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Albertfalva 200 éves
Kétszáz éve, 1819. március 1-jén jelent meg
az a hirdetés, amellyel új település jött létre.
Alapítása után kilenc évvel már önálló iskola
nyílt az Albert Kázmér hercegről elnevezett
faluban, amely azóta is folyamatosan működik. A mai Albertfalva területén már az ókorban is éltek emberek, római tábor működött itt.
A városrész tekintélyes ipari múltat mondhat
magáénak, itt működött az Osztrák–Magyar
Monarchia legnagyobb repülőgépgyára is.
A számos művésznek, írónak is otthont adó
Albertfalvát 1950. január 1-jével csatolták
Budapesthez. Ekkor kezdődött az új lakótelep
építése a Fehérvári út, Vegyész utca, Karcag
utca és Mezőkövesd utca által határolt területen. A ’70-es években lebontották a Fehérvári
út mentén a régi házakat, helyükön tízemeletes
panelházak épültek.
Albertfalva lakói híresen nagy lokálpatrióták, a bicentenáriumot is méltó rendezvénysorozattal ünneplik a helyi intézmények és civil szervezetek, amelyek egész évben színes
programokkal várják az érdeklődőket. Március 2-án ünnepi koncertet ad az AKH Ope-

Intézkedések,
programok
a családokért
Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett
be évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. A program része a fiatal házasok kedvezményes hitellehetőségeinek kiterjesztése,
a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
bővítése, a nagycsaládosok jelzálogterheinek
további enyhítése, a sokgyermekes édesanyák
adómentessége, autóvásárlási támogatás, újabb
bölcsődei férőhelyek létesítése és a gyermekgondozási díj kiterjesztése a nagyszülőkre.
A kerületben is számos program segíti a családokat. Újbuda Önkormányzata támogatásával ismét megjelent két, elsősorban a szülők
számára készült kiadvány: a kerület óvodáit
reprezentáló Hívogató és az általános iskolákat bemutató Iskolanyitogató. Az önkormányzat 2018-ban másodszor nyerte el a Családbarát
munkahely címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán. Megalakult a Családbarát Szülő Klub, amely most indított sorozatot
abban a témában, hogyan hangolhatók össze
a munkahelyi és családi kötelezettségek. Kádár
Annamária pszichológus előadása előtt Molnár
László alpolgármester felidézte: a Családbarát
Újbuda Program 2013-ban indult, hogy civil
szervezetek és vállalkozások bevonásával ösztönözzék a rugalmas foglalkoztatást, létrehozták a Családbarát Vállalkozás Újbuda elismerő
címet is. Az önkormányzat elkötelezett a drogprevenció ügye mellett is. Ennek jegyében tartottak legutóbb rendhagyó színházi előadást
fiataloknak a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. A Nézőművészeti Kft. és a Manna
Kulturális Egyesület A gyáva című produkciójának rendezője és főszereplője Scherer Péter.
(Írásaink a 2–3. oldalon)

ra- és Dalstúdió, 11-én helytörténeti vetélkedő
lesz az általános iskolák felső tagozatosainak,
és még ugyanebben a hónapban egész napos
konferenciát rendeznek Fejezetek Albertfalva
történetéből címmel. Az Újbuda Önkormányzata által kiemelten támogatott Albertfalva
200 eseményei decemberig követik egymást,
a szervezésben az Albertfalvi Közösségi Ház
(AKH), az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, a Don Bosco Katolikus Általános Iskola,
az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola,
az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény és Farkas Krisztina önkormányzati képviselő vállal oroszlánrészt.
A városrész helytörténészei már a kétszázadik évforduló előtt is kiemelkedő munkát
végeztek a múlt feltárásában, emlékeinek ös�szegyűjtésében. A teljes XI. kerület helytörténetét összefoglaló gyűjtemény is az AKH-ban
látható. Emellett Újbuda más részei is számos
olyan kiadvánnyal büszkélkedhetnek, amelyek
az adott környék históriáját mutatják be, Kelenvölgytől Gazdagréten át Szentimrevárosig.
(Összeállításunk a 4–5. oldalon)

Farsang Újbudán
A hagyományos farsangi időszak vízkeresztkor, azaz január 6-án kezdődik, utolsó napja húshagyókedd. Az elnevezés arra utal, hogy a rákövetkező naptól, hamvazószerdától számítja a néphagyomány a húsvétig
tartó nagyböjtöt. Ebben az évben a lehető legkésőbbi időpontra, április
21-re esik a húsvét, hamvazószerda pedig március 6-ára, tehát a mulatságok és bálok szezonja, a farsang is tovább tart.
Az újbudai közösségi házak nem várakoztatták meg a mulatni vágyókat. Gazdagréten retró diszkót rendeztek február 15-én. A programra
beöltözve érkeztek a szórakozni vágyók, a legjobb jelmeznek járó pezs-

gőt egy lónak álcázott vendég érdemelte ki. A gyerekek sem maradtak
farsang nélkül, a gazdagréti minikarnevál február 16-án délután várta
a legkisebbeket Misi bohóccal, fánkevő versennyel, karaokéval, jelmezes felvonulással, erőpróbával és sok vidám pillanattal.
A Kelenvölgyi Közösségi Házban évek óta Újbuda Német Nemzetiségi
Önkormányzata szervezi a Svábbált. Idén február 16-án is sokan érkeztek német népviseletbe öltözve, otthonról hozva a sváb specialitásokat.
A Saarer Musikanten zenéjére a legtöbben táncra perdültek, a szervezők
idén fánkkal és német fűszerezésű disznótoros lakomával lepték meg
a kelenvölgyi farsangolókat.
Őrmezőn a Cats
Duo fellépései mindig
felszabadult
táncos
mulatságot
jelentenek a közösségi ház látogatóinak, idén sem volt ez
másként. A jelmezt
nem írták elő, sokan
mégis
beöltöztek:
volt, aki egymaga
személyesítette meg
Piroskát és a farkast,
de akadt tyúkanyó
és vén tengerész is.
Az
Albertfalvi
Közösségi Ház is
a jelmezes mulatozóké volt ezen a szombaton. A Gyékényes
utcában
néptáncés paso doble-bemutatókat is tartottak.
A
talpalávalóról
a Bulletproof Band
gondoskodott.
(Újbuda)
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Köszönet
az ápolóknak

Választási
tájékoztató

A magyar ápolók napja
alkalmából köszöntötte
a Szent Imre Kórház egészségügyi szakdolgozóit
Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István
országgyűlési képviselő.
A látogatás során az egészségügyben dolgozók bérfejlesztési programjáról is szó
esett.

– Kevés olyan szakma létezik, amely
olyan fokú alázatot igényel, mint
az ápolói munka. Az egészségügyben
dolgozók az emberi élet megmentésén
fáradoznak, ennél keresve sem találhatnánk nemesebb hivatást. Nekünk
is kötelességünk, hogy megálljunk
és köszönetet mondjunk az ápolóknak
és gyógyítóknak – fogalmazott Simicskó István, Újbuda országgyűlési
képviselője a Szent Imre Kórházban.
A kerület polgármestere azt emelte
ki, hogy az egészségügyben dolgozók
mindig olyan élethelyzetben találkoznak az emberekkel, amikor a legsebezhetőbbek és leginkább elesettek.
– Nekik nemcsak az a feladatuk, hogy
diagnosztizálják és kezeljék a betegségeket, hanem az is, hogy lelki támaszt nyújtsanak a nehéz pillanatokban – tette hozzá Hoffmann Tamás.
A Szent Imre Kórházban tett látogatás alkalmával szóba kerültek
az egészségügyi szektort érintő legjelentősebb intézkedések is. Az egészségügyi szakdolgozók átfogó béreme-

lése 2016-ban kezdődött, akkor 26
és fél százalékos béremelés történt,
majd 2017-ben 12 százalékos, 2018ban további 8 százalékos követte.
A tervek szerint négylépcsős folyamat
során ebben az évben 8 százalékos,
jövő januárban 14 százalékos, novemberben 20 százalékos, majd 2022-ben
további 30 százalékos béremelésben
részesülnek az egészségügyi szakdolgozók, a védőnők és az ágazatban dol-

gozó nem egészségügyi felsőfokú végzettségűek. Így átlagosan több mint
két és félszer annyit fognak keresni
az egészségügyi szakdolgozók 2022ben, mint 2016-ban. A béremelés ös�szesen mintegy 83 ezer egészségügyi
szakdolgozót és védőnőt érint.
Az Országgyűlés 2014-ben megerősítette és határozatával elfogadta,
hogy Kossuth Zsuzsanna születésnapján emlékezzenek meg minden

Újra dübörög
a Budafoki Pincejárat
Március 2-án újra kinyitják
kapuikat a téli álmot alvó pincék,
hogy a pincejárat vendégeinek
megmutassák azt a rengeteg
föld alatti csodát, amelyet
csak Budafokon láthatnak
a bor és a kultúra szerelmesei.
A Szezonnyitó program művészei
kerületi zenészek, akik különböző
stílusú zenei világgal fogadják
az érkezőket.
A Várszegi Pincészetben Borhi Miklós
és Horváth Levente
dzsesszduóját
hallgathatják, miközben
tavaszi ételvariációkat
kóstolhatnak a remek
borok mellé. A több
száz éves Seybold-Garab Pincében Pollák
Miklós zenéje mellett
háromtételes borkóstolóval és kemencében sült kacsacombbal várják azokat, akik
az orszagcimer@gmail.com e-mail címen
vagy a pince telefonszámán (70/313-2978)
előzetesen bejelentkeznek. A Törley Pezsgőmanufaktúra a múzeumi és vezetett pinceséta
végén egy pohár pezsgővel várja vendégeit.
A Borvárosban Pető Márk kerületi festőművész kiállítását tekinthetik meg a pince megismerése után. A 16 órakor kezdődő gasztro
talkshow-ban Révész József és Opoczky István
mesterszakácsokkal találkozhatunk. A trükkök és fortélyok mellett kóstoló is vár az éhes
vendégekre a díjnyertes séfek ételeiből.
A Lics Pincészet programján a részvétel
online jegyelővételhez és regisztrációhoz
kötött, ezért érdemes időben jelentkeznie
annak, aki szeretné megtekinteni 17 órától

Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének titkait, technológiai pincesétával, két tételből
álló borkóstolóval és borkorcsolyával fűszerezve. A Soós István Borászati Szakiskola
Tangazdasága különleges bortotóval várja
azokat, akik a vezetett pincesétát követően
egy pohár borért beszámolnak frissen szerzett tudásukról.
Idén sem maradhat el a már hagyományosnak számító pincekvíz a Borköltők Pince
Étteremben 19 órától. Érdemes itt is időben
regisztrálni az étterem Facebook-oldalán
és telefonszámán (424-5115), mert hamar el-

fogynak a helyek a játékra és a finom menüre: ropogós csirkeszárny, omlós BBQ-oldalas,
steak burgonya, cole slaw saláta, mártogatós.
A Katona Borházban a nap folyamán a Vanmocello zenekar játszik, 19.30-tól pedig Badár Sándor nem mindennapi stand up műsora
kezdődik (a jegyek már kaphatók a jegy.hu
oldalon vagy a Klauzál Házban). Az előadás
alatt a fogyasztható háromtételes borkóstoló
egyik tétele – a Katona Borház borai mellett –
a művész saját bora lesz.
Aki ismét a pincejárattal érkezne a belvárosból, idén új helyszínen, a Bálna parkolójában
szállhat fel a 40 percenként közlekedő különbuszra.
További információ: bornegyed.hu.
(Budafok–Tétény)

évben az ápolókról. A kétszáz esztendeje, 1817. február 19-én született
Kossuth Zsuzsanna – Kossuth Lajos
húga – Magyarország első főápolónője volt, aki az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc küzdelmei közepette megszervezte a sérültek ellátását.
A magyar ápolók napja mára az egészségügyben dolgozók egyik legfontosabb ünnepnapja.
(Újbuda)

Tisztelt Kerületi Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!
2019. február 15-én Budapest
Főváros XI. Kerület Jegyzője,
a Budapest Főváros XI. Kerület Helyi Választási Iroda
(HVI) vezetője a választási
eljárásról szóló törvényben
előírt határidőben, a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló törvény előírásai
alapján meghozta az 1/2019./
HVI határozatot, melyben
megállapította: a 2019. évben
tartandó helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
általános választása során
a Budapest Főváros XI. kerületben 17 egyéni választókerületi és 7 kompenzációs
listás mandátum szerezhető,
illetve Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének
megválasztandó
tagjainak
száma 24 fő.
A 17 kialakított választókerületi beosztás nem változott.
A 3/2019./HVI számú határozattal pedig az 56-os
szavazókört (Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola:
1118 Budapest, Csíki-hegyek
utca 13–15.) jelölte ki az Európai Parlamenti Választáson
településszintű lakóhellyel
rendelkező, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazóhelyéül.
A hivatkozott határozatok
megtekinthetőek a www.ujbuda.hu honlapon.
(HVI)

Felvilágosító előadás diákoknak
Az Újbudai
Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
(KEF) szervezésében
Újbudára is eljutott az a produkció,
amelyet Kovács
Krisztián és Scherer
Péter már több középiskolában előadott,
hogy felhívja
a fiatalok
figyelmét
a drogfüggőség veszélyeire. Február
20-án a Budai
Ciszterci
Szent Imre
Gimnáziumban
az előadás
után Surányi
Judit addiktológus válaszolt a diákok
kérdéseire.
A
Nézőművészeti
Kft.
és a Manna Kulturális Egyesület közös színpadi produkciójában, A gyávában egy apa
és függő fiának élete, kettejük
konfliktusa elevenedik meg.
Már közel négyszáz alkalommal játszották el az egyórás
színművet, gyakran iskolákban is – tudtuk meg Scherer
Péter rendezőtől. Hozzátette: érzékelhető, hogy a darab erősen hat a gyerekekre,
az azt követő beszélgetésen
könnyebben megnyílnak, bátrabban kérdeznek.
Márton Andrea, a KEF
szakmai elnöke elmondta:

a kerületben 2003 óta működő fórum a legfontosabbnak
a megelőzést tartja. A gyáva bemutatásával új típusú
koncepciót igyekeztek megvalósítani, és tervezik, hogy
a programot más kerületi iskolákba is elviszik.
A gyáva 2011-ben elnyerte
a VI. Gyermek- és Ifjúsági
Színházi Szemle fődíját, majd

2012-ben az ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Biennálé legjobb ifjúsági elő
adásnak járó Üveghegy-díját
is. Scherer Péter arra a legbüszkébb, hogy az előadás
után a fiatalok a családban
is elbeszélgetnek a témáról,
és előfordul, hogy a szülők is
megnézik a darabot.
(D. B. S.)

Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot hoz
létre a főváros – döntött legutóbbi ülésén a Fővárosi
Közgyűlés. A fórum elnöke a főpolgármester, társelnöke a budapesti rendőrfőkapitány, tagjaira a főpolgármester tesz majd javaslatot, és ellenzéki képviselők is helyet kapnak benne. Az elfogadott javaslat
szerint a fórum megalakítását az teszi szükségessé,
hogy a klasszikus kábítószerek mellett a fővárosban
is elterjedtek az új pszichoaktív anyagok (dizájner
drogok) és a tiltólistán nem szereplő tudatmódosító
szerek. Az új testület a Nemzeti Drogellenes Stratégia
alapvető beavatkozási területén (közösségi együttműködés, egészségfejlesztés, megelőzés, gyógyítás
és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) elsősorban nem
a szankcionálásra fókuszáló rendészeti jellegű megoldásokat előtérbe helyezve tudja majd megvalósítani a hozzá fűzött elvárásokat.
(MTI)
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Újabb kormányzati
intézkedések
a családokért

Nagy idő

Kétszáz év nagy idő az emberiség történetében, egy városrész életében még inkább.
1819 volt az az év, amikor a magyar nyelv
újítási harc lényegében lezárul, amikor
végleges formát ölt Katona József klasszikusa, a Bánk
bán,
amikor
már az Atlanti-óceánt
is
gőzhajtású tengerjárók szelik
át – és amikor
a ráckevei uradalom prefektusa kijelöli a mai
Albertfalvát.
Ha végiglapozzuk a történelemkönyveket, láthatjuk, hogy két évszázad alatt
mennyi minden történt, jött létre, alakult át Albertfalván – esetenként tűnt el
onnan. Rögtön az alapítás évében már
iparos céhvel rendelkezett a városrész,
néhány évre rá iskola, majd óvoda nyílt –
az 1828-ban alapított iskola azóta is működik, ma már Petőfi Sándor Általános
Iskola néven –, később pedig itt létesült
az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyára, ahová HÉV-vel
érkezhettek a munkások. A település alapítása után száz évvel épült fel a ma is
álló tisztviselőtelep, amely számos hírességnek is otthont adott.
Mindez – ahogy mondani szokás – ma
már történelem, ám valami mit sem változott: Albertfalva nem csupán lakóhely,
de otthon sokunk számára. Az albertfalvaiak híresek lokálpatriotizmusukról,
ami a múlt tiszteletén túl az új értékek,
hagyományok teremtésére is vonatkozik.
Ha végignézünk az évforduló programján,
láthatjuk, hogy a fiatalokat és az időseket
egyaránt be kívánja vonni, legyen szó régi
fotók gyűjtéséről, helytörténeti vetélkedőről, emlékkiállításról vagy közösségi eseményekről.
A hagyomány, a tisztelet és a megújulás hármassága jellemzi leginkább a városrészt. Albertfalva múltja és jövője
összetartozik, megalakulása után kétszáz évvel már egy nagy egész, Újbuda
részeként.
Hoffmann Tamás
polgármester

nek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Ezt az intézkedést várhatóan 2020. január 1-jétől vezetik be,
és csak a munkából származó jövedelmekre vonatkozik.
• A legalább három gyermeket nevelő (vagy a harmadikat váró) családok egy minimum hétszemélyes új
autó megvételéhez két és fél millió
forint vissza nem térítendő állami
támogatást kaphatnak. A támogatás
legfeljebb a vételár felét fedezheti,
a gyerekek közé a felsőoktatásban
részt vevők is beleszámítanak.

Hétpontos családvédelmi akció
tervet jelentett be évértékelő
beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányzati intézkedések többsége a tervek szerint
2019. július 1-jétől lép életbe,
miután az Országgyűlés módosítja
a vonatkozó jogszabályokat.
• A fiatal házasok tízmillió forint kamatmentes szabadfelhasználású hitelt kaphatnak.
A nők 18–40 év között lehetnek, a férfiakra
nincs életkori megkötés. A hitelt elváltak is
felvehetik – fejtette ki a részleteket sajtótájékoztatóján Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúsági
ügyekért felelős államtitkára –, de ha valamelyiküknek már született gyereke, akkor
legalább egyiküknek ez kell legyen az első
házassága. (Az özvegyek első házasnak
számítanak.) A program idén júliusban kezdődik, és három évig lehet belépni. Feltétel
a legalább hároméves munkaviszony, amibe beleszámítanak a felsőoktatásban töltött
évek is. A hitel törlesztését az első születendő
gyermek esetében három évre felfüggesztik
(a terhesség 12. hetét követően), a második
érkezésekor ismét három évre felfüggesztik,
és ekkor leírják a tőketartozás harmadát is.
A harmadik gyermek után elengedik a tartozás fennmaradt részét. A hitelt kereskedelmi
bankok folyósítják, az ügyintézés költségeit
az állam fizeti. Ha az igényléstől számítva
öt éven belül nem születik gyermek, akkor

a hitel piaci kamatozásúvá alakul át, visszamenőleg is. Ha a házaspár hibáján kívül nem
született gyermek, akkor a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg – hangsúlyozta Novák Katalin.
• Kibővül a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) rendszere. Jelenleg a kétgyermekes családok 10 millió, a három-, illetve
többgyermekes családok 15 millió forint
kamattámogatott hitelt vehetnek igénybe új
lakás vásárlásához 25 éves futamidőre, fix 3
százalékos kamattal, a vissza nem térítendő
támogatást jelentő CSOK mellett. A jövőben
használt lakás vásárlásához is fel lehet venni
a támogatott hitelt – ugyanolyan feltételekkel, mint az új lakások esetében –, és megszűnik a felső értékhatár. Ma legfeljebb 35
millió forint vételárú használt lakás megvételéhez lehet vissza nem térítendő CSOK-ot
igényelni, kamattámogatott hitelt pedig egyáltalán nem.
• Tovább enyhülnek a nagycsaládosok jelzálogterhei. Eddig a harmadik, valamint
minden további gyermek születése után
egymillió forintot vállalt át az állam az érintett családok jelzáloghiteléből. A jövőben
a második gyermek születésekor egymillió
forintot, a harmadiknál négymilliót, utána
minden további gyermek érkezésekor újabb
egy-egy millió forintot vállalnak át.
• Azok a nők, akik legalább négy gyermeket
szültek és neveltek, életük végéig mentesül-

Családbarát programok
a kerületben
A személyiségtípusokról tartott elő
adást a Polgármesteri
Hivatal tanácstermében Kádár
Annamária pszichológus. A hallgatóságot
Molnár László alpolgármester köszöntötte, és ismertette
az önkormányzat
családbarát
programjait.
Újbuda
Önkormányzata
2018-ban már második alkalommal nyerte el a Családbarát munkahely elismerő címet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pályázatán. A program részeként
az önkormányzat igyekszik

segíteni dolgozóit a munka
és magánélet egyensúlyának
megteremtésében. Így jött létre a Felelős Szülők Iskolájával együttműködésben a Családbarát Szülő Klub, amely
öt előadásból álló, szemléletformáló sorozatot indított.
A meghívott szakemberek
egyebek mellett arról beszélnek, hogyan hangolhatók ös�sze minél jobban a munkahelyi és családi kötelezettségek.
Az első előadást Kádár Annamária pszichológus, terapeuta
tartotta Személyiségtípusok
a munkában és a családban
címmel, a következő alkalomra Polus Enikő mentálhigiénés szakembert, trénert
hívták meg.
Az első előadás előtt Molnár László alpolgármester

felidézte: a Családbarát Újbuda Program 2013-ban indult, hogy civil szervezetek
és vállalkozások bevonásával rugalmas munkahelyek
megteremtésére ösztönözzék
a kerületi munkáltatókat.
A program egyik jelentős
eredménye a Családbarát
Vállalkozás Újbuda elismerő cím, amelyet minden esztendőben a Kerület Napján
adnak át. Az alpolgármester
megemlítette, hogy a szemléletformálás érdekében tavaly
előadás-sorozatot tartottak
az apák szerepéről. Az önkormányzat drogprevenciós
programot és gyerekeknek
szóló nyílt napot is szervez,
továbbá évről évre támogatja
a nyári gyermekfelügyeletet.
(D. B. S.)

Misszió

• A teljes körű bölcsődei ellátás érdekében három év alatt 21 ezer új
bölcsődei férőhelyet létesítenek.
Ebből tízezret 2019 végéig megépítenek, 2020-ban és 2021-ben pedig
további ötezer, illetve hatezer létesül a tervek szerint.
• Az aktív dolgozó nagyszülők is igénybe vehetik majd a gyermekgondozási díjat (gyed),
vagyis a szülők helyett ők maradhatnak gyeden. Várhatóan ez a lehetőség is 2020-tól
nyílik meg.
– Idén a második félévben összesen 75 milliárd forintot, jövőre 150 milliárd forintot szánnak a családvédelmi akciótervre – mondta
el a közszolgálati médiának Novák Katalin.
Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frak
cióvezetője arról számolt be, hogy a program
végrehajtásához várhatóan a költségvetési
és az egészségbiztosítási törvényt, az adótörvényeket és a munka törvénykönyvét kell módosítani, a módosító javaslatokat a kormány
benyújtja.
(MTI–Újbuda)

Tudnivalók az újbudai
óvodákról és iskolákról
Újbuda Önkormányzata támogatásával ismét
megjelent két, elsősorban a szülők számára
készült kiadvány. A kerület óvodáit reprezentáló Hívogató és az általános iskolákat bemutató Iskolanyitogató segíteni kívánja a szülőket az óvoda-, illetve iskolaválasztásban.
A Hívogató ismerteti Újbuda önkormányzati, illetve nem
ön kor m á ny z at i
fenntartású óvo2020
dáit, az óvodai ne2019–
velést segítő egyéb
intézményeket,
az óvodáztatással
kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat és szakemberek
szülőknek szóló írásait. Nemcsak az óvodák
tárgyi környezetéről,
hanem többek között
pedagógiai programjukról, nevelési elveikről,
az alkalmazott módszerekről is
képet kaphatnak az olvasók.
Az Iskolanyitogató a leendő elsősök
szüleit tájékoztatja a kerület állami, illetve
nem állami fenntartású általános iskoláiról.
Minden olyan lényeges információt tartalmaz, amely hozzásegíti a szülőket, hogy
rátaláljanak a gyermekük számára legjobb,
legmegfelelőbb iskolára. Megismerhetik
az intézmények specialitásait, profilját, az elért eredményeket, hogyan fogadják a kisdi-
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ákokat, mit tudnak nyújtani a tanulóknak.
A nyílt napokról, a leendő elsősöknek szervezett programokról, foglalkozásokról is informálódhatnak a szülők, emellett szakemberek
iskolakezdést segítő tanácsait is olvashatják.
A kerületben működő Weiner Leó Katolikus
Zeneiskola–Alapfokú Művészeti Iskola
és Zenei Szakgimnázium kínálta zenei
képzési lehetőségek is szerepelnek a kiadványban.
A Hívogatóhoz a kerületi bölcsődékben, védőnői szolgálatoknál juthatnak
hozzá.
Az
IskolanyitoNYIT
2 0 1 OGAT
gatóból minden
9–2
020 Ó
leendő első osztályos szülője kap egy
példányt, amelyet
gyermeke óvodájában vehet át. Mindkét
kiadvány hozzáférhető
Újbuda Önkormányzata Humánszolgálati
Igazgatóságán (Zsombolyai u. 4. IV. em.),
a Dél-budai Tankerületi
Központban
(Fehérvári
út 126–128. V. em.), a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézményében
(Erőmű u. 4. fszt.), az Újbudai Humán Szolgáltató Központban (Bogdánfy u. 7/d) és az Újbudai Pedagógiai Irodában (Erőmű u. 8. II. em.).
A kiadványok Újbuda honlapján is olvashatók
(www.ujbuda.hu).
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A jubileum alkalmából egész évben színes programok várják az érdeklődőket

Albertfalva 200 éves
tét Máté Róbert,
az
Albertfalvi
Loká lpat rióta
Egyesület elnöke.
Az uradalom
prefektusa 1819.
március 1-jén jelentetett meg hirdetést, amelyben
a Fehérvár felé
vezető út két oldalán ötven házhelyet jelöltek ki
zsellérek számára
a promontori telep bővítéseként.
A népesség a közeli német helységekből, illetve
a szomszédos Budáról és Pestről költözött át. Az új települést
először Lerchenfeldnek (Pacsirtaföld), majd a császárné iránti
tiszteletből Theresienfeldnek,
később a betelepülő szászok

A helyiek méltán lehetnek büszkék
az egykori római táborból népes
városrésszé vált Albertfalvára.
Számos híresség talált otthonra itt,
köztük Mahunka Alajos asztalosmester és bútorgyáros, fia, Mahunka
Imre, Simándy József operaénekes. Tekintélyes múltú asztalosés bútoripar kötődik Albertfalvához,
és itt működött az Osztrák–Magyar
Monarchia legnagyobb repülőgépgyára is.

Albertfalva fennállásának 200.
évfordulója alkalmából közös
rendezvénysorozatot szerveznek
a helyi intézmények és civil szervezetek, amelyek egész évben
színes programokkal várják
az érdeklődőket.

Iparosok és lakótelepek
Albertfalva méltán híres iparáról is. Stróbl József
1819-ben, a városrész születési évében alapította
az Albertfalvi Iparos Céhet, amelyben alig négy
évtized múlva 53 mester tevékenykedett, ekkor
már működött az Asztalos Céh is. Később, 1886-

„De jó hazamenni oda,
ahol várnak…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió ünnepi koncertje Albertfalva alapításának
200. évfordulója és a nemzetközi nőnap tiszteletére

2019. március 2.
szombat 18 óra

A műsorban részletek hangzanak el W. A. Mozart, F. Schubert,
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Zerkovitz Béla, Dirner Gusztáv, Majláth
Jenő, továbbá de Crescenzo, Darion, Villoldo és Webber műveiből.

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
Telefon: 1/204-6788
E-mail: akh@ujbuda.hu

Radosiczky Márta
Terebessy Éva
Csák József
Csikai Barna
Németh Károly

Az albertfalvi repülőgépgyár makettje

A mai XI. kerület déli részén állt az a római katonai tábor és település, amelyet a Kr. u. ’70-es évek
elején építettek fel. A 2. század közepén ugyanitt
egy kőerődöt emeltek. A középkorban templommal rendelkező település is kialakult ezen a helyen,
amely a török időkben elpusztult. A terület később
a ráckevei uradalom részévé vált: a 18. század második felében nászajándékként került Mária Krisztina főhercegnő birtokába, majd halála után férje,
Albert Kázmér szász-tescheni herceg örökölte –
elevenítette fel Albertfalva múltjának egy fejeze-

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Közreműködnek:

Január és július között Albertfalva anno-retro
címmel az Albertfalvi Közösségi Ház (AKH)
munkatársai folyamatosan várnak régi fotókat, amelyek bemutatják, hogyan nézett ki korábban a városrész. – A fényképek elérhetők
lesznek az interneten, ősszel vándorkiállítást
szerveznek a kiválasztott fotókból a helyi intézményekben, illetve egy képes albumot is

Nemzeti Levéltár főlevéltárosa tart előadást.
Margittai Zsuzsa, az Iparművészeti Múzeum
tudományos titkára és Tóth Sándor professzor
Mahunka Imre bútorgyáros tevékenységéről,
a gyár történetéről és az asztalosmesterség
múltjáról beszél. Az előadás-sorozatot Punka György repüléstörténész zárja, aki a repülőgépgyárról és az I. világháború alatt betöltött szerepéről beszél majd. A díszvendégek
között lesz Sümegh László és Madaras Gábor
helytörténész.
Június 1-jén, a hagyományos szabadtéri Albertfalvi Mustrán a városrész múltjára utalva az asztalosipar, illetve a meghívott Német
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából a német nemzetiségi kultúra kerül a középpontba.

Albertfalva születése

ALBERTFALV I

György Viktória
Henk Marika
Kökényessy Júlia
Kövecses Klára
Pálinkás Gyöngyi

Kiállítások, pályázatok, rendezvények

Zongorán kísér:

Hegedűs Szabolcs

Belépő, előzetes regisztráció
alapján: 600 Ft/fő

Az összeállításunkban látható archív képek
az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti
Gyűjteményből származnak
után Sachsenfeldnek (Szászföld) hívták. Ezután
a terület a korábbi birtokos, Albert herceg emlékére először az Albertdorf, végül 1822-ben a mai, ezzel megegyező jelentésű Albertfalva nevet kapta.
A település első iskolája
1828-ban nyílt meg, és azóta
is működik, ma Újbudai Petőfi
Sándor Általános Iskola néven.
1900-ban óvodát létesítettek,
négy évvel később a dél-budai
HÉV-közlekedés is megindult.
Az egyszintes sorházakból álló
OTI-telep (Országos Társadalombiztosító Intézet), más néven tisztviselőtelep 1929-ben
épült. A „terület nagyon hamar
benépesült. Az OTI dolgozóin
kívül lakott itt néhány művész,
élsportoló is, például Udvary
Pál festőművész, Déri Gabriella opera-énekesnő, Tersánszky Józsi Jenő író
és Erő Kató országos tekebajnok” – olvasható
Farkas Krisztina önkormányzati képviselő tanulmányában. A képviselő lapunknak elmondta:
Albertfalván ő is megtalálta otthonát, ahová jó
hazajönni, hiszen Tamási Áron szavaival élve
„azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”.

ban Mahunka Alajos hevesi származású asztalos
elnökletével létrejött az Ipartestület. Fia, a külföldi tanulmányai után hazatért Imre a hazai asztalos bútorgyártás atyjává vált. Neki köszönhetően

megjelentetnek, amelyben felidézik a régi Albertfalva hangulatát – mondta lapunknak Farkas Zsolt, az AKH vezetője.
Március 11-én rendezik meg az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskolában az Albertfalva
Mozaik helytörténeti vetélkedőt. – Ezen a Petőfi mellett a Don Bosco Katolikus Általános
Iskola és a Szent II. János Pál Iskolaközpont
felsős diákjai vehetnek részt – számolt be Farkas Krisztina, a vetélkedő zsűrijének elnöke.
Márciusban Fejezetek Albertfalva történetéből címmel rendeznek egynapos előadássorozatot az AKH-ban. A látogatók megismerhetik Albertfalva római kori katonai
táborának múltját Beszédes József, a BTM
(Budapesti Történeti Múzeum) Aquincumi
Múzeum főmuzeológusa jóvoltából, Albert
herceg magánéleti, közéleti és katonai szerepéről pedig Kulcsár Krisztina, a Magyar

Szeptemberben állítják fel Trischler Ferenc
alkotását, Albert herceg mellszobrát. Az előkészületekben részt vesznek az Albertfalvi
Lokálpatrióta Egyesület, az Albertfalvi Keresztény Társasági Kör (AKTK), az Albertfalvai Polgárok Köre és az Albertfalvi Közösségi Ház munkatársai, továbbá Beleznay Andor
nyugalmazott iskolaigazgató, a lokálpatrióták
alelnöke. Beleznay Andor hozta létre az 1980as években az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteményt, ahol számos fényképet, tárgyat gyűjtött össze Albertfalváról. Ő szintén
szeptemberben rendez kiállítást a 200. évforduló tiszteletére.
Tudj meg többet Albertfalváról! címmel
október 17-én az albertfalvai alsós gyerekek
ismerkedhetnek meg játékos formában a városrész történetével a Don Bosco Katolikus
Általános Iskolában.

FELHÍVÁS
ÚJBUDAI EMLÉKTÁBLA-ÁLLÍTÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

a magyar asztalosipar a 20. század elejére európai
hírűvé nőtte ki magát.
Albertfalván működött 1914 és 1926 között
az Első Magyar Repülőgépgyár, amely repülőtérrel is rendelkezett. A gyár szerelőcsarnoka
ma is áll. Az Albertfalvi Cérnázó Kft. ugyancsak nagy múltra tekint vissza: telephelye 1927ben létesült.
A települést 131 évnyi önállóság
után, 1950. január 1-jével csatolták
Budapesthez. Ekkor kezdődött az új
lakótelep építése a Fehérvári út, Vegyész utca, Karcag utca és Mezőkövesd utca által határolt területen.
1970 körül felszámolták a régi albertfalvai temető maradványait, ma egy
emlékkő jelzi a helyét. A ’70-es évek
második felében lebontották a Fehérvári út mentén a régi házakat, helyükön tízemeletes panelházak épültek.
1988-ban nyitották meg a Kondorosi
úti uszodát, amely 1997 óta Nyéki
Imre nevét viseli.
(T. K.)

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

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

Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud
segítséget kérni:
e-mail: info@smart11.ujbuda.hu
telefonszám: 06/1/3723-468
Magánszemélyek és egyházi szervezetek esetén a pályázat
beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a
benyújtás módjáról feljebb, a gazdálkodó szervezetek
tájékoztatásánál), vagy postai úton, illetve személyesen van
lehetőség. Az adatlapokat 1 borítékban, 2 példányban (1
eredeti és 1 másolat) kérjük leadni a kötelező mellékletekkel együtt. A borítékra kérjük ráírni: Emléktábla-állítás
kezdeményezése.
Személyes benyújtás: Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportnál, hivatali időben
(1113 Bp., Bocskai út 39–41. II. emelet 202.)
Postai úton: 1518 Budapest, Pf. 10. – a megadott határidő
napjáig feladva

Albertfalva múltját több történeti munka is feleleveníti: Sümegh László négy, Madaras Gábor pedig két könyvet írt róla, de idetartozik Hoffmann Pál Házhelyek
Promontoriumnál – Albertfalva története című kiadványa is. – Az Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti Gyűjtemény kerületszerte kuriózumnak számít – emelte ki Farkas Zsolt, az AKH vezetője. Albertfalva ugyanis az egyetlen olyan újbudai városrész,
amely több száz éves múlttal rendelkezik, és egykor önálló település volt. A XI.
kerület egészének helytörténetét összefoglaló gyűjtemény az Etele Helytörténeti
Kör jóvoltából jött létre. A kör által egykor kezelt kiadványok, tárgyak és emlékek
ma az AKH-ban láthatók.
A XI. kerület más részei és a szomszédos Budafok is számos helytörténeti kiadvánnyal büszkélkedhet. Kelenvölgy és Budafok szakértője, Sturdik Miklós több mint
huszonöt éve végez kutatómunkát. Gazdagrét múltjáról (a városrész idén szintén
jubilál, hiszen a lakótelep első lakását 1984-ben adták át, az építkezés 1989-ben
fejeződött be) 2009-ben jelentetett meg tanulmányt Farkas Zsolt. A Szentimreváros Története sorozatnak eddig öt kötete jelent meg.
November 9–17. között az Albertfalvi Napokon több helyi kötődésű művész látogat meglepetésként Albertfalvára. Zsolti bácsi pedig
meghirdeti az „Édes Albertfalva” pályázatot,
hogy év végére kiderüljön, melyik az itt élők
kedvenc süteménye. Márciustól decemberig
az Albertfalvi Helyés
Iskolatörténeti
Gyűjteményben látható az albertfalvi
asztalosok jelenleg
a Kiscelli Múzeumban található céhládája, amelyet 1852ben Stróbl József
készített.
Az Újbuda Önkormányzata által
kiemelten
támogatott
Albertfalva
200 programsorozat
szervezésében az Albertfalvi Közösségi
Ház, az Albertfalvi

Idézzük meg és rögzítsük a régi
Albertfalvát, hogy minél többen láthassuk!
Várunk olyan fotókat, amelyek bemutatják
a városrész, illetve a falu életét és
hangulatát a múlt században: hétköznapok,
ünnepek, utcaképek, emberek.
Két kategóriában gyűjtjük a képeket:

ANNO – 1973 előtt
készült felvételek
RETRO – 1973 és 1999 között
készült fotók
A képekhez lehetőség szerint kérjük
megadni, hogy mikor és hol készült,
illetve kiket ábrázol!

A fényképeket az Albertfalvi Közösségi
Házba kérjük eljuttatni 2019. július 1-ig,
ahol beszkenneljük, majd visszaadjuk
azokat tulajdonosának.
Elektronikusan minél nagyobb
(legalább 600 dpi) felbontású jpeg
formátumban várjuk a felvételeket
e-mailben, az akh@ujbuda.hu címre.
A beérkezett fotókat feltöltjük
a facebook.com/Albertfalva200 oldalra,
illetve a felvételekből válogatva
egy képEs AlbumOT is megjelentetünk.
Hogy el ne fújja mind a szél…

Adatlap igényelhető: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Jegyzői Igazgatóság
Programkoordinációs Csoport (1113 Bp., Bocskai út 39–41.
II. emelet 202.), továbbá elérhető a www.ujbuda.hu oldalról,
illetve elektronikusan is igényelhető a fulop.krisztina@
ujbuda.hu e-mail címen

Teremtsük meg együtt
Albertfalva képes emlékezetét!

Beadási határidő: 2019. március 14.
Elbírálás, értesítés: Az elbírálásról a kezdeményezők
közvetlen értesítést kapnak
További információ a 06/1/3723-468-as telefonszámon
vagy a fulop.krisztina@ujbuda.hu címen kérhető.
Budapest, 2019. január 15.
Jankó István elnök

Lokálpatrióta Egyesület, a Don Bosco Katolikus Általános Iskola, az Újbudai Petőfi Sándor
Általános Iskola, az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény és Farkas Krisztina
önkormányzati képviselő vállal oroszlánrészt.
(Újbuda)

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
Telefon: 204-6788
e-mail: akh@ujbuda.hu

www.pontmagazin.hu/albertfalva
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Játssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével
és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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Rántott csirke
modern köntösben

Új lakóink
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban jelezzék:
Újbuda új lakói. A rovatban megjelenő kisbabák családjának
a REGIO JÁTÉK ajándékot ajánl fel, mely átvehető
a Nándorfejérvári út 23–25. szám alatt és az Allee 2. emeletén.

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

A hagyományos rántott csirkecombfilének az elkészítése
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
már minden rutinos házias�szonynak egyszerű feladat.
Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje most elárulja, melyik különleges,
mégis végtelenül hétköznapi alapanyaggal tehetjük
igazán ropogóssá kedvenc
fogásunkat. A panko, más
néven japán zsemlemorzsa rendkívülinek hangzik,
ráadásul nem is szerezhető
be minden sarki boltban.
Ez nem más, mint kenyérből készült nagy szemcséjű
morzsa, amit akár otthon is
könnyedén elkészíthetünk
szikkadt kenyérből egy aprító segítségével. Kétféle
pankót különböztetünk meg:
a fehéret, ami fehér kenyér
„beléből”, valamint a barnát,
ami teljes kiőrlésű kenyérből
készül úgy, hogy a héját is
rajta hagyják. Nagy előnye
a hagyományos morzsával
szemben, hogy kevésbé szív-

24/01/18 11:02

ja meg magát zsiradékkal,
mégis ropogósabb lesz a rántott hús.
Tanyasi csirkecombfilé
pankóba forgatva
vajas-petrezselymes
újburgonyával
és korianderes uborkával
Hozzávalók:
• 2,5 kg csirkecombfilé
• fokhagyma, tej a pácoláshoz
• 5 db tojás
• 15 dkg liszt
• 20 dkg panko
• 1,5 kg újburgonya
• 20 dkg vaj
• 3 csokor petrezselyem

Szabó Zénó Roland vagyok, 2018. december 7-én jöttem a világra a családom nagy örömére!

• 1,2 kg kígyóuborka
• 3 dl joghurt vagy kefír
• 1 csokor friss koriander
• 1 db lime
• pirított szezámolaj
• pár szem sótlan
földimogyoró a találáshoz
Elkészítés: a csirkecombot megtisztítjuk, és pár
órára enyhén fokhagymás
tejbe áztatjuk. A pankóba
tetszés szerint tehetünk
szinte bármilyen fűszert.
A combokat bepanírozzuk,
majd bő olajban ropogósra
sütjük.
A burgonyát enyhén sós
vízben megfőzzük, csepeg-

tetjük, aztán a felolvasztott
vajon egy serpenyőben megpirítjuk. Amint egy kis színt
kapott, levesszük a tűzhelyről, és a frissen felaprított
petrezselyemmel meghintjük.
Az uborkát egyszer egy
centi vastag, körülbelül 5
centi hosszú téglatestekre
vágjuk. Összeforgatjuk joghurttal vagy kefírrel, a felaprított korianderrel, a lime
levével, pár csepp szezámolajjal és egy kevés sóval.
Tálaláskor durvára törjük
a mogyorót, majd az étel tetejére szórjuk.
Jó étvágyat kívánunk!

Újbuda Önkormányzata és a Fonó bemutatja:

Balogh Heléna a nevem,
2018. december 16-án
születtem 2920 grammal és 50 centiméterrel
a családom nagy örömére. Amint látjátok, nagyon jókedvű és boldog
vagyok, szüleim lesik
minden kívánságomat.
Szeretek jókat aludni
és sétálgatni a környéken, mosolyra fakasztani
a körülöttem lévőket.

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. 03. 31-ig

Március 15.
Nemzeti Ünnep
a Fonóban
16.00

„Megfújják a trombitát...” Huszáros komédia
Bahorka Társulat táncházzal egybekötött gyerekműsora
Népi kézműves foglalkozás Csiki Lóránt vezetésével

18.30

Ünnepi megemlékezés

19.00

„Egy a madár a hangjával, egy az érzés a nótával…”
A Sárarany zenekar koncertje, mely a népies műzene,
a parasztzene és a verbunkos hagyomány összefonódását,
a ’48-as forradalmat megelőző időszak zenéjét eleveníti meg.

20.00 Moldvai és vonós táncház a Berka Együttessel
és a Sárarany zenekarral

A BELépéS iNgyENES

1116 Budapest, Sztregova utca 3. | www.fono.hu
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Városfejlődés,
hidak, aranyhal
Az önkormányzat 2012-ben indította el Újbuda értékei című sorozatát, hogy bemutassa a kerület
természeti és történeti értékeit.
Az évről évre megjelenő füzetek
a Kamaraerdei tanösvénytől
a természetvédelmi területeken,
tavakon és ipari műemlékeken át
a Gellért-hegyig ismertetik a tudnivalókat. A legutóbb elkészült füzet,
a sorozat ötödik darabja a Dunával
foglalkozik.
„Újbuda fejlődését – a kerület hivatalos megalakulása előtt is – nagymértékben befolyásolta a Duna. (...) Budapest és benne Újbuda
jelenlegi városképét a XIX. század végén kezdődött mederszabályozási munkák alakították ki – Lágymányos Budapest egyesítésekor,
1873-ban még mocsaras, vizenyős terület volt,
a Műegyetem épületei helyén még a Duna hullámzott” – olvasható Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében.
Az Újbuda Önkormányzata megbízásából
készült sorozat ötödik részében Európa második leghosszabb folyamának kerületünkben
játszott földrajzi és történelmi szerepét ismerheti meg az olvasó. Kiderül például a Szőlő, bor
és gyümölcsészet című fejezetből, hogy a Duna-parti területen a robbanásszerű városfejlő-

désig a mezőgazdaság
dominált. A szőlőművelés állt a középpontban,
mint Buda környékén
mindenütt, egészen a 19.
század végéig. A szőlészet a filoxéravészig biztosított megélhetést Óbuda, Gellérthegy, Sashegy,
Svábhegy és az újbudai
Duna-part lakosságának.
Albertfalva mellett egy 42
holdas gyümölcsös állt.
A folyó története kapcsán Újbuda repülőterei
is külön fejezetet kapnak
a kiadványban. A szerzők
képzeletbeli séta formájában
mutatják be a kerület hídjait
(Szabadság híd, Petőfi híd,
Déli Összekötő Vasúti híd,
Rákóczi híd).
A füzet a Lágymányosi-öblöt Újbuda egyik legjellegzetesebb Duna-szakaszaként
ismerteti. A mai Kopaszi-gát
környékén valaha nem öböl
volt, hanem a Duna, illetve
mocsár, amely a mai Műegyetem telkének déli részénél ért
véget. A gátépítés terve 1838-

ban, a nagy árvíz után született meg: abban
az évben hirtelen indult meg a jégzajlás,
a Kopasz és a Nyúlfutás nevű zátonyokon
megakadó jég elzárta a víz útját, az ár pedig elöntötte Pestet. A megvalósításra egészen az 1867-es kiegyezés utáni gazdasági
fellendülésig kellett várni, a millennium
idején azonban már budai vidámparkot is
létrehozott itt az Orfeum igazgatója. Érdekesség, hogy a vállalkozás annak idején
a szúnyogok miatt bukott meg.
Az élővilág rajongói a környék mára kihalt
óriáshaláról, a vizáról is megtudhatnak néhány érdekes adalékot, ahogy az is kiderül,
hogy az „aranyhal tényleg létezett”.
A kiadvány elérhető a Polgármesteri Hivatal épületeiben, illetve hamarosan megjelenik
a közösségi házakban is.
(Újbuda)

aktuális

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

Segélyhívás: mindig
a 112 a nyerő szám
A 112-es központi segélyhívószám az egész
Európai Unió területén működik, így Magyarországon is ezt kell tárcsázni, ha segítségre szorul valaki. Ám akadnak olyan,
kevésbé kiélezett szituációk, amikor ugyan
segítségre vagy hivatalos személy eljárására
van szükségünk, de nem élet-halál kérdésről
van szó. Mint például ha találunk egy nyitva
hagyott autót. Korábban ilyen esetben a XI.
kerületi rendőrkapitányságot is tárcsázhattuk, a néhány éve bevezetett új irányítási
rendszerben azonban nem ez a jó eljárás.
Jáger István rendőr őrnagy, kerületi rendőrkapitány lapunknak elmondta, hogy
most már minden segélykéréssel a 112-t
kell tárcsázni. Hívásunk a három országos
központ egyikébe fut be, aszerint, hogy
melyikben tud leghamarabb a kezelő foglalkozni velünk. Az információ alapján
ők továbbkapcsolják hívásunkat a fővárosi
vagy megyei illetékes Tevékenység Irányítási Központba (TIK). Budapestnek külön
TIK-je van, ahol nemcsak a rendőrök, de
a tűzoltó- és a mentőegységek helyzetével
is tisztában vannak, így a lehető legközelebbről tudják küldeni a segítséget. Akár
a szomszédos kerületből, ha az a jó megoldás. Ugyanakkor annak sincs akadálya,
hogy ha meglátunk egy rendőrt, akkor közvetlenül tőle kérjünk segítséget.
Czifra Ferenc tűzoltó alezredes, a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről megerősítette, hogy ha veszélyhelyzetet
észlelünk, a 112 tárcsázása és az operátor
megfelelő, pontos tájékoztatása a helyes eljárás. Természetesen ha egy tűzoltóság közelében történik a baj, akkor be lehet menni
személyesen is. (Többször előfordult például, hogy ujjra szorult gyűrű levételéhez
kértek segítséget.) A korábban a kerületi
tűzoltóságokhoz bekötött tűzriasztó berendezések a budapesti TIK-nél jeleznek, ahogyan az autók automatikus baleseti riasztó
berendezései is.
A katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó
ügyekkel kapcsolatban az illetékes első fokon eljáró szervet kell keresni, erről a www.
fovaros.katasztrofavedelem.hu
honlapon
lehet részletesen tájékozódni. A személyes
ügyintézéssel kapcsolatban javasolt az előzetes telefonos időpont-egyeztetés.

a hónap babája

Rendőrkézen az újbudai
sorozatbetörő
Huszonegy rendbeli
lopás írható a számlájára annak a tettesnek,
aki 2018 szeptembere óta fosztogatta
a felügyelet nélkül
hagyott újbudai lakásokat és pincéket.
Eleinte kerékpárokra
utazott, később
egyre jobban érdekelték az elektronikai
eszközök és barkácsgépek, amelyeket
a bolhapiacon
értékesített.
A betöréssorozat 2019. január 8-án ért véget, amikor a 48
éves B. István egy családi
házba próbált bejutni a Bodolai János utcában. Vesztére
azonban ott egy rendőr lakik, aki nem engedte elme-

nekülni a hívatlan látogatót,
és a járőrök kiérkezéséig vis�szatartotta.
– A gyanúsított elmondta,
olyan elektronikai eszközöket
keresett, amelyeket könnyen
el tudott volna adni a kerületi
bolhapiacon – közölte Kun Richárd őrmester, a XI. kerületi
rendőrkapitányság vizsgálója. Hozzátette: nemcsak azt
a bűncselekményt ismerte be,
amely során tetten érték, hanem további húszat is magára
vállalt. Tekintettel az esetek
számára, a rendőrség helyszíni kihallgatásokat is tartott:
az elkövető sorra megmutatta azokat az ingatlanokat
és pincéket, ahol megfordult,
és ahonnan készpénzt, videokamerát, fényképezőgépet,
kisebb műszaki cikkeket vitt
el. Beismerte továbbá különféle szerszámgépek, kerékpá-

rok, barkácsgépek eltulajdonítását is.
A vizsgáló közölte: a munkanélküli gyanúsított, mivel
kerületi lakos volt, jól ismerte a betörések helyszínét, illetve tisztában volt azzal is,
hogyan tud menekülni, ha
a helyzet úgy alakul. Előzetesen tájékozódott arról is,
hogy az eltulajdonított cikkeket mennyiért tudja majd
eladni. Az ügy felgöngyölítése, valamint a sértettek
felkutatása folyamatban van,
ugyanis több esetben a sértett
vagy észre sem vette, hogy
meglopták, vagy nem tartotta
olyan jelentősnek a kárt, hogy
rendőrségi feljelentést tegyen.
B. István letartóztatását
a bíróság január 10-én elrendelte, lopás bűntett alapos
gyanúja miatt folyik ellene
eljárás.
(BRFK)

Sulok Anna és szülei is átvehették a hónap babájának
járó ajándékcsomagot.
Anna 2018. augusztus 29-én
született 3380 grammal
és 53 centivel. Szülei sok verset és mondókát olvasnak
neki, és gyakran sétálnak
a Kopaszi-gáton.

HA BÚTORT
KERES!

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

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,
a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

Hogyan alakul
a budapesti panelek piaca?
A Balla Ingatlan szakértői szerint továbbra is
a panellakások azok, amelyeknek kiemelkedően
nagy a forgási sebessége, azaz könnyű őket
eladni, és akad is rájuk bőven vevő. Az áraik
emiatt még mindig felfelé araszolnak.

nettó

Lehet Akár

Úgy tűnik, megszerették mára az ingatlanvásárlók a paneleket,
és talán nemcsak azért, mert árukat tekintve a legkönnyebben
elérhetők, hanem azért is, mert ezek a lakások praktikusak,
könnyen berendezhetők, ezen felül még a fenntartási költségük
is versenyképes. Sok vevő úgy látja, hogy a téglalakások és panelek között még meglévő árkülönbséget semmi sem indokolja,
ezért is tolódott el a kereslet az utóbbiak irányába. Egy korszerűen felújított panelprogramos épület sok esetben már ugyanazt
a komfortot tudja nyújtani, amit egy téglaépítésű társasház.
Ezért szinte minden budapesti kerületben azt hallani a Balla
Ingatlan ingatlanközvetítőitől, hogy a panellakások árai tovább
emelkednek, szemben a családi házakkal, vagy épp a tégla-építésű lakásokkal, amelyeknél sok esetben már csak stagnáló
árakkal találkoznak a szakemberek. Ráadásul a széles kínálat
és a könnyű összehasonlíthatóság miatt azoknál a paneleknél,
melyek piacra kerülnek, a nagy alku sem jellemző: mindössze
100–200 ezer forint lehet az engedmény.
Ami persze nem jelenti azt, hogy itt nem találkozni jelentős
túlárazásokkal, ezeket azonban könnyebben kiszúrják a vevők,
mint mondjuk a családi házak piacán. Ha pedig jól van árazva egy panellakás, akkor az értékesítési ideje hetekben mérhető, de arra is bőven akad példa, hogy néhány nap alatt elkel
egy ingatlan. A kereslet még mindig egyre inkább a relatíve
olcsóbb panellakások irányába tolódik. Miközben bizonyos területeken, például egy-egy lakótelepen jelentős az ingatlanpiaci
mozgás, máshol nem történik semmi.
Dél-Budán a keresett környékek közé tartozik Kelenföld vagy
Budafok, így például a Leányka utcai lakótelep. Gazdagrét pedig kifejezetten presztízskörnyéknek számít, ahol a magas árak
ellenére olyannyira erős a kereslet a lakások iránt, hogy gyakorlatilag rokoni, ismerősi körön belül kelnek el, így sokszor
meg sem hirdetik őket.
A XI. és a XXII. kerületben tavaly 5–8 százalékos drágulást
mértek a Balla Ingatlan részéről. Így a kelenföldi lakótelepen
egy átlagos kétszobás panellakás eladási négyzetméterára jelenleg 500–600 ezer forint környékén alakul. Gazdagréten viszont egy háromszobás panellakásért már 37–40 millió forintot
kell kifizetnie a vevőnek.
De ha Észak-Budán, azaz a III. kerület ingatlanpiacán nézünk körül, akkor is azt látjuk, hogy ma már semmilyen lakást
nem kapunk 20 millió forintnál olcsóbban. Még egy 15 emeletes házban lévő másfél szobás panellakás is többe kerül ennél,
és most már felbukkantak a 40 millió forint feletti panellakás-

A szolgáltatás bruttó díja 3,175%

ajánlatok is. Utóbbi persze a rendkívül felkapott Pók utcai lakótelepre jellemző, ahol egyáltalán nem ritka egy ilyen hirdetési ár. Szakértők véleménye szerint semmi nem indokolja ezt
a szintet, ám el kell ismerni, hogy a Pók utcai lakótelep mindig
a lakásvásárlók egyik kedvencének számított. Így van ez ma is:
akadnak olyan vevők, akik a magas árak ellenére ragaszkodnak
ehhez a területhez.
Legalább ennyire meglepő lehet sokak számára, hogy most
már Békásmegyeren is belefuthatunk 30 millió forint feletti hirdetési árakba. Igaz, ez nem a kétszobásokra, hanem inkább a háromszobás, nagyobb méretű panellakásokra jellemző.
Az is érezhető, hogy míg korábban nem kedvelték ezt a lakótelepet a vevők, mára Békásmegyer felküzdötte magát a vonzónak számító környékek közé. Aminek persze elsősorban az lehet az oka, hogy kicsivel elfogadhatóbbak errefelé a panelárak,
mint a III. kerület más részein: jellemzően valahol 20–30 millió forint között mozognak.
Ha átpillantunk a Duna túlpartjára, akkor azt látjuk, hogy
például a IV. és XV. kerületben a kis és közepes méretű panel

lakásoknál tavaly 5 százalék körüli áremelkedés következett
be. Jelenleg a legfelkapottabb lakástípus ebben a két kerületben a másfél szobás, illetve az egy plusz kétszobás panellakás.
Előbbiek átlagosan 500 ezer forintos, míg utóbbiak 400–500
ezer forintos négyzetméteráron cserélnek gazdát.
Számít persze az elhelyezkedés is, de a vevői preferenciák
változatlanok: leginkább az olyan központi fekvésű, de csendes
ingatlanokat keresik, amelyek kiváló közlekedési adottságokkal és infrastruktúrával rendelkeznek.
(X)
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Pókhálótól a Csinibabáig
Závodi Gábor a mai
Lágymányosi Bárdos
Lajos Általános Iskola
zongorista növendékéből lett a magyar
könnyűzene sikeres
polihisztora. A zeneszerzőként, szövegíróként, billentyűsként,
énekesként, producerként és hangmérnökként egyaránt ismert
művész idén kapta
meg a Pro Cultura
Újbuda díjat.

a kerületben zenei képzést.
Itt tanultam meg zongorázni.
Aztán matek–angol szakra
mentem a József Attila Gimnáziumba.
• Kik voltak a példaképei?
Én Alföldi papucsos, gáz
álarctáskás
srác
voltam,
az FMH-ba, az Ifjúsági Parkba,
a Tabánba jártunk koncertekre,
a Korál, Hobo és a P. Mobil voltak a kedvenceim. Nagyon szerettem a külföldi progresszív
rockot, a Pink Floydot, a Led
Zeppelint. Később a Queen,

az egész világot, a cannes-i
MIDEM-en is többször felléptünk nagy sikerrel.
• Milyen volt a folytatás?
A Flört után Menyhárt János
jóvoltából a Menyhárt–Homonyik–Vikidál (MHV) trió
billentyűse lettem. Akkoriban az LGM stúdióban dolgoztam, ott tanultam meg
a hangmérnöki szakmát. Itt
találkoztam Demjén Ferenccel, ebből három évtizedes
együttműködés lett. A ’90-es
években volt még egy elké-

Ezt az estét sosem fogom elfelejteni.
• Dalszerzőként mire a legbüszkébb?
A Demjénnek írt dalaim közül a Kinőtt a szárnyunk
című a legkedvesebb, a legnagyobb tetszést talán a Somló Tamásnak írt Gondolsz-e
rám aratta. A Csinibaba című
filmhez áthangszerelt számok is komoly sikert hoztak.
Nekem kellett felénekelnem
minden dalt a forgatásra, aztán Tímár Péter úgy döntött,
hogy az Élj vele
boldogan, a Su-su
bolondság és a Táskarádió maradjon is
az én hangommal.
• Mostanában kivel
dolgozik?
Az utóbbi időkben
három nagy produkciót vittem mint
zenekarvezető, látványtervező és billentyűs: Demjén Ferencet, Koncz Zsuzsát
és Rúzsa Magdit.
Nagyon fárasztó volt
már, nem bírtam.
Úgy éreztem, el kell
engedjek
valakit.
Demjén „Rózsitól”
váltam meg, de lelkileg még nem dolgoztam fel, mert ő volt
a legmeghatározóbb
az életemben.

• Hogyan derült ki a zenei tehetsége?
Egész kicsi koromból van
egy emlékem, egy majálison
a színpadon nagy hangerővel
énekeltem Aradszky László
Pókháló van már az ablakon
című slágerét. Bár a szüleim
nem voltak zenészek, támogattak, hogy ebbe az irányba
induljak el. A Baranyai úti
iskolába irattak be, ami ma
a Bárdos, mert ott hirdettek

B OTO S É VA

az LGT és a V’ Moto-Rock dalaiért rajongtam.
• A pályafutása hogyan indult?
Első
amatőr
fellépésem
a rendőrtámadásáról elhíresült 1984-es pusztavacsi rockfesztiválon volt, durván százezer ember előtt. Az első profi
zenekarom a Viki és a Flört
volt 1986-ban. Angol szövegű dalokat írtunk, bejártuk

B OZÓ A N D R E A

S Z ÁVA I V I K TÓ R I A

pesztő zenekarom, a MEX.
Ez egy groove-os, dobgépes
heavy metal csapat volt ütős
szövegekkel, ahol én a frontemberséget és a szövegírást
is kipróbálhattam. Az Őrülj+
című lemezünket úgy vettük
fel, hogy az első stúdiónapon még a dalok és a szövegek sem voltak meg, tíz nap
múlva pedig kész albummal
jöttünk ki. Azt hiszem, ez figyelemre méltó rekord.

• Ritkaság, hogy egy sikeres
zenésznek a fia is a nyomdokaiba lép. Marcell még
nagyon fiatal, de már sok
mindent letett az asztalra...

• Az LGT, Rúzsa Magdi,
Somló Tamás, Koncz Zsuzsa és hosszan sorolhatnánk
még a nagy neveket, akikkel
dolgozott. Kihez fűződnek
a leg
emlékezetesebb élmények?

• Bakancslistája van?

A Barba Negrában tartott 50.
születésnapi
koncertemen
szinte mindenki fellépett,
akivel dolgoztam. Óriási élmény volt. Nehéz volt összehozni ezt a több mint négy
órás koncertet, de megérte.

Igen, nagyon ígéretes, amit
csinál. Most készítette el
élete első nagylemezét. Bár
a rap nem az én stílusom, érzem benne a zenei értékeket.
Szakmailag mindenki el van
tőle ájulva, meglátjuk, a közönség hogyan fogadja majd.

Zeneileg nem volt sosem.
Szinte mindenkivel tudtam
dolgozni, akikre felnéztem,
akiket nagyra tartottam a magyar könnyűzenében. Külföldi álmaim sosem voltak,
Grammy-díjról sem álmodtam. Vágyaim most inkább
Marci felé irányulnak, nagyon szeretném, hogy ő is
megvalósíthassa
önmagát,
és nagy sikereket érjen el.
(Dabis Balázs Silvius)

Társasházunk takarító vállalkozást
keres a vállalási díj megjelölésével.
Főbb munkálatok:
• 2085 m2 folyosó, lépcsőház, szemétledobó heti egyszeri letakarítása,
lemosása, ebből a bejárati fogadószint 143 m2
és a felvonófülkék 12,5 m2 napi feltakarítása, felmosása
• gurulós szeméttároló konténerek ledobó alatti cseréje,
4 db szelektív gyüjtő heti 1x kikészítése
• havonta a földszinti portálüvegek tisztítása, iroda takarítása
• évi 2x nagytakarítás, ajtók, ablakok, korlátok, lemosása
• épület körül szemét eltakarítás
• télen hóeltakarítás, síkosságmentesítés
(külön térítés ellenében)
Tisztítószereket, felszerelést a vállalkozás maga biztosítja.
A részletes feladatleírás, a társasháznál megtekinthető
előzetes helyszín megtekintéssel, időpontegyeztetéssel.
Díjazás: számla ellenében havonta – utólag átutalással.
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.

Kezdés 2019. március 1.
Pályázatokat, kérdéseket
a panelhaz11@gmail.com
email címre kérjük megküldeni

A rézkarc és
az oklevelek mestere
A Pro Cultura Újbuda díj egyik idei kitüntetettje
Aranyossy György grafikusművész, aki Erdélyben
kezdte pályafutását, és a rendszerváltás után
költözött Magyarországra. A rézkarcok, alkalmazott grafikák mellett az utóbbi időben erősen
foglalkoztatja a fotózás is.
• Hogyan lett alkotóművész?
A gyermekkorom nagyon szép volt, kötődött a természethez.
Édesapám ugyan vízilabdázót szeretett volna faragni belőlem,
de épp egy vízilabda-játékos fedezte fel bennem a művészi tehetséget. A képzőművészeti líceum után nem vettek fel a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemre, így kerültem a Kolozsvári Protestáns Teológia Unitárius Karára. Közben
azért jártam egy műterembe rajzolni, gyakorlatokra, egyre erősödött bennem a képzőművészet iránti vágy, majd az is világossá vált, hogy a teológia nem nekem való. Második nekifutásra
felvettek grafika szakra.
• Könnyen el tudott helyezkedni a diploma megszerzése után?
Nem volt olyan egyszerű, mint hittem. Egy bukaresti könyvkiadóhoz szerettem volna kerülni, de a Jóisten közbeszólt. Sokáig
Kolozsvárott magánvállalkozóként próbáltam megélni, majd
a Kolozsvári Magyar Opera díszlet- és jelmeztervezője lettem.

Életem egyik legszebb periódusa volt. Bár szűkös költségvetésből kellett dolgoznunk, tíz lejből is tudtunk várat építeni.
• Miért döntött úgy, hogy Magyarországra költözik?
Ez kényes kérdés. A fél életemet kisebbségben éltem le, nem
bírtam volna elviselni, hogy Zita lányom ne járhasson magyar
iskolába. A hatalom továbbra is igyekszik a magyarokat elhallgattatni, elnyomni, ezért örülök, hogy kisebbik lányomat megkímélhettem ettől.
• Hol talált otthonra?
Itt, ahol most élek. Eredetileg Veszprémbe vagy Szegedre szerettünk volna költözni, ott azonban nem találtam állást. Ezt
a lakást kibéreltük, majd pár év múlva meg is tudtuk vásárolni.
Sokáig szellemi szabadfoglalkozásúként próbálkoztam, inkább
kevesebb sikerrel. Voltak kiállításaim, ám kezdetben ismeretség és tapasztalatok híján csak alapjáraton dolgozhattam. Azért
kaptam megbízásokat, például Újbuda Önkormányzatától is.
A díszpolgári oklevelet én karcoltam rézlemezbe, ezekből húszat adtak át. Aztán az Emberi Erőforrások Minisztériumának
grafikai referense lettem, és számtalan oklevelet, kiadványt készíthettem. Az oklevelek készítése nagyon közel állt és áll ma
is a szívemhez.
• Mitől lesz különleges egy oklevél?
Attól, hogy mennyi kézi munka van benne, és mennyire tehetséges az alkotója. Sajnos ma már az oklevélkészítő mesterek
ideje lejárt. A megrendelők gyors tervezést és kivitelezést várnak el, meg hogy ne kerüljön sokba, ezért az ilyen okleveleket
már nyomdai eljárással készítik.
• Mivel foglalkozik még a rézkarcok mellett?
Terveztem plakátokat, sokat foglalkoztam könyvgrafikával,
gyermekkönyv-illusztrációval is. 1996-ban ismerkedtem meg
a számítógéppel, azóta ennek segítségével is dolgozom. Televízióstúdióhoz is készítettem díszletet, arra nagyon büszke voltam, azért is, mert az egész ország láthatta.
• Mi foglalkoztatja mostanában?
A fotózás. Témák dolgában mindenevő vagyok, mindig van nálam kamera. Ha kiteszem a lábamat a lakásból, mindig „töltött
fegyverrel” járok. Városkép, életkép, tájkép is készülhet, csak
ragadja meg valami a képzeletemet.
(D. B. S.)
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Kulturális
programajánló

1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 22.

Albertfalvi
Közösségi Ház

Gazdagréti
Közösségi Ház

Március 2. 18.00 „De jó
hazamenni oda, ahol várnak…” – az AKH Opera- és Dalstúdió ünnepi
koncertje Albertfalva alapításának 200. évfordulója
és a nemzetközi nőnap tiszteletére
Részletek W. A. Mozart, F.
Schubert, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Zerkovitz Béla,
Dirner Gusztáv, Majláth
Jenő, továbbá de Crescenzo,
Darion, Villoldo és Webber
műveiből. György Viktória,
Henk Marika, Kökényessy Júlia, Kövecses Klára, Pálinkás
Gyöngyi, Radosiczky Márta,
Terebessy Éva, Csák József,
Csikai Barna és Németh Károly énekel, zongorán kísér
Hegedűs Szabolcs. Belépő
előzetes regisztráció alapján:
600 Ft/fő. Regisztrálni a 2046788-as telefonszámon, illetve az akh@ujbuda.hu címen
lehet.

Március 2. 10.00
13. Gazdagrét Sakk Kupa
Amatőr és Élő-pontos játékosok nevezhetnek február 28-áig a gkh@ujbuda.hu
e-mail címen. A játék svájci
rendszerben vagy a résztvevők számától függően körmérkőzéses formában zajlik.
Megfelelő számú jelentkező
esetén gyermekkategória is
indul. A verseny szakmai
vezetője, főbírója: Jakobetz
László FIDE-mester. Nevezési díj felnőtteknek 1500 Ft,
nyugdíjasoknak és diákoknak
1000 Ft, Újbuda 60+ kártyával 500 Ft

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.

VISZONY

PÁL CSABA

festőművész kiállítása
2019. február 26.–március 22.

Március 7. 18.00 Lelkem
étke – Kásai Anna
verseskötetének bemutatója
„Lelkem étke: napfény, a fák,
finomanyag, zene, a tánc,
az éjszaka, egy kis szellő,
hófödte csúcs, bárányfelhő…”
Találkozás és beszélgetés
a költőnővel. A belépés ingyenes.

Megnyitó:
2019. február 26., kedd 18.00
Megnyitja: KÉSZMAN JÓZSEF
művészettörténész

Vásárlási
maraton
március 8-10.
péntek-vasárnap
*A kedvezmények boltonként változnak. A kedvezmény a Premier Outlet dm üzletére nem vonatkozik.

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

akár

80%
kedvezmény*

MARATONI
NYITVATARTÁS:

március 8., péntek
10:00-22:00
március 9., szombat
10:00-22:00
március 10., vasárnap
10:00-20:00

Március 12. 18.00 „Színház
az egész világ…” – Szalai
Sándor fotókiállításának
megnyitója a színház
világnapja tiszteletére
William Shakespeare, a drámaírás legnagyobbja írta hajdan: „Színház az egész világ,
és színész benne minden férfi
és nő: fellép és lelép, s mindenkit sok szerep vár életében”.
(Ahogy tetszik, Szabó Lőrinc
fordítása) Szalai Sándor fotói
sokféle előadásból ragadnak
meg olyan pillanatokat, amelyek ezt az idézetet juttatják
eszünkbe. Köszöntőt mond dr.
Áment Erzsébet, a 60+ Fotókör
vezetője, a kiállítást megnyitja dr. Bergh Sándor, a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
tagja, citerán közreműködik
Földházi Pál. A tárlat április
5-éig látható, hétköznapokon
10–19 óráig.

Március 10. 10.00
Mesevasárnap – Vuk
Vuk, a rókakölyök nyolcadmagával jött a világra egy
tóparti „rókavárban”, és örökölte nagyapja legendás vérét, szimatát, vadászösztönét. Amikor egyedül marad,
nagybátyja, Karak pártfogásába veszi. És a kalandok
csak ekkor kezdődnek… Jegyek egységesen GKH-klubkártyával 900 Ft, anélkül
1200 Ft
Március 8. 21.00
Nőnapi Retro Disco
A ’70-es, ’80-as és ’90es évek legnagyobb hazai
és külföldi slágerei DJ D. Szabó Mikivel.
Ezen a napon a hölgyeknek
a belépés díjtalan, az uraknak
GKH-klubkártyával 1000 Ft,
anélkül 1500 Ft

Kelenvölgyi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.

Március 2. 9.00–14.00
Garázsvásár
Eljött a tavaszi nagytakarítás
ideje. Tele a szekrény, a padlás, a pince és a garázs is
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. Sosem
volt még ilyen vásáron? Kí-

váncsi? Inkább csak vásárolni szeretne? Kincsvadászatra
fel! Látogassanak el a Kelenvölgyi Közösségi Házba,
és válogassanak az eladásra
szánt holmik közül. Asztalfoglalás és információ: kkh@
ujbuda.hu, 424-5363
Minden kedden és csütörtökön 18.00 Aikido
Bobvos János és csapata általános iskolás kortól várja
az érdeklődőket a Kelenvölgyi Közösségi Házban tradicionális japán alapokra épülő
modern, önvédelmi jellegű
harcművészeti óráin.

Kelen Civil
Közösségek Háza
1119 Budapest,
Petzvál József utca 42.

Március 14. 15.00 Müpa
HD-vetítés a Művészetek
Palotája programjaiból
A Budapesti Fesztiválzenekar
koncertjét, illetve a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg című produkcióját vetítjük felvételről. A program
ingyenes

Őrmezei
Közösségi Ház
1112 Budapest,
Cirmos utca 8.

Március 2. 13.00–18.00
TavaszCsalogató a Cavinton Néptáncegyüttessel
Színes, szélesvásznú családi
délután a tavaszvárás jegyében. Kézműves foglalkozások a farsang hagyományaival, néptánc gyorstalpal(ával)
ó, fánkfaloda, móka, kacagás… Csalogasd velünk a tavaszt! Egyéni belépő: 600 Ft,
családi 1500 Ft
Március 9. 19.00 Verses
Virtus – művészetek találkozása a Hölgyek Ünnepén
Költészet, muzsika, tánc.
Ezen a különleges estén a flamenco és a dzsessz hagyománya találkozik többek között
Nagy László, Szécsi Margit
és Federico García Lorca költészetével. A közreműködő
művészek egyedi hangzást
hoznak létre a muzsika, ének,
tánc és versek sajátos ötvözetével. A három előadó: Bajnay Beáta (tánc), Kézdy Luca
(hegedű) és Liszi Melinda
(vers, ének). Belépő: 1500 Ft

hírkép

A vásárlási maraton ideje alatt 25 percenként
közlekednek ingyenes különjárataink a Széll
Kálmán térről és a Nyugati térről a Premier
Outletbe és vissza.

Új stílusban!
Máté Attila festő Struktúrák című kiállítása látható március 22-éig, hivatali időben az Újbuda Galériában. Az 1979ben született, építészmérnökként végzett művész tárlatát Urbán Péter író nyitotta meg február 21-én.
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Balázs Fecó
az Újbudai Kulturális
Szalonban
Februárban Balázs
Fecó Kossuthés Liszt-díjas
énekest, zenészt látta
vendégül az Újbudai
Kulturális Szalon.
A házigazdákkal,
Hoffmann Tamás
polgármesterrel
és Simicskó István
országgyűlési képviselővel a zene szeretetéről és hatásairól
beszélgettek a B32
Galéria és Kultúrtér
pódiumán.
Balázs Fecó hisz a sors
szerűségben, négyévesen
kezdett zongorázni, ma
is szívesen koncertezik.
– Édesanyám halála után
Simicskó István országgyűlési képviselő,
nagymamámhoz kerültem
Dobos Marianne, műsorvezető, Balázs Fecó zenész
– mesélte az Újbudai Kultués Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
rális Szalon februári estjén.
harmónia megerősítésében, abban, hogy
– Ferencvárosban egy bérházban nőttem fel, ahová hétvégenként délben a történések mögötti érzéseket is eltárolvándormuzsikusok jártak, hogy eljátsszák juk a lelkünkben. Épp ezért kulcsszerepe van
az akkori slágereket. Ez olyan mély hatással a családok közötti egység, a szűkebb és tágabb
volt rám, hogy vettek nekem egy tangóhar- közösségek összekovácsolásában, az érzelmi
monikát, amin folyamatosan gyakoroltam, kötődés kialakításában, az őseink iránti tiszteés hallás után már el tudtam játszani néhány letünk és a nemzeti identitástudatunk megőrdalt. Amikor egyik hétvégén a csapat kima- zésében – hangsúlyozta Simicskó István, akiradt, bátorságot gyűjtöttem, és én kezdtem el nek családjában a sport és a zene is hangsúlyos
zenélni. Annyira jól sikerült, hogy a lakók szerepet kap, a fia tangóharmonikán játszik.
Hoffmann Tamás fiatalkorát szintén ez
ugyanúgy dobálták le nekem az újságpapírba
csomagolt pénzt az emeletről, mint a vándor- a kettős érdeklődés határozta meg. Gyermuzsikusoknak. Szerencsére a házban egy mekként kezdett sportolni, a szülei kitartóan
zongoratanárnő is lakott, aki észrevette, mi- biztatták a folytatásra, amiért utólag nagyon
lyen muzikális vagyok, és azt mondta, szíve- hálás. – Rengeteget edzettünk, kikapcsolósen foglalkozik velem. Így kezdődött a zenei dás csak ezután kerülhetett szóba – idézte
fel a polgármester. – Kedvenc szórakozásunk
pályafutásom.
Balázs Fecó gyerekként sok időt töltött az volt, hogy koncertekre jártunk, többek köÚjbudán is. Nagyszüleinek Kelenvölgyben, zött a Korál fellépéseire is. Vittük magukkal
a Péterhegyi út és a Kápolna út közelében volt az MK 24-es magnónkat is, hogy rögzítsük
gyümölcsösük, ahová rengeteget jártak. Szíve- a koncert anyagát, és később újra meghallsen emlékszik vissza a jó levegőre, a sok gyü- gassuk. Édesapám nagy bánatára elsősorban
mölcsre és a nyugalomra, ami ott körülvette. a rockzenéért rajongtam, pedig ő azt szerette
A zenész életének szinte minden fontos, meg- volna, ha állandóan klasszikus zenét hallhatározó eseményét dalban is megörökítette. gatok. Hoffmann Tamás azóta szülőként is
Gyermekkora emlékét idézi A kölykök a hátsó megtapasztalta, hogy mennyire eltérő a különböző korosztályok zenei érdeklődése.
udvarból című sláger.
Balázs Fecó ma is vallja, hogy szeretet nélSimicskó István országgyűlési képviselő is
úgy látja, a zene túlmutat magán, amellett, kül nincsenek dalok. – Régen ösztönös volt
hogy a jelen lelkiállapotát is tudja befolyásol- a zene születése, ma már elüzletiesedett a műni, alkalmas az emlékek megőrzésére és fel- faj. Akkoriban a dallamnak és a szövegnek is
idézésére. – A zene mint művészet a rációra értéke volt. A slágerek ösztönből keltek életre,
és az érzésekre egyaránt hat. Segít a belső érzésekből táplálkoztak. A nézők és hallgatók

valami igazira vágynak, szeretet nélkül
pedig ezt nem lehet csinálni – mondta.
Az Újbudai Kulturális Szalon négy éve indult Haidar Norbert önkormányzati képviselő
kezdeményezésére, Simicskó István és Hoffmann Tamás védnöksége mellett. A vendéglátók a meghívottakkal együtt vitatják meg
a legfontosabb eseményeket és kérdéseket,
azokat az ügyeket, amelyek a mindennapjainkra is hatással vannak. A sorozat olyan neves személyiségeket látott már vendégül, mint
például Jókai Anna, Borbás Marcsi, Boross
Péter, Kovács Kokó István, Mikó István, Reviczky Gábor, Nemcsák Károly és Böjte Csaba.
(Újbuda)

kult

Rebeka: szerelmi
négyszög
Balogh Attila legújabb rendezése az emberben rejlő figurák
egymáshoz való viszonyát
kutatja. A Rebeka ősbemutatóját
március 2-án tartják a B32 Galéria
és Kultúrtér színpadán.
Szabó Borbála drámája,
a Rebeka egy terápia
folyamatát meséli el.
A fiatal és ambiciózus sztárpszichológus (Egger Géza)
szerelmi kapcsolatba
bonyolódik
border
line személyiségzavarral küzdő páciensével (Kurta
Niké). A kliens személyiségében egy depres�sziós, önsorsrontó női alak mellett egy olyan
pezsgő, fiatal, vonzó ember rejtőzik, aki a kezelés során életre kel. Az események ezután
felgyorsulnak, valóság és képzelet végzetesen
összekeveredik.
Az előadás mégsem egy betegség, hanem
egy szerelmi négyszög komikus és tragikus
története. A mű egy megtörtént ügy pszichológiai esettanulmánya alapján született, a megírást kutatómunka előzte meg: Szabó Borbála
rendszeresen járt konferenciákra, ahol pszichiáterek, pszichológusok előadásait hallgatta
különleges esetekről.
Balogh Attila rendezése egészen közelről,
hitelesen mutatja be egy terápiás kezelés zárt
és védett közegét. – Úgy látom, hogy a személyiségünk belső világa nagyon is költői hangon szólal meg bennünk – mondta lapunknak
a rendező. – Számomra az az igazán izgalmas
kérdés, miként lehet ezt a lírai világot színházban megmutatni. Maga az eset csak ürügy
arra, hogy valami mélyebb, személyesebb
igazságot meséljünk el az emberről. Olyan
kérdésekre keressük a választ, hogy vajon ki
a beteg, ki az egészséges, hozzáférhet-e a lélekhez a tudomány, bele lehet-e szeretni valakibe, aki nem létezik.
Az előadás nyitott színházi formában, a nézők bevonásával meséli el az eseményeket.
A Rebeka kísérlet, amely – elkerülve a katasztrófaturizmus csapdáját – arra keresi a választ, hogy mi a viszonyunk önmagunkhoz.
(K. G.)

Halld a jövőt!
Március 3. a Hallás Világnapja,
ez a nap a siketség és a hallásvesztés megelőzésére, valamint
a hallásvédelem fontosságára hívja
fel a figyelmet világszerte.
Sokan nem is gondolnák, de a következő évtizedekben a modern életmódból és a környezeti
ártalmakból fakadóan is rohamosan nő majd
a halláscsökkenéssel élő emberek száma. Éppen ezért kiemelten fontos a prevenció.
– Nagyothallásról akkor beszélünk, ha valakinek halláscsökkenése van. A nagyothallás kifejezést a népnyelvből vettük át: nagy (hangos) szót
hall, a kicsit (a halkat) nem
hallja – mondja dr. Bárándy
Zsuzsánna, a Widex Hallókészülék Stúdió fül-orr-gégésze, audiológus főorvos.
– A halláscsökkenés egy
tünet, hogy mi van a hátterében, azt szakorvos dönti
el fülészeti vizsgálat alapján. A problémát számos
betegség, elváltozás okozhatja, a legegyszerűbben
orvosolható fülzsírdugótól
kezdve külső hallójárati
vagy a középfül, esetleg
belsőfül gyulladásig, de okozhatja egyéb is,
például a fülkürt zavarai. Felléphet sérülés,
akár koponyaalapi törés következtében, bizonyos gyógyszerek mellékhatásaiként vagy vírusmegbetegedések után. Sokak előtt ismeretes,
hogy a zaj is halláscsökkenéshez vezethet. Kialakulása szerint megkülönböztetünk hirtelen
és fokozatosan kialakuló halláscsökkenéseket
– magyarázza a főorvos.

– Az időskori nagyothallás aránylag lassan
alakul ki. Jellemzője, hogy hallják, de nem
értik a beszédet. Ez sok gondot okoz, mert
az érintettek nem szeretnek szembesülni
a helyzettel, nem fordulnak orvoshoz, s így
könnyen kiszorulnak a családi együttlétekből,
elszigetelődnek a barátoktól.

Manapság köztudott, hogy
van már jó megoldás!

Mérőműszeres hallásvizsgálatokkal pontos
adatokat kaphatunk a halláscsökkenés fokáról
és feltérképezhetjük, hogy melyik frekvenciákat érte a károsodás. Ennek birtokában mindenki
kaphat segítséget, egyéni
szükségleteinek megfelelően beállított hallókészüléket.
Újbudán, a Fehérvári
úti Vásárcsarnok emeletén, de a legtöbb kerületben, sőt, vidéken is
megtalálhatók a Widex
Hallókészülék Stúdiók,
ahol ingyenes szakorvosi
vizsgálat, ingyenes teljes
körű
hallásvizsgálatot
követően csúcsminőségű
világgaranciával
rendelkező hallókészülékek állnak a lakosság
szolgálatában. Személyre szabott beállítást
követően 2 hét ingyenes próbahordás után vásárolhatják meg a társadalombiztosítás által
támogatott készülékeket. Nézzen be hozzánk
akkor is, ha csak tájékozódni kíván! Kiváló
ellátásban, megértő, szeretetteljes fogadtatásban részesül.
(X)
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
Február 27. 16.00–18.00 Filmklub: Vándorút
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub (Keveháza u. 6.); ingyenes; információ: Nagy Ágnes (USZOSZ) hétköznap 8–16 óráig a 06/70/492-0437-as telefonszámon vagy
a nagy.agnes@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
Február 28. 15.00–17.00 Számítástechnika
a mindennapokban – közösségi oldalak biztonságos
használata
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; információ: Geréb Gerda (USZOSZ) hétköznap 8–16 óráig a 786-6084-es telefonszámon. Előzetes regisztrációhoz kötött
Február 28. 15.00–17.00
Alkotó műhely: articsóka készítése, textiltechnika
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Keveháza Idősek
Klubja (Keveháza u. 6.); ingyenes; információ: Szabó Imréné
(USZOSZ) hétköznap 8–16 óráig a 786-6325-ös telefonszámon
Március 4. Városismereti séta
Nagykovácsiba látogatunk, ahol Gulyás Kati helytörténész
(Nagykovácsi Krónika) vezetésével a város történetével, nevezetességeivel ismerkedünk. Találkozás: 9.15-kor a 61-es,
56-os villamosok Hűvösvölgy végállomásánál. A 63-as bus�szal utazunk tovább. 65 év alatt kiegészítő jegy szükséges.
Költség: 300 Ft/fő egységesen. A gyalogláshoz kényelmes
cipő ajánlott. A program kb. 14 óráig tart. Előzetes jelentkezés:
Domoszlai Erzsébet önkéntes (domoszlai.erzsebet@gmail.com,
06/30/862-8152)
Március 4. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Berlin
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin
Ferencné önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 3724636-os számon
Március 6. 9.00–12.00
Kézimunkaklub – Nyugdíjasklub kézimunka tevékenység
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.); ingyenes; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as telefonszámon
Március 9. Természetjárás – Bakonyalja
Bakonykúti–Szt. István-kápolna–Öreg-Kálvária–Várpalota
(vár és múzeum). Találkozó: 7 óra, Népliget Volán-pu.
(ind. 7.15). Táv: 11 km, szint: 100 m; ingyenes (kivéve belépők); jelentkezés/információ: Tari József (Műanyag SC)
06/30/536-4767

Nőnap
A 60+ program részeként március 8-án több
helyszínen nőnapi rendezvényen köszönti
a polgármesteri vezetés a kerületben élő
60 év feletti hölgyeket, valamint a tradíciók
szerint ajándékkal és étellel-itallal kedveskedünk vendégeinknek.
Helyszínek és időpontok:
10.30 Újbuda Polgármesteri Hivatala (Zsombolyai u. 5.)
Információ/regisztráció: 372-4636
(hétköznap 9.00–14.00)
11.30 Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)
Információ/regisztráció: 246-5253
12.30 Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)
Információ/regisztráció: 309-0007
13.30 Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
Információ/regisztráció: 204-6788
14.30 Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.)
Információ/regisztráció: 424-5363
15.30 Kelen Civil Közösségek Háza (Petzvál József u. 42.)
Információ/regisztráció: 206-6840
A részvétel feltétele az előzetes regisztráció.
Szeretettel várunk minden kerületi időskorú hölgyet!

Ingyenes táplálkozási
és gyógytornász-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.
A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, de időskorban kiemelt figyelmet kap. A mozgásszervi problémák megelőzésében, kezelésében tapasztalt gyógytornász
várja az érdeklődőket. A beszélgetésen lehetőség nyílik egyéni gondok átbeszélésére (a
hétköznapokban mire figyeljünk, mit tegyünk,
ha fájdalom jelentkezik; adott mozgásszervi
elváltozásra milyen mozgásforma ajánlott, mi
nyújthat megoldást stb.).
Időpont: március 4-étől kéthetente hétfőn
13–15 óra között

A foglalkozások helyszíne: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő utca 3)
A táplálkozási (dietetikai) tanácsadás nemcsak a fogyásban nyújthat segítséget, hanem
emésztési gondok, betegségek, étrendek tekintetében is adhat személyre szabott iránymutatást dietetikusunk az életmód egyéni
felmérésével. A konzultáció március 6-án két
helyszínen is folyik a következő időpontokban:
• 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 lehet
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Március 11. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Drezda
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné
önkéntes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Újbudai Szenior Programközpont

Március 11. 16.00–19.00 Bridzsklub
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.); ingyenes; információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as telefonszámon

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Március 15. Természetjárás – Gödöllői-dombvidék
Máriabesnyő–Domony-völgy–Vácegres–Galgamácsa. Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 8 óra, Örs vezér téri
HÉV-nél (ind. 8.18 Gödöllőre). Táv: 14 km, szint: 150 m; ingyenes; jelentkezés/információ: Joó Ferenc (Műanyag SC)
06/20/414-1621

Caring

City

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

További elérhetőségeink

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

PÁLYÁZAT
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata 2019. évre pályázatot hirdet
• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő
civil szervezetek részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez
• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő
civil és egyházi szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok, közművelődési intézmények, magánszemélyek részére KULTURÁLIS témakörben
• 15 millió forint keretösszegben kerületi köznevelési
intézmények (a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. kerülethez
kötődő vagy bizonyítottan a XI. kerület diákságáért
dolgozó civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK
megvalósítására

a gondoskodó város

A részletes pályázati felhívások és a pályázati adatlapok
letölthetők a www.ujbuda.hu honlapról (Közigazgatás/
Hirdetőtábla, pályázatok menüpont).
A pályázatok beadásának határideje:
2019. március 22. (péntek)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kiírja a 2019. évi „Újbuda-Mecénás”
Művészeti ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázatát a 19/2005./IV. 27./XI. ÖK. sz. rendelet alapján
Pályázni lehet:
• „Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj
• Cseh Tamás zenei ösztöndíj kategóriákban
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.ujbuda.hu honlapról (Közigazgatás/Hirdetőtábla, pályázatok menüpont).
Az ösztöndíjpályázatok beadásának
határideje: 2019. március 22. (péntek)
Budapest, 2019. február 12.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!
A várakozási hozzájárulás meghosszabbítására vonatkozó kérelmüket március 31-éig nyújthatják be:
• interneten az ujbuda.hu/ehivatal
oldalon keresztül
• postai úton a kitöltött nyomtatvány és csekk visszaküldésével
a 1518 Budapest, Pf. 10. címre
vagy
• terminálon keresztül, amelyet
a Zsombolyai utca 5. I. emeletén
helyeztünk ki.
Amennyiben a személyes ügyintézést választják, a sorbanállás
miatt kérjük szíves türelmüket.
Együttműködésüket és segítségüket köszönjük!
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Polgármesteri Hivatala

Újabb haladó
relaxációs
csoport indul
Tekintettel a nagy érdeklődésre újabb relaxációs
csoportot indítunk haladó
szinten a Kérő utcai programközpontban.
A foglalkozások március
12-étől keddi napokon 10.30–
11.30 között zajlanak majd.
Jelentkezés,
információ:
március 5-étől személyesen
hétköznap 9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központban
(Kérő utca 3., tel.: 372-4636).
A részvétel ingyenes. A foglalkozásokat vezeti: Jenser
Márta pszichológus

Séta a Gellért szállóban
A nagy érdeklődésre tekintettel ismét kulturális
séta lesz a 100 éves Gellért szállóban március
11-én, 12-én, 13-án és 14-én.
Program:
• filmvetítés: a csodálatos Gellért szálló története és jelene,
kívül-belül
• a Gellért szálló a múlt és a jelen kor hangulatának bemutatása (szakvezetéssel kb. 1,5–2 óra)
• bepillantást nyerhetünk egy-egy szállodai szobába és konferenciaterembe
Találkozó: 11., 12., 14. (hétfő, kedd, csütörtök) 9.45 órakor;
13. (szerda) 14.45 a Szent Gellért téri metrókijáratnál
Előzetes jelentkezés szükséges: március 4–6. között 16–18
óráig, Méri Sándorné (Marica) 06/30/549-8457-es telefonszámán
Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk!

PÁLYÁZAT
Zöld sziget pályázat 2019-ben is
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2019. évi Környezetvédelmi Alap terhére 3 millió forint keretösszegben meghirdeti a Zöld Sziget
pályázatot. A lakóközösségek környezetépítő tevékenységének elősegítése,
támogatása, ennek részeként társasházi előkertek, illetve belső kertek szépítése, virágok és fás szárú növények telepítése, rendezett környezet kialakítása
a támogatás tárgya.
A pályázat beadható 2019. március 4-étől augusztus 23-áig.
Két bírálati időpontban dönt a zsűri a támogatható projektekről:
május 28. és augusztus 27.
Megvalósítási időszak: 2019. március 4-étől október 31-éig
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással.
A támogatás mértéke: a zöldfelület-rendezési beruházás legfeljebb 50 százaléka és megvalósítási helyszínenként maximum 150 ezer forint. Célcsoport:
Újbuda közigazgatási területén működő társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek.
A teljes pályázati kiírást és adatlapot megtalálják a www.ujbuda.hu honlap
Közigazgatás/Hirdetőtábla, pályázatok oldalán letölthető formában, illetve
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának (1113 Budapest Bocskai út 39–41. és Zsombolyai utca 4.) épületeiben a portán. További
kérdés esetén a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztálya áll rendelkezésükre, telefon: 3724-684.

mozaik
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Dsida Jenő: Február – A farsang dicsérete c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet
első sora (R, H, Á, É, H). 13.
Zsidó férfinév. 14. Számnév.
15. Prágai agyagszobor. 16.
Gyatra páros betűi. 17. Zenei
műfaj. 20. Egyszerű hangszer. 21. Mányoki Ádám. 22.
Baranya megyei község. 23.
Döntetlen a sakkban. 25. Rádium vegyjele. 26. Gabona
növény. 28. Földrész. 30. Nemesi cím. 32. Hasad a jég. 34.
Svájci festőművész és grafikus (Paul). 36. Filmrendező,
forgatókönyvíró (Gábor). 38.
A Halotti beszéd egyik szava.
40. Erről a helyről. 42. Angol
világos sör. 43. Katonai rendfokozat. 44. Hasonlító szó. 45.
Dunántúli megye. 47. Szlovák.
48. Aléchem tejesembere. 50.
Lauren Pritchard, amerikai
énekes, dalszerző és színésznő
művészneve. 52. Brazil tagállam. 53. A Szaturnusz második legnagyobb holdja. 55. Egy terület őshonos növényzete. 58. Több becenévből önállósult női név. 60. A teljesítmény régi mértékegysége, röv. 61. Mata …, hírhedt kémnő, táncosnő.
63. Mestersegéd. 65. Iljusin felségjele. 66. Pusztít. 68. Gyapjúzsír. 70.
Szenvedély része! 71. Parányi alkotórész. 73. Sorszámnév képző. 74.
Taszítaná. 76. Recept.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (S, O, K, R, N). 2. Húros
hangszer. 3. Ady Endre álneve. 4. Kén-monoxid. 5. Amerikai–kanadai
énekes, színész (Paul). 6. Falutelepítő vezető a középkori Magyarorszá-

keresztrejtvény

fogadóórák

gon. 7. Forgat páros betűi. 8.
Egyik évszakhoz kapcsolódó.
9. Óír írás. 10. Háziállat. 11.
Német hasonlító szó. 12. Papírra vető. 18. Egykori lovas nép.
19. Hajóépítésre használt ázsiai
fafajta. 22. Nyelvész, MTA tag
(PAIS Dezső). 24. Helyeslés.
27. Színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja (Kornélia).
29. Ételízesítő tartója az asztalon. 31. Helyreállít, felújít,
latin eredetű szóval. 33. A távolabbi tárggyal. 35. Lajstrom.
37. Electric Light Orchestra,
röv. 38. Német létige. 39. Női
énekhang. 41. Részben feljön!
46. Noé idegen alakja. 49. Kidolgozott kéz jelzője. 51. …
Haza, izraeli énekesnő. 52.
Varsói hölgy! 54. A magyar
származású fotográfus, Elkán
László francia neve (Lucien).
56. Görbe Nóra főszereplésével
fémjelzett egykori TV-sorozat.
57. Osztrák impresszionista
költő (Rainer Maria). 59. Svéd
természettudós, orvos és botanikus (Carl von). 62. Árvita. 64. Klasszikus prepozíció. 67. Hajórész. 69. Vissza: …, édes fiam (Astrid Lindgren
műve). 70. Princípium. 72. Rofusz Ferenc. 75. Oda-vissza: motorfajta.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 1. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.
hu emailcímre. A 2. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Távol hegyekből néha egy sovány ordas cselleng a friss csapásokon. NYERTESE:
Dr. Molnár Miléna, 1116 Bp., Kondorosi út. Nyeremény: könyvjutalom,
mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

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

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail:
ujbuda@fidesz.hu,
www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163)
várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András soron
következő ingyenes jogsegély időpontja: március 12.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva
tartás: H, K, CS: 10.00–13.00; K, SZ, P:
15.00–17.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/
mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás:
minden hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/9793369).

»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda
hétköznap 14–18 óra között várja szeretettel az érdeklődőket. Február 27-én, szerdán
18 órától: Egyházüldözés a kommunista diktatúra idején Brenner János életén keresztül címmel Soós Viktor Attila történész tart előadást
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából.
»»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.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506 Budapest, 116. Pf. 147., e-mail: bp11@
dkp.hu,
www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000.
Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8.
Az iroda állandó nyitva tartása: minden
szerdán 16–19 óráig.
»»A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM PROGRAMJAI
A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben nyilvános összejövetel minden hónap
első keddjén 18 órától. Az iroda nyitva:
hétfő 8.00–10.00, 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.

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan
13,5 millió forintért eladó hétvégi ház az Irhásárok úton.
06/70/949-4013.

»»Bérlemény
SOS KIADÓ lakást keresek 150 ezer forintig.
06/70/949-4013.

»»Oktatás
ANGOLTANÁR felzárkóztat, érettségire,
nyelvvizsgára felkészít. 06/1/3862-382, 06/20/5468963.
CSATLAKOZÁSI lehetőség kezdő hatha jóga
tanfolyamhoz a Cseperedőben (Bercsényi utca 10.),
szerdánként 18.30-tól. Érdeklődni: www.jogatan.hu

»»Víz, gáz, villany, fűtés

»»Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,
referenciákkal: 06/20/396-1933.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.
NYUGDÍJASHÁZUNK Érd ősfenyős részén várja
szellemileg egészséges lakóit kétágyas, fürdőszobás
lakrészében. Tel.: 06/30/411-1561.
KERTI MUNKÁT, szőlő-, gyümölcsfametszést
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
OTTHONI szerelés, javítás: 06/30/176-1622.
BURKOLÁSI munkák, bútor-összeszerelés,
lakásfestés, parkettázás, háztartási gépek bekötése,
beüzemelése, duguláselhárítás. 06/30/176-1622.

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

»»Gyógyászat

»»Lakásszerviz

GYÓGYPEDIKŰR. Házhoz megyek. ZSOLT:
06/70/366-3226.

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

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

»»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.: 06/20/9874-366.
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.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel.
Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.

»»Társkeresés
MAGÁNYOS? Társra vágyik? Hívja társközvetítőnket.
06/20/487-6047; 06/30/974-1056.

»»Könyvek
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű
könyveket vesznek. 06/20/4774-118. Kérésére ingyenes
lomtalanítás pincétől a padlásig.

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30-948-9341
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNPiroda (Karinthy F. út 9.)
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.
Időpont előzetes egyeztetés alapján
telefonon: +36-30/563-7926 vagy
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK)
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/655-3015,
hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624,
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Keller Zsolt (MSZP–DK)
Egyeztetés: 06/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 06/30/817-2313
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620
www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
Molnár Gyula (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap első keddjén, 17 órakor. XI. Mérnök
utca 40. Telefon: 06-30/566-4302
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén
16.30–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés módja: a helyszínen
személyes megjelenéssel az adott időpontban.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó második
szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja:
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata,
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika
Editnél a 3724-672-es telefonszámon.
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk.
képv. E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu,
Telefon: +36/70/383-7230. Fogadóóra: minden
hónap első keddjén 17–18 óráig.
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
(Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése
e-mailen vagy telefonon lehetséges.
E-mail: sass.szilard@ujbuda.hu.
Telefon: +36/20/669-3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
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.

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

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández
• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
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

hirdetmény
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KöszöntsüK együtt
a tavaszt Újbudán!

a bikás parkban

2019. áprIlIs 13.

Ingyenes családi
programokkal,
gasztrosétánnyal
és neves sztárfellépőkkel
várjuk önöket

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

