal várják az óvodába érkező
gyerekeket, amelyek a környezettudatos szemléletmód kialakulását, erősödését segítik. Tóth Ildikó, az Észak-kelenföldi Óvoda vezetője vette át az elismerést.
Második alkalommal lett Zöld Óvoda a Szentimrevárosi Óvoda székhelye és Újbudai Karolina Óvoda telephelye.
A kerület szívében található intézmény az elmúlt években
következetesen épített fel környezettudatos nevelést erősítő
fejlesztési programot. A díjat Balla Krisztina, a Szentimrevárosi Óvoda vezetője vette át.
(Újbuda)

Állami díjak kerületi művészeknek, tudósoknak

Trokán Péter
Érdemes Művész díjas
A magyar nemzeti kultúra,
művészi alkotómunka területén
végzett kiemelkedő művészi
értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes
Művésze lett Trokán Péter.
Az Újbudán élő színművészt
az itt forgatott Szomszédokból
ismerte meg az ország, ő alakította Szelényi János erdészt.
A 72 éves színész ma is nagyon
aktív, a szombathelyi Weöres
Sándor Színházban készül újabb
előadásra.

A kerület vezetői az ünnep alkalmából kitüntetéseket és elismerő címeket adtak át. Pro Urbe Újbuda kitüntetést kapott
dr. Faigl Ilona Mária, a Dr. Batthyány-Strattmann László
Orvoskör Közhasznú Egyesület elnöke a kerületi polgárok
életkörülményeinek javítása, Szentimreváros szellemi, lelki
javainak gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő, megbecsülést kiváltó tevékenysége elismeréseként, valamint dr.
Füzi Zsolt Mihály házi gyermekorvos az újbudai gyermekek
körében végzett gyógyító, betegségmegelőző munkájáért.
A Pro Communitate Újbuda kitüntetést ebben az évben
Kellner Dénesné és Kristóf József vehette át az Albertfalvi
Keresztény Társas Körben végzett közösségteremtő és szervező munkájuk elismeréseként, továbbá a Szentimrevárosi
Egyesület, amely több évtizede tevékenykedik példamutatóan a városrész kulturális, közösségi életéért.
Az Újbuda kiváló edzője elismerő címeket Nagy Krisztina nevelőedző és Majoross Gergely felkészítőedző vehették
át. Nagy Krisztina az utánpótlás-nevelésben és versenyekre történő felkészítésben végzett kiemelkedő, magas színvonalú munkát a kosárlabdasportágban, Majoross Gergely
pedig a magyar férfi jégkorong-válogatott másodedzőjeként
és a MAC Újbuda vezetőedzőjeként ért el kimagasló eredményeket.
Újbuda kiváló sportolója az utánpótlás-kategóriában idén
Petik Panna vízilabdázó lett, aki hazai és nemzetközi versenyeken is kimagasló sportteljesítményt mutatott. Felnőtt
kategóriában Bragmayer Zsanett triatlon versenyző kapta
az Újbuda kiváló sportolója címet, a sportágban elért kiemelkedő sportteljesítményei elismeréseként.

Váczi Zoltán, a Budai Harcművész Sportegyesület vezetője
a töretlenül fejlődő klub megalapításáért és vezetéséért, magas szakmai színvonalat képviselő munkája, elhivatottsága
elismeréseként polgármesteri dicséretben részesült.

• A Szomszédok teleregénynek van szerepe abban, hogy Újbudára költözött?
Nincs. Huszonhat évesen kerültem a XI. kerületbe, addig Újpesten éltünk. A szüleim házát
lebontották, és a Bánk bán utcában találtunk új
otthonra. Megszerettük ezt a kerületet, egyik
lányom is itt lakik.
• A Trokán név ma már egy színészdinasztiát
fémjelez. Örül lányai sikereinek?
Igen, természetesen, bár ehhez nekem nincs
is igazán közöm, mint azt sokan gondolnák.
Anna és Nóra maguk választották ezt a pályát,
és örülök, hogy nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat.
(D. B. S.)

Több újbudai kötődésű
művész, tudós kapott magas
állami kitüntetést március
15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
ünnepén.

Kossuth-nagydíj
Törőcsik Mari kétszeres Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas, valamint
Balázs Béla-díjas színművész, érdemes
és kiváló művész, a Nemzet Művésze
több évtizedes pályafutása során kimagasló szakmai hozzáértéssel és alázattal
megformált alakításai, ikonikus film
főszerepek és felejthetetlen színpadi
figurák sorát felvonultató, kivételesen
gazdag művészi életművéért vehetett át
Kossuth-nagydíjat. Az elismerést velemi otthonában adta át neki Orbán Viktor miniszterelnök. A Nemzet Színésze
címet 2000 óta viselő művész számos
nagy nemzetközi filmfesztiválon kapta
meg a legjobb női szereplőnek járó díjat,
színházi pályafutásának legnagyobb
része a Nemzeti Színházhoz kapcsolódik. A XI. kerületi lakos Törőcsik Mari
2016-ban lett Újbuda díszpolgára.

Kossuth-díj
Madarassy István ötvös- és szobrászművész a szakrális és a profán értékek
kapcsolatát tükröző, nemzetközileg is
elismert alkotóművészete a kisplasztikáktól és monumentális köztéri szobroktól az ötvösművészeti alkotásokon át
a restaurációs és rekonstrukciós munká-

kig terjedő, kivételesen gazdag életműve elismeréseként kapott Kossuth-díjat.
A 2014 óta Újbuda díszpolgárai közé
tartozó művész munkái díszítik többek között a siófoki plébániatemplomot
és a soproni Szent Imre-plébániatemplomot. Budapesten tavaly avatták fel
Áldott állapotban – Vizitáció Semmelweis emlékére című szoborcsoportját.
A szintén a XI. kerületben élő Szigethy Gábor színháztörténész, rendező,
író, irodalomtörténész, szerkesztő esetében a reformkori és 20. századi magyar irodalmon, történelmen át a színháztörténetig számos témakört felölelő
gazdag publicisztikai életművét, Gondolkodó magyarok című művelődéstörténeti sorozatát, valamint szerteágazó
kultúraszervező tevékenységét ismerték el Kossuth-díjjal.

Széchenyi-díj
A tudományos élet képviselőinek szóló Széchenyi-díjjal elismert építőmérnök, Kurutzné Kovács Márta a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja.
1996–2004 között a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára volt,
2010 óta professzor emerita. Fő kutatási területe a mechanika és a biomechanika. Számos tudományos szervezet,
köztük a Nemzetközi Biomechanikai
Társaság tagja. 2005-ben Szent-Györgyi Albert-díjat, 2011-ben Simonyi Károly-díjat kapott. 2013-ban Budapest
díszpolgára lett.

Érdemes Művész
A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka
területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő
munkája elismeréseként
Magyarország
Érdemes
Művésze díjat vehetett át
Trokán Péter Jászai Mari-díjas
színművész.
A szombathelyi Weöres
Sándor Színház tagja közel
ötven éve XI. kerületi lakos, 2006-ban Pro Cultura
Újbuda díjat kapott.

Munkácsy
Mihály-díj

magyar érdemrend Kitüntetések
Bársony István
Bősze József Miklós
nyugállományú alezredes
Csanády Pál
Dr. Dávid Géza
Dr. Gellérd Judit
Dr. Gyulai József
Dr. Kónya Imre
Mészáros János István
Dr. Paparó Margit
Politidu Márta
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Kiemelkedő
képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy
Mihály-díjban
részesült
Gálhidy Péter szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász
tanszékének művésztanára. A szobrász
tagja volt az Újbuda Önkormányzata
által meghirdetett Ottlik kert pályázatra
beérkezett munkákat elbíráló zsűrinek.
Ugyanezzel a díjjal ismerték el
Olescher Tamás munkásságát. A performerként, grafikusként és díszlettervezőként is ismert újbudai festő 2016-ban
kapott alkotói ösztöndíjat az önkormányzattól.
Munkácsy-díjas lett a kerületben élő
Varga-Amár László festőművész is, aki

Magyar Érdemrend középkereszt
Magyar Bronz Érdemkereszt
Magyar Arany Érdemkereszt
Magyar Érdemrend tisztikereszt
Magyar Arany Érdemkereszt
Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal
Magyar Érdemrend nagykereszt

Családi programok
a Fonóban és országszerte
Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc évfordulóján
színes programok várták az ünneplőket szerte az országban és a fővárosban. A kerületben a Fonó Budai
Zeneház és Újbuda Önkormányzata
közösen rendezett ünnepi műsort,
melynek résztvevőit Csernus
László önkormányzati képviselő
köszöntötte.
Újbuda Önkormányzata és a Fonó Budai
Zeneház közös szervezésében ingyenes
családi
programot
rendeztek
március
15-én az 1848–49-es
szabadságharc és forradalom évfordulója
alkalmából. A korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is a családok
álltak a középpontban,
hogy a munkaszüneti
napon szülők, nagyszülők és gyerekek
együtt tölthessék az időt, közösen kapcsolódjanak ki.
Mint minden évről évre megrendezett családi nap Újbudán, a március 15-i ünnepség is
a változatos programok jegyében telt. Ilyenkor
a népi hagyományok, a népi kultúra és a történelem állnak a középpontban, a Fonóban
ezúttal a táncház és a verbunkos dallamok vitték a prímet. A néptánc az élő kultúra szerves
része, egyaránt népszerű a fiatalok és idősek
körében. Nagy a szerepe a magyar népi kultúra
örök érvényű és letisztult üzeneteinek megismertetésében és áthagyományozásában.
A kora délutáni órákban a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, és néptáncolhattak is. A résztvevőket Csernus László
önkormányzati képviselő köszöntötte. Beszédében kiemelte: amikor a nemzeti ünnep reggelén feltűzzük a kokárdát, fontos, hogy
tudatosítsuk magunkban, mit szimbolizál lobogónk három színe. A piros az erőt, a fehér
a hűséget, a zöld a reményt jelképezi. – A forradalom és szabadságharc kapcsán érdemes
emlékeztetni magunkat őseink hőstetteire,
nekik köszönhetően ma is szabadon élhetünk
– mondta az önkormányzati képviselő.
A program az egykor vadregényes vizeiről
híres Szigetközből induló Sárarany Zenekar
koncertjével folytatódott. Produkcióik jellemzően tematikusak, a koncepció nem pusztán
zenei. A Fonóba a nagy sikerű „Egy a madár
a hangjával, egy az érzés a nótával” előadással érkeztek, amely a 19. század világát hozza közelebb korabeli költők múlt századbéli
népzenei gyűjtésekből ismert folklorizálódott
verseivel, korhű verbunkos zenével fűszerezve. A színpadi jelenlét azonban csupán egy
szegmense az együttes hivatásának. A zene-

Magyar Ezüst Érdemkereszt
Magyar Érdemrend tisztikereszt
Magyar Érdemrend lovagkereszt
Magyar Érdemrend lovagkereszt
Magyar Érdemrend lovagkereszt
Magyar Érdemrend lovagkereszt
Magyar Érdemrend tisztikereszt

két éve részt vett az újbudai kötődésű
képzőművészek munkáiból rendezett
tárlaton az Újbuda Galériában.

Erkel Ferenc-díj
Erkel Ferenc-díjat vehetett át kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért Závodi Gábor zeneszerző,
producer. Az Újbudán született művész
a mai Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskolában szerzett először zenei
képzést. A sokoldalú zenész-producer

idén kapta meg a Pro Cultura Újbuda
díjat.

Ferenczy Noémi-díj
Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjat kapott a Kelenvölgyben gyakran kiállító Fábry János
iparművész, grafikus, művészeti szerkesztő, valamint Bornemisza Rozi grafikus tipográfus, a kelenföldi Számalk-Szalézi Szakgimnázium művésztanára.

Etele Helytörténeti
és Helyismereti Verseny 2019.
Immár negyedik alkalommal írják ki a kerület kulturális
és történelmi értékeinek bemutatására vállalkozó Etele
Helytörténeti és Helyismereti Versenyt.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövőn.”
(Széchenyi István)
Az Etele Helytörténeti és Helyismereti Verseny a helyi
közéletben és művészeti életben egykor meghatározó szerepet
vállaló személyek életútjának felelevenítésére vállalkozik, valamint kerületünk történetét, mára szinte feledésbe merült
régészeti emlékeit, szellemi és kulturális kincseit szeretné
közelebb vinni az általános iskolás korosztályhoz. Idén ünnepeljük Albertfalva alapításának 200. évfordulóját, ezért a
városrész története a versenyben hangsúlyosabb szerepet kap.
A kétfordulós csapatversenyben – melyet Farkas Krisztina
önkormányzati képviselő, a kulturális és köznevelési bizottság
alelnöke az Újbudai Pedagógiai Irodával közösen hirdet meg
– részt vehet minden, a XI. kerületben lakó vagy kerületünkben iskolába járó 11–14 éves diák.
A verseny fővédnöke:
dr. Simicskó István
kormánybiztos, országgyűlési képviselő
dr. Hoffmann Tamás polgármester

kari tagok év közben, illetve nyári táborokban
oktatóként tevékenykednek, így ez is szerves
részévé válik saját tanulásuknak, s talán a legfontosabbá a hagyományok megélésében, továbbadásában.
A Fonó közönsége most a forradalmat megelőző népies atmoszféra világába nyerhetett
bepillantást, kiderülhetett, miként dalolták
Petőfi és kortársai költeményeit annak idején, és hogyan éltek azok tovább a néphagyományban. A zenekar az 1848 előtti időszak-

ban született népies költemények szövevényes
életét, a népies műzene, parasztzene, népdalok
és a verbunkos hagyomány eleven összefonódásait is megmutatta a szabadságharc évfordulója apropóján.
A családi programot a Berka együttes
táncháza zárta. Egyszerre két helyszínen ropták a Fonóba látogatók: a nagyteremben moldvai, az előtérben vonós táncházat tartottak.
A Berka együttes immár tizedik éve tart rendszeresen táncházat a Fonóban minden második
pénteken. Ezúttal is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem legkiválóbb diákjai, muzsikusai voltak segítségükre. A zenekar 2003-ban
alakult, 2008 októberében nyílt meg táncházuk a Pilinszky Irodalmi Kávéházban, amely
Budapest egyik legnagyobb vonós moldvai
táncházává nőtte ki magát. Ez jelenleg Pipitér
névre hallgat, ahol a Zurgó Együttessel váltják
egymást. A népzenei repertoár mellett csángó költők verseit is megénekli a zenekar. Így
egy koncert alkalmával elhangzanak Lakatos
Demeter és Duma András igen ritkán hallható
versei is.
Országszerte és a határon túl számos ünnepi
rendezvényt tartottak március 15-én az 1848–
49-es szabadságharc és forradalom évfordulója
alkalmából. A Parlament előtt zászlófelvonással kezdődtek „A haza minden előtt” mottóval
meghirdetett események. Innen huszármenet
indult a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő mondott beszédet.
Délután az Országházban átadták az állami
kitüntetéseket, a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrendeket. A budai Várban is egész nap számos rendezvénnyel
várták az ünneplőket.
(Újbuda)

FELHÍVÁS
A verseny védnöke:
dr. Molnár László alpolgármester
Jankó István,
a kulturális és köznevelési bizottság elnöke
Nevezni lehet 3 fős vegyes csapatokkal
11–14 éves korosztályban

Nevezési határidő: 2019. április 5.
Nevezés leadása: elektronikus formában
a farkas.krisztina@ujbuda.hu e-mail címen
(az iskola nevének megjelölésével és a részt vevő csapatok
névsorának leadásával)
A verseny lebonyolítása:
1. forduló: Előzetesen elkészítendő feladat
(elektronikus formában)
2. forduló: Szóbeli döntő
a 11 legjobban szereplő csapat részvételével
A döntő várhatóan 2019 májusában lesz,
Újbuda Önkormányzatának tanácstermében.
A szóbeli döntőbe jutott csapatok
értékes nyereményekben részesülnek.
Az 1. forduló feladatát
a nevező csapatok elektronikus formában kapják meg.
További információ
a 06/20/575-6938-as telefonszámon kérhető.

60+
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
Minden csütörtökön 15.00–16.00 3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.); ingyenes; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as telefonszámon
Minden szerdán 16.00–17.00 Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); ingyenes; csak előzetes bejelentkezés alapján: 06/70/525-8748
Minden szerdán 12.30–13.30 Do-in jóga
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő u. 3.); ingyenes; információ: hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os telefonszámon
Minden csütörtökön 16.00–18.00 Horgászklub
– A Kelenvölgyi Kék-tó (HITEKA Horgász Egyesület)
horgászainak összejövetele
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); információ: 424-5363
Március 27. 16.00–17.00 Jogi tanácsadás
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); ingyenes; információ: 424-5363; csak előzetes bejelentkezés alapján:
06/70/525-8748
Március 27. 16.00–18.00
Filmklub: Te nem vagy te (amerikai filmdráma)
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub (Keveháza u. 6.); ingyenes; szervező: Nagy Ágnes (USZOSZ); információ: minden hétköznap 8–16 óráig a 06/70/492-0437-es telefonszámon vagy a nagy.agnes@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
Március 30. 18.00–20.00
Operett és Zene Színház: Kálmán Imre-gála
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.); belépő: 1500 Ft/fő, GKH-kártyával: 1000 Ft/fő; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as telefonszámon
Március 30. Medvehagymatúra – Bakony-hegység
Várpalota–Várvölgy–Várpalota; táv: 10 km, szint: 150 m. Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 9 óra, Kelenföldi pu.
(ind. 9.17); ingyenes; információ/jelentkezés: Méri Sándorné
(Caola) 06/30/549-8457
Április 7. Természetjárás – Pilis-hegység
Dobogókő–Két-bükkfa-nyereg–Pilis-tető (kilátó)–Pilisszántó; táv: 14 km, szint: 300 m. Előzetes jelentkezés szükséges:
délután 16–19 óra között. Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV
(ind. 7.58); ingyenes; információ: Somóczi Szilvia (Caola)
06/30/340-3491
Április 10. Természetjárás – Mátra-hegység
Kékestető–Mátraháza–Sás-tó–Mátrafüred; táv: 13 km, szint:
700 m lefelé. Előzetes jelentkezés szükséges: délután 16–19
óra között. Találkozó: 6.30, Stadionok Volán pu. (ind. 6.45);
ingyenes; információ/jelentkezés: Somóczi Szilvia (Caola)
06/30/340-3490

60+ városismereti
séták áprilisban
Április 1. Elindulunk Újbuda határán
Felfedezzük, mi minden látható kerületünk mentén kint
és bent.
Első alkalommal Budafokról indulunk, és a Duna-parton haladunk, míg tart az út.
Találkozás: 9.30-kor a 47-es villamos budafoki végállomásánál.
Táv: kb. 8 km, túratempóban haladunk.
Felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, túracipő, folyadék
A program kb. 13 óráig tart.
A túrát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes
Előzetes jelentkezés a domoszlai.erzsebet@gmail.com
e-mail címen

Ingyenes táplálkozási
és gyógytorna-tanácsadás
Az Újbuda 60+ Program személyes tanácsadások lehetőségével
is segítséget kíván nyújtani az időskorúaknak a táplálkozási
és mozgásszervi kérdésekben. Előre egyeztetett időpontokban
négyszemközt beszélheti meg szakemberrel problémáját, kérheti ki tanácsát.
Gyógytorna-tanácsadás: Időpont: kéthetente hétfőn 13–15 óráig
A foglalkozások helyszíne: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)

Újbuda
Önkormányzata,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága és a Röck Vasas
Természetjárók közös szervezésében megrendezésre kerül

A terület egy része Budai
Sas-hegy Természetvédelmi
Terület néven ismert.

2019. április 25-én
(csütörtök) 9–16 óra között
a XXV. Föld napi
Sas-hegyi túra

A lezárt, természeti kincsekben gazdag Budai Sas-hegyet
erre a napra kifejezetten Újbuda lakosainak nyitják meg.
(Cím: 1112 Budapest, Tájék
u. 26.)

A Sas-hegy Budapesten található 266 méteres magaslat.

Várunk minden kedves természetet kedvelő érdeklődőt

Gerinctorna
fiziológiás labdán –
kezdő tanfolyam

Kártyabarátok
figyelmébe!
Keddenként 10.00–12.30 között a Kelen Civil Közösségek
Házában (Petzvál József u. 42. I. emelet) szeretettel várnak
minden, a tarokk kártyajátékot szerető játékostársat. A kezdőket türelmes és kellemes oktatás, a haladókat pedig kiváló
közösség várja.
Jelentkezni, érdeklődni lehet Simon Józsefnél személyesen (keddenként a helyszínen) vagy a 208-2745-ös telefonszámon

Jelentkezés: 2019. április 1–5. között 8.30–12 óráig személyesen az Újbudai
Szenior Programközpontban
(Bölcső u. 3.)
Beiratkozáshoz
kérjük,
hozzák magukkal az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkezdtük a Budapest XI. kerület Kerületi Építési
Szabályzatának (továbbiakban: KÉSZ) megalkotását.
A KÉSZ több ütemben kerül elkészítésre, tárgyi ütem
a kerülethatár–vasútvonal–Sáfrány utca–Kondorosi út–
Solt utca–Andor utca–Egér út–Balatoni út–villamos vonal
által határolt területre került megrendelésre.
A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfogadott településrendezési és településfejlesztési dokumentációkkal
összhangban lévő helyi szabályozás megteremtése. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 28.)
határozatával elfogadta a főváros Településszerkezeti Tervét, és 5/2015. (II. 16.) számú rendeletével megalkotta a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. Budapest Főváros Újbuda
Önkormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK határozatával
elfogadta a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az elkészült KÉSZ fogja felváltani a jelenleg hatályos
Kerületi Városrendezési Szabályzatot és kerületi szabályozási terveket.

Táplálkozási (dietetikai) tanácsadás:
2019. április 3. és 17.
9.30–11.30: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.)
13.30–15.30: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő u. 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetéshez
kötöttek. Jelentkezni minden hétköznap 9–14 óráig tud a 3724636-os telefonszámon.

XXV. Föld napi Sas-hegyi túra

Helyszín:
Széchenyi
István Gimnázium
(Egry József u.
3–11.)
Időpont: 2019.
április
8-ától
hétfőnként 17–
18 óráig
Csoportvezető:
Zimonyiné Pompor
Éva

A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról illetve Facebook oldalunkról is!

Április 15. Nagymarosra kirándulunk
Megtekintjük a kívül teljesen, belül nagyrészt felújított középkori műemlék templomot, a település nevezetességeit, a kálváriát, sétálunk a Duna-parton.
Találkozás: 8.45-ig a Nyugati pályaudvar központi kijelzőjénél. A 9.07-es váci zónázóval megyünk.
Útiköltség: 65 év felett ingyenes, Budapest-bérlettel 840 Ft
irányonként
Egyéb költség: 300 Ft/fő egységesen
Egész napos program, a délutáni órákban indulunk vissza.
A kirándulást vezeti Domoszlai Erzsébet önkéntes. Részvétel
feltétele: visszaigazolt jelentkezés az alábbi e-mail címen: domoszlai.erzsebet@gmail.com

értesítés

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv
készítésének elindításáról.
Az érintettek a terv ütemezésére vonatkozóan tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai
u. 4. V. em.) kaphatnak. Az új településrendezési eszközre
vonatkozó javaslataikat 2019. április 19-éig a foepitesz@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017.
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil
szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda a tárgyi területre
készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2019.
április 1-jén, hétfőn 15–17 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett partnerek a terv elfogadásával hatályba
lépő övezeti besorolásról, várható beépítési mutatókról kaphatnak tájékoztatást. Szabályozási tervdokumentációt egy
később tartandó fórum, egyeztetés keretében fogunk bemutatni. A fórumon megjelenő partnerek nyilvántartásba
vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, javaslatokat,
illetve fogalmazhatnak meg észrevételt.
Takács Viktor Tibor
főépítész

a 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.)

a megújuló látványokban
gazdag Sas-hegyre, ahol a bemutatóközpontban vetítésen
ismerhetik meg a hegy élővilágát, védett növényeit, majd
a tanösvényen szakképzett
vezetők kísérik végig a látogatókat a páratlan panorámával rendelkező hegy oldalán.
A jelentkezőket csoportokba
szervezve, szakképzett túravezetők kalauzolják élmény-

ben és látványban gazdag
sétára.
Jelentkezni lehet: 2019.
április 12-én 16 óráig, Újbuda Önkormányzata Jegyzői
Igazgatóság, Programkoordinációs Csoport munka
társainál
E-mail:
gabonyi.erika@
ujbuda.hu
További információk a 3723482-es 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 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

mozaik
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keresztrejtvény
Dsida Jenő: Március – Egy
halott királylány dicsérete
c. költeményéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet
első sora (A, G, A, A, O,
N). 13. Padlót tisztít. 14.
Orozná. 15. Főzeléknövény.
16. Ókori település a mai
Nyugat-Szíriában. 18. Úszómozdulat. 20. Kétell! 21.
Németország sportjele. 22.
Kuszál. 24. A 44. USA-elnök
(Barack). 26. Argon vegyjele. 27. Állatot hajt. 28. Legendás gót király. 29. Veréb
a grundon. 30. Amerikai eredetű női név, jelentése: hárfa. 31. Autóközlekedési Tan
intézet, röv. 33. Korzózik.
35. A Makaó-félsziget kínai
neve (AOMEN). 37. Becézett
férfinév. 39. Kőolaj. 41. Fiatalon elhunyt festőművésznő
(Erzsébet). 42. Délutáni tea
időpontja (2 szó). 44. Pápai
hármaskorona. 46. Soha, németül. 47. Fájdalmat okozó. 49. Tudást átad. 51. Olasz város az Adige
folyó völgyében. 53. Ásványi anyagokat kinyerő létesítmény. 54. As�szonynévképző. 55. Etióp kisváros Gojam megyében (BURYE). 56.
Lőszerszám. 57. AYZ. 58. Csahos. 59. Kellemes szag. 61. Svájci szemészprofesszor, a róla elnevezett rács megalkotója (Marc AMSLER).
64. Római 52. 66. A városligeti Vajdahunyad-vár tervezője (Ignác).
68. Francia férfinév.
Függőleges: 2. Afrikai folyó. 3. Szándékozik. 4. Zokni mérték. 5.
Ókori próféta Illés után. 6. Fordított kettős betű. 7. Forgat. 8. Német

autómárka. 9. Zenemű páratlan betűi. 10. Kora újkori magyar uralkodócsalád, régies
átírással. 11. Nota bene, röv.
12. Ál. 13. Az idézet második sora (R, N, A, Y, U). 17.
Olasz tenger. 19. Fejér megyei
település. 23. Lerészegítő. 25.
Chateau d’…, Oise megyei
francia kastély. 27. TeleSport,
röv. 28. Rangjelző szócska. 29. Világospiros festék
anyag. 30. Nagyobb műtétek
előtt végzik. 32. Szlovák. 34.
Részben ráfizet! 36. Becézett
Erika. 38. Ügyvéd, politikus,
publicista, a márciusi ifjak
egyike (Dániel). 40. Összenőttszirmú szulákféle. 43.
3263 m-es csúcs Dél-Tirolban
(ANTELAO). 45. 9 hónapos védőburok. 48. Kettőzve: sportfogadás. 50. Kína
egynemű betűi. 52. Vörös
korund. 53. Igen gyúlékony,
színtelen gáz. 54. Az emberi
kommunikáció legáltalánosabb eszköze. 56. Szülő kedveskedő megszólítása. 57. Éppen hogy. 60.
Hangtalan leülés! 62. Szamárium és oxigén vegyjele. 63. Brit rockgitáros, dalszerző, énekes (Chris). 65. Határrag. 67. Rátóti Zoltán.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.hu
email címre. AZ 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Ott fenn
a réteken még szerteszét akadnak ellenálló hódarabkák. NYERTESE:
Geleta Flóra, Bp., 1118 Muskotály u. Nyeremény: könyvjutalom, mely
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

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: 06/70/4545163) várják az érdeklődőket. Dr.
Oláh András soron következő ingyenes jogsegély időpontja: április
9-én 17–19 óra között, május 14-én
pedig 17–19 óra között lesz.
»»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). Április 11-én 15
órakor Egészségügyi fórum a Lokálpatrióták Újbudáért Egyesület
és az MSZP közös szervezésében.
»»A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474.
Az iroda hétköznap 14–18 óra
között várja szeretettel az érdeklődőket.
Örökségünk jövője – A műemlékvédelem helyzete Magyarországon
címmel Entz Géza művészettörténész tart előadást március 27-én,
szerdán 18 órától. A szervezők
minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
»»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, 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
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.: 06/70/9474091. Fogadóóra megbeszélés
szerint.
»»A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest,
116. Pf. 141., e-mail: bp11@
dkp.hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.:
06/21/300-1000. Az iroda címe:
1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iro-

da 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 8.00–10.00, kedd és csütörtök
16.30–18.00, péntek 10.00–12.00
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
»»A XI. KERÜLETI
MOMENTUM PROGRAMJAI:
Elérhetőség: E-mail: bp11@momentum.hu Naprakész információk a programokról, vitafórum:
facebook.com/momentumujbuda/
Utcafórum: március 30-án 9.00–
11.00 a Fehérvári úti piac előtt.
Európai Parlamenti ajánlásgyűjtés
április 6–7. 9.00–16.00 Móricz Zs.
körtér.

apróhirdetés
50 MILLIÓ forintig keresek Bartók Béla úti vagy környéki
lakást: 06/70/949-4013.

KERTÉPÍTÉS-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés,
egyéb kertészeti és kőművesmunkák reális áron. www.
telekrendezes.hu, telefon: 06/20/259-6319, 06/1/781-4021.

»»Oktatás

PARKETTÁS kisiparos parketta-, PVC-, szőnyeg-, vinil
burkolási munkálatokat vállal. Tel.: 06/30/9891-536.

FELNŐTT hobbitánc áprilistól, BHG Stúdió. Infó:
hobbytancolas@gmail.com

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.

»»Víz, gáz, villany, fűtés

BURKOLÁSI munkák, bútor-összeszerelés, lakásfestés,
parkettázás, háztartási gépek bekötése, beüzemelése,
duguláselhárítás. 06/30/167-8416.

»»Lakás, ingatlan

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.

»»Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/2513800, Halász Tibor.

»»TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

»»Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal:
06/20/396-1933.
TÁRSASHÁZI közös képviselet megbízhatóan. www.
kozoskepviselo.hu 06/70/338-6723.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.

SZAKSZERŰ KIVITELEZÉSESSEL vállaljuk lakása
felújításának teljes körű kivitelezését A–Z-ig! Kérem, keressen
bizalommal a +36/20/627-8214 mobilszámon, akár hétvégén is!
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.

»»Gyógyászat
IDŐS, MOZGÁSKORLÁTOZOTT, időhiánnyal küzdő
vendégekhez fodrász és pedikűrös házhoz megy. 06/70/3741106.

»»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
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház részére teljes
gyűjteményt, bútort, koloniált is, zongorát, szőrmebundát,
porcelánt, ezüstöt, órát, festményt, régi pénzeket, katonai
kellékeket, kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, szőnyegeket.

Teljes hagyatékot kiürítéssel. Hétvégén is hívható. T.:
06/30/324-4986.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
16. Tel.: 266-4154. Nyitva: H–Sz 10–17, Cs 10–19.
RÁDAY ANTIK GALÉRIA vásárol készpénzért! Antik,
modern festményeket, porcelánokat, órákat, numizmatikát,
katonai kitüntetéseket, ezüsttárgyakat, ékszereket, bútorokat
stb.
Ha nem szeretné elkótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp., Ráday u.
6., radayantik@gmail.com, www.radayantik.hu 06/30/214-1151
06/1/201-6188.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.

»»Gondozás
SEGÍTEK IDŐSEKNEK bevásárlásba stb., elkísérem bárhova.
06/30/340-1499.
IDŐSGONDOZÁST vállalok 24 órában ottlakással.
06/20/224-9590.

fogadóórák
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. KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
Dr. 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. KDNPiroda (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.

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

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

közös
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Csokoládés-pisztáciáskaramellás millefeuille

szekeverjük, majd
ráöntjük a felforralt
tejszínt, összeturmixoljuk és kihűtjük.
Karamellizált
pisztácia: A cukrot
a vízzel összeforraljuk, szirupot készí1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
tünk. Összekeverjük a pisztáciával,
Részletek: buda.vakvarju.com
majd szilikonlapra
tesszük, és 160 fojük porcukorral,
majd 230 fokos kon 15–20 percig sütjük, amíg
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
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nem lesz.
sütőbe tesszük. aranybarna
Csokoládékrém: A csokit
A hőfokot azon• 4 ek. víz
nal 180 fokra a vajjal felmelegítjük, majd
• 12 ml tejszín
állítjuk. A tészta 20–22 perc ha langyosra hűlt, hozzáadjuk
alatt készül el, de 8 perc után a felvert tejszínt, hűtőben táKaramellizált pisztácia:
nyomatéknak tegyünk rá egy roljuk.
Sós karamell: A cukrot
• 25 g cukor
rácsot, nehogy túlságosan fel• 2 ek. víz
emelkedjen. További 8 perc a vízzel kis lángon összefor• 250 g pisztácia
elteltével a tésztát kivesszük raljuk, amíg aranybarna nem
a sütőből, levesszük a nehe- lesz. Levesszük a tűzről, majd
Csokoládékrém:
zéket. Letakarjuk sütőpapírral hozzáadjuk a vajat és a tejszínt,
• 105 g kakaóvaj
és lefedjük egy másik ugyan- aztán elkeverjük. Pár percig
• 350 g étcsoki
akkora tepsivel. Az egészet kis lángon gyöngyöztetjük,
• 350 g tejszínhab
megfordítjuk.
Leemeljük amíg homogén nem lesz, majd
a felülre került tepsit, majd hűtjük. Egy kevés felvert tejElkészítés:
az elősütött tésztát meghintjük színhabbal lazítjuk.
Összeállítás: Egy tésztalaTészta: A leveles tésztát 2 porcukorral, és visszatesszük
pot
a tányérra helyezünk,
milli
méter vastagra nyújtjuk, az időközben 250 fokra hevített
majd
megkenjük a pisztáciás
és ötször tizenöt centiméteres sütőbe az utolsó néhány perctéglalapokra vágjuk. A szili- re. Mikor a cukor aranyszínűre csokival. Ráhelyezünk még
konlappal vagy sütőpapírral karamellizálódott, kivesszük egy lapot, most a csokikrémbélelt tepsit ecsettel enyhén be- a tésztát, így a felszíne fényes mel kenjük meg. Követkevizezzük, majd erre helyezzük és csillogó lesz, az alja viszont zik még egy lap, amit előtte
a tésztát. A tepsit a tésztával matt és ropogós. Hagyjuk hűl- óvatosan megkentünk a sós
karamellkrémmel, és végül
együtt a hűtőszekrénybe tes�- ni, míg elkészítjük a krémeket.
szük 1–2 órára. A pihenőidő
Pisztáciakrém: A csokit megszórjuk a karamellizált
leteltével a tésztát meghint- és a durvára tört pisztáciát ös�- pisztáciával.

Új lakóink
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék:
Újbuda új lakói. A rovatban megjelenő kisbabák családjainak
a REGIO JÁTÉK ajándékot ajánl fel, mely átvehető
a Nándorfejérvári út 23–25. szám alatt és az Allee 2. emeletén.
Somogyi Maja 2018. június
5-én született, Lágymányoson lakik. Most 9 hónapos
a nagylány, mosolygós, vidám baba, minden érdekli,
ami a környezetében történik.

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

A millefeuille franciául
ezernyi lapot jelent, mely
a sütemény tésztájára utal.
A napjainkra igencsak népszerűvé vált desszert receptjét már 1651-ben lejegyezték, felemelkedésével
mégis Napóleon koráig várnia kellett. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje
ezúttal egy csokoládés-pisztáciás-karamellás változatot
hozott el.
Hozzávalók:
• 50 dkg leveles tészta
Pisztáciakrém:
• 580 g fehér csokoládé
• 150 g pisztácia
• 300 g tejszín
Sós karamell:
• 80 g vaj egy csipetnyi sóval
• 200 g cukor

Kanizsay
Vilmos
László
a nevem, 2019. február 14-én,
Valentin-napon jöttem a világra, nagy-nagy szeretettel
várt már a családom. Alszom,
eszem, amikor pedig ébren
vagyok, figyelmesen próbálom megismerni a körülöttem
lévő világot. Újbuda Sasad
városrészében élek. Itt nagyon jó a levegő, ezért a sétákat is kedvelem. Üdvözlettel:
Vilmos

A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

10% kedvezmény,

a teljes árú, saját márkás bébijátékokra
A kupon beváltható a REGIO JÁTÉK áruházakban.
Érvényes: 2019. 04. 30-ig

TAVASZI
IRODALMI
DIVATHETEK
MÁRCIUS 14. – ÁPRILIS 14.

Vásárolj, regisztrálj, és nyerj egy
felejthetetlen utazást Milánóba!

Tová b b i i n f o r m á c i ó:

www.allee.hu
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