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Fejlesztések Albertfalvától
Madárhegyig
Új részleggel gazdagodott
az albertfalvai Bóbita bölcsőde,
lapunk megjelenésének hetében
adják át a Gazdagréti Védőnői
Szolgálat épületét és vehetik
birtokba a gyerekek a sashegyi
Mesevár bölcsődében kialakított
sóbarlangot. Ezek mellett a kerületben számos más fejlesztés
van folyamatban, tervezés vagy
előkészítés alatt, amelyek az itt
lakók életminőségének javítását
szolgálják.
A múlt évben jelentős fejlesztések valósultak
meg Gazdagréten: teljesen megújult a Szivárvány óvoda, a fővárosi Tér-Köz pályázat támogatásával átalakult a Gazdagréti tér. A napokban újabb fontos mérföldkőhöz ér a városrész,
hiszen átadják a Gazdagréti Védőnői Szolgálat
új épületét. Az itteni védőnői körzetek bővítése a környék beruházásai, a lakosság lélekszámának emelkedése miatt vált szükségessé.
A kismamák és a csecsemők ellátása a Gazdagréti térről és a Keveháza utcából költözik
a Csíki-hegyek utcába, miután befejeződött
az egykor tévéstúdiónak használt épületrész
felújítása és átalakítása. Az új központban
várandós és védőnői tanácsadó helyiségek
mellett egészséges gyermekorvosi rendelők,
játszósarokkal rendelkező váróterem és szoptatós szoba is helyet kapnak.

A kerületi egészségügyi fejlesztések folytatódnak ebben az évben is. Megújul a Keveháza
és a Vahot utca találkozásánál lévő rendelőépület, és az emeleti helyiségek átalakításával
többfunkciós Alapellátási Centrum jön létre.
Az egészségügyi beruházások közül kiemelkedik az Újbudai Gyermek-egészségügyi

Központ, amelynek kivitelezésére hamarosan
lezárul a közbeszerzési eljárás. Büki László
városgazdálkodási igazgató lapunknak elmondta: ez a fejlesztés több milliárd forintos
ráfordítást igényel, ezért az önkormányzati
finanszírozás mellett állami források bevonására is szükség van. A kerület 2017-ben sikeres

pályázatot nyújtott be az Egészséges Budapest
Programhoz, az elnyert pénzt több évre elosztva lehet felhasználni. Tavaly befejeződött
a tervezés és elindult a közbeszerzés, ezzel
párhuzamosan folyamatban van az eszközbeszerzés is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Köszönet a nőknek

Régi hagyomány Újbudán,
hogy a nemzetközi nőnapon
a kerület vezetői virággal
kedveskednek az itt élő szépkorú hölgyeknek.

Március 8-án délelőtt Simicskó István országgyűlési képviselő, Hoffmann Tamás
polgármester, Molnár László alpolgármester, valamint a helyi önkormányzati
képviselők a kerület hat helyszínén köszöntötték fel a nőnap alkalmából a szebbik nem tagjait.
– A nőknek köszönhetjük a létezésünket, a nők varázsolnak egy fészekből otthont, és a nőktől kapjuk életünk legszebb
ajándékait, emberi sorsunk legnagyobb
kincseit, a gyermekeinket is. Ezért fontos,
hogy egy évben legalább egy alkalommal
kifejezzük hálánkat irántuk – emelte ki
Hoffmann Tamás a Polgármesteri Hiva-

tal dísztermében rendezett ünnepségen.
Simicskó István hozzátette: a férfiaknak
az idők kezdete óta feladatuk, hogy védelmezzék és szeressék a nőket, és ezáltal
a férfiak nem csak erősebbé, de jobb emberré is válnak.
A kerület vezetői egy-egy korallvirágot
nyújtottak át a hölgyeknek, majd a köszöntőket mindenütt zenés szórakoztató
műsor követte. A Polgármesteri Hivatalban Szalóki Ági, Gryllus Vilmos és Gryllus
Dániel adott koncertet, a Gazdagréti Közösségi Házban Hajdu László, az Őrmezei Közösségi Házban a Vadrózsák Néptáncegyüttes, az Albertfalvi Közösségi
Házban a Petőfi Musical Stúdió, a Kelenvölgyi Közösségi Házban az Ethno sanzon, a Kelen Civil Közösségek Házában
pedig Vadász Gábor színművész lépett fel
az összesen több mint hatszáz résztvevő
előtt.
(Újbuda)
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Előadás Brenner János vértanúról
rend felszámolása, a zirci kollégium bezárása
után Budapesten tanult, és a XI. kerületben,
a Kende utcában lakott egy családnál.
A történész számos izgalmas részletet tárt
fel Brenner János halálával kapcsolatban, például hogy a nyomozásban bevetették a híres
Kántor kutyát, akiről később tévésorozat készült. Kántor az elbeszélések szerint szagot fogott, de gazdája nem engedte, hogy elvezesse
a rendőröket a feltételezett elkövetőkhöz.
A gyilkossági ügyről és a Kádár-korszak
törvénytelenségeiről is beszélt az előadó. Mint
mondta, rengeteg információt kaptak Brenner
János boldoggá avatási eljárása során egykori
barátjától, Mádl Dalmától. Mádl Ferenc köztársasági elnök özvegyének kezdeményezésére állították fel a közelmúltban Újbudán a Placid atya parkban a vértanú pap szobrát.
A hallgatóságot és az előadót Gyorgyevics
Miklós egyházügyi tanácsnok köszöntötte.
Az előadáson részt vett Molnár László, Újbuda
alpolgármestere is.
(D. B. S.)

Egyházüldözés a kommunista
diktatúra idején Brenner János
életén keresztül címmel tartott
előadást Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának tagja.
A tavaly boldoggá
Brenner János Szombathelyen született 1931-ben.
avatott ciszterci atya
Pécsi, szombathelyi és zirci tanulmányai után 1950fiatalon, 1957-ben halt
ben novíciusnak jelentkezett a ciszterci rendbe,
vértanúhalált.
amelyet néhány héttel később feloszlattak. A budaSoós Viktor Attila még serdülőkorában hallott a zsidai
gyilkosságról, Brenner János
halálának feltáratlan körülményeiről, ennek hatására
választotta a történészi hivatást. Ma ő a vértanú áldozópap történetének egyik legnagyobb szakértője.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
tartott előadásában részletesen ismertette a Brenner család történetét, a Rákosi-rendszer idején papnak állt három
testvér sorsát, valamint Brenner János újbudai kötődését
is. A papnövendék a ciszterci

pesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett,
majd Szombathelyre, aztán Győrbe ment. 1955-ben
szentelték pappá Szombathelyen, és Rábakethelyre került káplánnak. Sok fiatal látogatta szentmiséit,
az államhatalom ezért szervezte meg likvidálását.
1957. december 14-én éjjel Zsidára hívták, hogy a betegek szentségét szolgáltassa ki egy haldoklónak. Gyilkosai útközben többször megtámadták, végül az állítólagos beteg házánál több késszúrással megölték.
Brenner János haláláról évtizedekig beszélni sem
volt szabad. 2018 májusában avatták boldoggá, szobrát decemberben állították fel a Feneketlen-tónál.
Rieger Tibor alkotását Hoffmann Tamás polgármester, Székely János szombathelyi megyéspüspök
és a vértanú testvére, Brenner József vasvár-szombathelyi nagyprépost leplezte le, majd Erdő Péter bíboros,
Magyarország prímása áldotta és szentelte meg.
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A kommunizmus
áldozataira
emlékeztek

Az ezredforduló óta
február 25., Kovács
Béla, a Független
Kisgazdapárt főtitkára
1947-es letartóztatásának napja a kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja. Újbuda vezetői
a Magyar Politikai
Foglyok Országos
Szövetsége (POFOSZ),
a Magyar Politikai
Elítéltek Közössége
(PEK) és más ’56-os
szervezetek XI. kerületi tagjainak részvételével emlékeztek
az elnyomó rendszer
áldozataira.

Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd az 1956-os forradalom előzményeit vázolta
fel. Mint mondta, az a legnehezebb a fiatalok számára,
hogy megértsék és átérezzék,
milyen az, ha az embernek
már nincs veszítenivalója.
Fontos, hogy a jövő generációja is tisztában legyen a forradalom történelmi jelentőségével és a kiváltó okokkal.
– Újbudán is igyekszünk
emléket állítani a hősöknek.
Emléktáblákkal, szobrokkal,
közterületek elnevezésével
is kifejezzük tiszteletünket
az áldozatok iránt – mondta
a polgármester.
– Az emléknapok általában olyan történelmi győzelmeknek vagy tragédiáknak
szólnak, amelyekre büszkék
lehetünk, vagy amelyek miatt mindannyian gyászolunk.
Mindenki, aki valamilyen hatalom áldozatává vált, meg-

érdemli, hogy emlékezzünk
rá. Nemcsak azért, mert így
tiszteletünket fejezhetjük ki
az elhunytak iránt, hanem
azért is, mert az ő életük jó
példával szolgálhat az utókornak – fogalmazott Simicskó
István, Újbuda országgyűlési
képviselője. A kommunis-

sági kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás” miatt ítéltek
halálra, miután 19 éves korában részt vett a felkelésben.
Másodfokon életfogytiglanra módosították az ítéletét,
végül 1970-ben szabadult.
– Nem tudok és nem is akarok felejteni – mondta a ren-

ta diktatúrák áldozatainak
emléknapjával kapcsolatban
a politikus kifejtette: a 20.
században olyan szélsőséges ideológiák jelentek meg
néhány évtized alatt, mint
a fasizmus, a nácizmus,
a kommunizmus, amelyek
több millió emberéletet követeltek. – A kommunizmus
nagyon komoly károkat okozott az emberiség életében,
az áldozatok megérdemlik,
hogy egy napon csakis rájuk
emlékezzünk, hiszen számukat világviszonylatban százmillióra becslik – mondta Simicskó István.
Az esemény díszvendége
Wittner Mária volt, akit több
mint fél évszázada „fegyveres
szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres
szervezkedés,
többrendbeli
meg nem állapítható gyilkos-

dezvényen a magát túlélőnek
nevező Wittner Mária. Úgy
fogalmazott, mindent megtesz azért, hogy az utókort is
emlékeztesse arra, mi történt
1956-ban. – Olaszországban
tartottam előadást forradalmi
jelképünkről, amikor egyik
tanítványom kifejtette: a lyukas zászló nemzetünk sebét
jelképezi. De feltette a nagy
kérdést is: mikorra gyógyul
be ez a seb? Én azóta is ezen
gondolkozom, és talán már
a választ is tudom. Akkor, ha
már nem lesz életben senki
azok közül, akik ezt személyesen is átélték. Amikor már
az áldozatok és a hóhéraik is
meghaltak – fejtette ki az egykori forradalmár, hozzátéve:
fontos, hogy ezen a napon
az egész nemzet hajtson fejet
az áldozatok előtt, akik életüket adták a magyarságért.
(Újbuda)

„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

Filmklub Kelenvölgyben
Erdélyi János Sortűz után című
filmjét mutatták be a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából a Kelenvölgyi Közösségi
Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre
által rendezett vetítésen.
Erdélyi János dokumentumfilmje az 1956-os
mosonmagyaróvári sortűz történetét tárja fel
a túlélők szemszögéből. Az ’56-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulójára készült alkotást a Kelenvölgyi Közösségi Házban tekinthették meg az érdeklődők február 23-án. A rendező
a vetítést követő közönségtalálkozón elmondta:

a filmben megszólalók szomorú múltidézése arról tanúskodik, hogy az események elszenvedői
nem kapták meg azt a lelki kárpótlást, amelyet
a rendszerváltás után reméltek.
A vetítéssel indult el a Kelenvölgy Filmklub sorozata, melynek házigazdája, Kinyó
Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező,
producer. Szerinte a dokumentumfilmeknek
ma is van létjogosultságuk, az 1956-ról szóló
művek közönségében egyaránt vannak fiatalok
és idősebbek, köztük szemtanúk is. Az akkoriban történteket gyakran Budapestre és mindössze pár napra szűkítik le, a Sortűz után című
film azért is különleges, mert túllép ezen.
(Újbuda)
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Szakmai napok
pedagógusoknak
A családi és intézményes nevelés
kapcsolata áll az idei Újbudai
Pedagógiai Napok középpontjában.
A meghívott szakértők előadásaira
az újbudai iskolák, óvodák pedagógusait, a kisgyermeknevelőket
és a pedagógiai munkát segítő
szakembereket várják.

gusok – mondta Hoffmann Tamás. A polgármester az idei feladatok között kiemelte a Törcsvár
utcai óvoda teljes átalakítását, a bölcsődei hálózat további fejlesztését és újabb iskolai okostantermek kialakítását.
Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője fontosnak tartja, hogyan lehet erősíteni a szülők és pedagógusok együttműködését
a nevelésben. A hazafias és honvédelmi ne-

janak, stabil alapokra lesz szükségük. A felnőtteknek arra is gondot kell fordítaniuk, hogy
segítsék őket gyermeki szívük megőrzésében,
mert csak így válhatnak teljes értékű, sikeres
és boldog emberré.
Az Újbudai Pedagógiai Napok megnyitóján részt vett Molnár László alpolgármester,
Jankó István, az önkormányzat kulturális
és köznevelési bizottságának elnöke, valamint

Az Újbudai Pedagógiai Napok célja,
hogy elősegítse a kerületben élő pedagógusok munkájának minél eredményesebb, a kor elvárásainak megfelelő
ellátását. Az évről évre megrendezett
találkozók lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, a kapcsolatok kialakítására és megerősítésére a szakma különféle területén dolgozóknak. Egyetemi
tanárok, művészetterapeuták, pszichológusok és más szaktekintélyek előadásai mellett könyvbemutatók, bemutató
órák, óvodai foglalkozások, múzeumlátogatás teszik színessé a programkínálatot. A rendezvénysorozatot Újbuda
Önkormányzata támogatásával, számos kerületi intézménnyel együttműködésben a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Újbudai
Pedagógiai Irodája szervezi.
A megnyitón Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István országgyűlési
képviselő köszöntötte a résztvevőket
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat
továbbra is megteremti a megfelelő körülményeket az oktatáshoz, sőt folyamatosan azon dolgoznak, hogy a színvonalat emeljék. A 2016-ban
megfogalmazott intézményfejlesztési koncepció
eredményeit már megtapasztalhatták a pedagó-

velésért felelős kormánybiztos arról beszélt,
hogy a pedagógusok előtt nagy kihívások
állnak a felgyorsult, átalakuló világban, segíteniük kell a családokat, hogy szilárd értékrend alakuljon ki a gyermekekben. „A mély
gyökerű fák nőnek magasra” – idézte Frédéric
Mistral gondolatát, hozzátéve: ahhoz, hogy
az életben a következő generációk helyt áll-

a testület alelnöke, Farkas Krisztina is. A konferencia résztvevői nevében Hoffmann Tamás
és Simicskó István köszöntötte azokat a kerületi pedagógusokat, akik az elmúlt időszakban
vonultak nyugdíjba, s kiemelkedő munkájukkal
nemcsak intézményük, hanem Újbuda nevelési,
oktatási eredményeihez is hozzájárultak.
(Újbuda)

Sikeres képzés vállalkozó fiataloknak
Ünnepélyes keretek
között díjazták az Újbuda
Önkormányzata
által vezetett
NewGenerationSkills
(NGS) nemzetközi
projekt Dinamikus
Képzési Csomag (DLP)
kurzusának legjobbjait.
A képzés újabb turnusa
a napokban indul.
A NewGenerationSkills (NGS)
nemzetközi projekt 2018 decemberében zárult DLP-képzésében
15–26 év közötti újbudai fiatalok
vettek részt. A 24 vállalkozó cég

alapításról, vállalkozásfejlesztésről és ezek jogi, illetve gazdasági
hátteréről tanulhatott. Az elméleti és gyakorlati oktatás helyszíne
az UP center volt, a képzésben
résztvevők projektjei közül mára
több is működőképessé vált, például a Dietrend elnevezésű csapaté. A dietetikai szolgáltatások
innovatív alkalmazását kidolgozó
csoport projektje a DLP-képzés
lezárásaként szervezett „házi versenyben” nyolc közül bizonyult
a legjobbnak, korábban különdíjat
kapott Újbuda Önkormányzatának Startup pályázatán.
A legjobb csapatoknak járó jutalmat Molnár László alpolgár-

mester adta át. – Az önkormányzat
több éve kiemelt figyelmet szentel
a vállalkozó szellemű fiataloknak –
emelte ki az alpolgármester. – Több
fronton támogatjuk őket: a kerület
helyiséget ad a tanuláshoz, a különböző projekteken belül meghirdetett képzésekhez, és segít a kibontakozásban. Az önkormányzat
emellett létrehozta a Startup pályázat rendszerét is, amelynek részeként minden évben egy-egy millió
forinttal jutalmazza a négy leginnovatívabb csapatot. Az önkormányzat a projekteken belül olyan
tudást igyekszik a fiataloknak kínálni, amely kiegészíti az egyetemi
oktatást. A pályaorientációs, szak-

képzéssel kapcsolatos tudásanyag
az életre készíti fel a vállalkozó
szellemű hallgatókat – foglalta ös�sze Molnár László.
A korábbi érdeklődésre tekintettel folytatódik a DLP-program, a hamarosan induló képzés
június végéig tart. Részleteket
az NGS Újbuda Facebook-oldalán találhatnak az érdeklődők.
Az NGS-projekt záróeseményeként június első napjaiban rendezik meg azt a nemzetközi konferenciát és „mini” startup versenyt,
amelyen többek között a Dietrend
csapata képviseli majd a kerületet
a nemzetközi szakmai zsűri előtt.
(T. K.)

Meszlényi Zoltán emlékezete
A névadó halálának évfordulóján liturgikus emléknapot tartottak a Boldog
Meszlényi Zoltán-templomban.
Az esti szentmisét Erdő Péter bíboros,
Magyarország prímása celebrálta.
Tíz esztendeje avatták boldoggá Meszlényi Zoltánt,
és öt éve adták át a róla elnevezett templomot. Az évfordulón Musits Antal plébános köszöntötte a híveket, majd
Erdő Péter szentbeszédében a vértanú püspök életútjáról, tanúságtételének örökérvényűségéről beszélt. A bíboros idézte Meszlényi Zoltán szavait, amelyeket akkor
mondott, amikor felkérték, hogy Mindszenty József
1948-as bebörtönzése után vállalja el az esztergomi
érseki helynök tisztséget: „Elvállalom, mint a leölésre
kész bárány.”
A kistarcsai internálótáborban 1951-ben elhunyt
Meszlényi Zoltán boldoggá avatását Erdő Péter indította el 2004-ben, a szertartást 2009-ben tartották Esztergomban. Ereklyéi 2014-ben, a felszenteléskor érkeztek
meg a kelenföldi templomba.
(Újbuda)

Március idusa

Misszió

Minden naptárban vannak pirossal szedett dátumok, amelyek a nap különlegességére, fontosságára hívják fel a figyelmet. Ezek egy része vallási, míg mások
olyan nemzeti ünnepek, amelyek az ország függetlenségét és ös�s z e t a r toz á s át
fejezik ki. Ezeken a napokon
ünneplőbe öltözünk, templomba
vagy
megemlékezésre járunk,
jól ismert verseket szavalunk, dalokat éneklünk, majd
a nap végén, ahogy ruháinkat, úgy ünnepeinket is elcsomagoljuk. Holott tudatosabban kellene a mindennapok részévé
tenni például 1848. március 15-ét, hiszen
az is, csak nem veszünk tudomást róla.
Ha jobban belegondolunk, rájövünk,
hogy egy sor olyan döntés született ebben a korszakban – nemcsak a forradalom, de az azt megelőző évtizedek hatására is –, amelyek meghatározzák mind
államiságunkat, mind magyarságunkat,
mind pedig nemzeti öntudatunkat. Ha
nincs a reformkor, akkor ma lehet, hogy
nem azzal a természetességgel használnánk a magyar anyanyelvet minden gazdagságával és sokszínűségével együtt,
ahogyan tesszük. Ha a magyar nyelvért
vívott harcban nem indul meg a nyelv
újítás, akkor talán Kölcsey Ferenc sem
veti papírra a Himnusz sorait, hogy aztán
Erkel Ferenc zenéjével ma legfontosabb
ünnepeink és sikereink koronája legyen.
De említhetném a nemzeti trikolór piros,
fehér és zöld színeit is, amelyek ugyancsak 1848 óta az erő, a hit és a remény
jelképei minden magyar számára. Néhány egyszerűnek látszó dolog március
15-höz kapcsolódóan, amely a szabadságban, a hazában, a közösségben nyeri
el igazán értelmét.
A márciusi ifjak, a harcoló honvédek
vagy az elvhű politikusok nem születtek
hősöknek és államférfiaknak, de azzá
váltak, mert hittek közösségükben, hittek magyarságukban, hittek abban, hogy
sokkal érdemesebb valakikért, mint valamiért élni.
Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Európai
Parlament:
választás
május végén
Május 26-ára tűzte ki az Európai Parlament
(EP) magyar képviselőinek választását Áder
János köztársasági elnök. Magyarország 21
képviselőt küldhet az EP-be, rájuk a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgárok és a magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező uniós választópolgárok szavazhatnak.
A magyarországi lakóhel�lyel rendelkező választók április 5-éig kapják meg az értesítést, hogy felvették őket az EP-választási
névjegyzékbe. Az értesítőket a 2019. március 20-i állapot szerint készítik el. Március
21-étől lehet benyújtani a választási irodákhoz a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő
kérelmeket: átjelentkezés, külképviseleti szavazás, mozgóurna-igénylés. Az akadálymentes szavazókör igénylése 2019. március 1-jétől
május 22-én 16 óráig lehetséges. A külképviseleti névjegyzékbe május 17-én 16 óráig lehet jelentkezni, Magyarországon május 22-én
16 óráig lehet átjelentkezni szavazásra egy
másik településre. Azok a magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem más
EU-országban nincsen lakcímük, levélben
adhatják le voksukat, ők május 2-án 16 óráig
regisztrálhatnak.
(MTI–Újbuda)
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Fejlesztések Albertfalvától a Madárhegyig
Nagyszabású
útépítések
Madárhegyen

(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat 2016-ban átfogó intézményfejlesztési tervet dolgozott ki, az ebben meghatározott igények jelölik ki a beruházási irányokat. Az idei feladatok közül kiemelkedik a Sasadi
Óvoda Törcsvár utcai telephelyének férőhelybővítése és korszerűsítése, amelynek végeztével
Közösségi
teljes körűen befejeződnek a felújítási munkálatok. Ennek 400 millió forintos költségét az öniroda
kormányzat fedezi. Folytatódik az udvar felújítása az Észak-kelenföldi Óvoda Keveháza utcai
Orvosi rendelő
telephelyén, emellett két további intézményben, az Albertfalvai Óvoda székhelyén és a SzentimFarkasréti
klimatizálása
Sóbarlang kialakítása
revárosi Óvoda Karolina úti telephelyén létesül zöldfal.
általános iskola
az Újbudai Mesevár
Továbbhalad a kerületi bölcsődék fejlesztése is. Nemrég indult új játszócsoport az albertfalvai
A Budapesti Útépítési Program részeként
átépítése
Bóbita bölcsődében (címlapképünk az átadáson készült), és férőhelybővítési koncepció készül
Budai fonódó
Bölcsődében
a kormány több mint egymilliárd forint támogaa Ménesi útra és az Albert utcára. Az önkortást ad Újbudának, amelyből – önkormányzati
villamos
második
mányzat pályázik a Bóbita bölcsőde két új
erővel kiegészítve – több mint öt kilométer
üteme
csoportszobájának kialakításához, erre mintOkostanterem
földút kaphat idén szilárd burkolatot.
egy százmillió forint önrészt biztosít. Újabb
Okostanterem
sószobák létesülnek, a sashegyi Mesevár
Egy tavaly szeptemberben végzett felmérés alapSasadi Óvoda Törcsvár
Újbudai
bölcsődében lapzártánk után adnak át sóbarján jelenleg közel 225 kilométernyi olyan út van
langot.
Budapesten, amely nem rendelkezik szilárd útutcai telephelyének
GyermekBudafoki út
Az iskolák már állami fenntartásban műburkolattal. Ez a teljes fővárosi úthálózat 5,2
férőhelybővítése
egészségügyi
ködnek, ennek ellenére önkormányzati beszázaléka. A négyéves útépítési program első
felújításának
Központ
Zöldfal
ruházásban zajlik az okostanterem program.
fázisában tizenhárom kerületi önkormányzat
tervezése
Ennek során hét újabb iskola gazdagodik idén
pályázott eredményesen, és 181 földút, ös�teljesen digitalizált tanteremmel: az Újbudai
szesen 41,4 kilométer hosszúságban nyert
Okostanterem
Bocskai István Általános Iskola, a Farkasrékormányzati támogatást 8,3 milliárd foGazdagréti
ti Általános Iskola, a Lágymányosi Bárdos
rint értékben. A program első fázisában
Védőnői Szolgálat
Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
a fővárosi földutak közel 20 százalékát
az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola,
érinti a fejlesztés.
Ottlik-kert
a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola,
Újbuda 1 072 250 000 forintnyi táaz Őrmezei Általános Iskola és a Gazdagmogatást nyert el, amely mellé saját
Észak-kelenföldi
Déli összekötő
rét-Csíkihegyek Általános Iskola. Már elkéforrást is tesz a kerület, így a jelenleg
Óvoda
Keveháza
szültek a tervek a Farkasréti Általános Iskola
14 kilométernyi földúthálózat 35 szávasúti híd
Okostanterem
Petzvál park
Orvosi rendelő
Orvosi rendelő
átépítésére, amely nagyobb léptékű beruházaléka kaphat szilárd burkolatot. Ez
utcai
telephely
bővítése
közösségi
klimatizálása
zás, így állami támogatást is igényel. Továbklimatizálása
több ezer kerületi lakos mindennapjait
udvarának
tervezése
bi felújítást tervez az önkormányzat az Újbuteheti kényelmesebbé és biztonságosabfelújítása
Orvosi
dai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában,
bá. A földút-felújítás idén Madárhegy1-es
villamos
itt tao-támogatás felhasználásával, alapítványi
re és környékére koncentrálódik, ahol
rendelő
Futókör
Madárhegyi
meghosszabbítása
beruházásban multifunkcionális sportcsarnok is
jelentős mennyiségű új lakás átadása
klimatizálása
Okostanterem
megújítása
létesül. Ugyancsak sportfejlesztés készül a Domokos
folyik, és várható a közeljövőben. Az új
útépítések
Pál Péter Általános Iskolában, ahol idén befejeződik
lakásberuházások környékén lévő földuÁrnyas játszótér
a bővítési munkálatok tervezése.
tak leburkolása elengedhetetlen a környék
korszerűsítése
Szabadtéri helyszíneken is lesznek sportfejlesztések.
közlekedési infrastruktúrájának kialakítáFutókör és utcai edzőpark létesül az őrmezői Menyecssához. Az elmúlt években a kerület öt olyan
Futókör és szabadtéri
Labirintus
ke utcában, és idén felújítják a futópályát a Bikás parkutcát újított fel, amelynek nem volt szilárd
fitneszpark
Alapellátási
játszótér
felújítása
ban. Mindenekelőtt a gyerekeknek szól a játszótér-felburkolata.
A teljes leburkolt felület meghaladZöld felületek
Orvosi
Centrum és
újítási program. A Tétényi út, Fejér Lipót utca és Bártfai
ta a 7000 négyzetmétert.
megújítása
rendelő
utca közötti Árnyas játszótér korszerűsítése rövidesen
Természetesen a munka ezzel még nem fejezőgyermekorvosi
befejeződik, a Zsombor utcai Zsombóka és a Sopron utdött be. Tervek szerint a program jövőre folytatóklimatizálása
Domokos
Pál
Péter
rendelő
cai Labirintus játszóterek felújítására elkészültek a kiviteli
dik, és ha a kormányzat részéről minden esztendőOkostanterem
iskola bővítése
épületrészének
tervek. A tavalyi közösségi tervezés után még idén teljesen
ben ekkora támogatás áll rendelkezésre, akkor négy
Dél-budai
Grosics iskola
és sportfejlesztése
megújul az Allende park, beleértve a játszóteret is. A Petzév alatt fokozatosan szilárd útburkolatot kap az összes
felújítása
Centrumkórház
multifunkcionális
vál park ugyancsak közösségi tervezéssel kaphat új formát,
budapesti földút.
ennek előkészítése már folyamatban van. A kulturális vá(Újbuda)
sportcsarnok
rosközpont meghosszabbításaként jön létre a Kosztolányi
Őrmezei
Dezső tér mellett az Ottlik kert. Erre a fejlesztésre terAllende park
közösségi tér
vpályázatot írt ki az önkormányzat, amelyen decemGalvani híd
megújítása
berben hirdettek eredményt. Megújulnak
Útfelújítás
a zöldfelületek az Etele út mentén az 1-es
villamos vonalának meghosszabbításának
részeként. Az idén befejeződő fővárosi
közlekedési nagyberuházással párhuzamoA Budafoki út felújításának döntés-előkészítő tanulmásan a kerületi önkormányzat saját erőből
Zsombóka
nyát a BKK Zrt. megbízásából az Értékterv Kft. és a Mobi
újítja fel a Tétényi úti zöld sávot.
lissimus Kft. készíti közösségi tervezés keretében.
játszótér felújítása
A kerület idén 600 millió forintot fordít
a közutak felújítására, a Kondorosi úton már
A tervezési folyamat, amelyben Újbuda Önkormányzata is aktívan részt vesz,
Zöldfal
folynak a munkálatok. Fővárosi beruházása megalapozó vizsgálatokkal kezdődött. Kérdőívezéssel és helyszíni kitelepüléban idén befejeződik a Fehérvári út korszesekkel tárták fel a lakosság által érzékelt problémákat, hét helyszínen számlálták
rűsítése a Csurgói és a Kondorosi út között,
a gyalogos-, kerékpáros- és gépjárműforgalmat.
Okostanterem
valamint a Lecke utca és a Hamzsabégi út
A Budafoki úton jelentős a gyalogosközlekedés, noha ennek feltételei kevéssé
Útfelújítás
között. Már készülnek a tervek a Péterheadottak (keskeny járda, járdán parkolás stb.), legforgalmasabb pontjain egy óra
gyi út, a Than Károly utca és a Repülőtéri út
alatt közel ezer gyalogos halad el. Jó időben hétköznap akár 1200–1500 kerékpámegújítására. Ebben az évben a kerület kiros is közlekedik rajta, de az út ebből a szempontból nem vonzó, ezért sokan elkerüemelkedő beruházása a madárhegyi útépítési
lik. A Dél-Buda lakóterületei és a belváros közvetlen
program, amelyhez több mint egymilliárd
és gyors kapcsolatát szolgáló 133E busszal a BudaÚj játszócsoport
forintos állami támogatást nyert el az önkorfoki út belső szakaszán naponta több mint tízezren
a Bóbita bölcsődében
mányzat.
utaznak – alig kevesebben, mint ahányan az itt átÚjbudához számos olyan központi nagybehaladó személygépkocsikkal.
ruházás is kapcsolódik, amely a kerület fejlődéAz érintettek észrevételeit, fejlesztési javassére nagy hatással lesz. Ilyen a Dobogó városlatait online kérdőívvel, illetve helyszíni kiterészben a Dél-budai Centrumkórház, amelynek
lepüléseken személyesen is gyűjtötték a döntés-előkétervpályázata nemrég zárult le, az intézmény
szítők, a részvétel a tél eleji időjárás ellenére is élénk
Pavilonok
a tervek szerint öt év múlva kezdi meg működévolt, többen kész listával érkeztek. Összesen 1441 észrerekonstrukciója
sét. Túl van már a tervpályázaton a Galvani híd
vétel gyűlt össze, amelyekben 1796 problémát azonosítottak,
munkanevet viselő új Duna-híd is, amely a Galvaleggyakrabban az egyéni gépjárműhasználattal kapcsolatban (túl nagy forgalom, zaj- és légni utca vonalából indulva köti majd össze Újbudát
szennyezés stb.). A legtöbben azt nehezményezték, hogy a járdán parkoló járművek elfoglalCsepellel, azon keresztül a pesti oldallal. A XI.
ják a gyalogosoknak kialakított terület egy részét, továbbá hogy hiányoznak a kerékpározás
kerületet is érinti a Rákóczi híd mellett futó vasfeltételei, illetve kevés a növényzet.
úti híd szélesítése és kibővítése három vágányra.
Jelenleg a koncepcionális változatok meghatározása történik, ezeket a problémafelErre a feladatra nemrég írták ki a közbeszerzési
tárás és az adatfelvételek eredményei alapján értékelik, megvizsgálva, hogy az egyes
pályázatot. Az elképzelések szerint a jövőben
lehetséges kialakítások milyen mértékben oldják meg a gondokat. A részletesen vizsfolytatódik a budai fonódó villamoshálózat kigált változatokról az Újbuda újság következő számában, illetve egy közösségi terveépítése, már folyamatban van a második ütem
zési rendezvényen lesz beszámoló. Az eddigi eredményekről részletesebb információ
tervezése.
a www.budafokiut.hu oldalon érhető el.
(Újbuda)
(Értékterv Kft.)

Fejlesztések
és beruházások
2019-ben

(Újbuda-válogatás)

Közösségi tervezés
a Budafoki úton

aktuális
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Tovább
bővülhetnek
a bölcsődék
Újbuda részt vesz
a Bölcsődei fejlesztési
program, valamint
a Szolgáltató Önkormányzat
Díj című pályázatokon.
Többek között erről született
döntés a képviselő-testület
február 26-i ülésén.

Újbuda Önkormányzata pályázatot
nyújt be a pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program részeként a Fonyód utcai Újbuda Bóbita
Bölcsőde két csoportszobával, ös�szesen 28 férőhellyel való bővítésére.
A munkálatok várható költsége 357,4
millió forint, ebből az önkormányzat
saját forrásként 133,4 millió forintot
nyújt. Nyertes pályázat esetén a két
új csoportszobát 2021 elején vehetik
birtokba a gyermekek. Az előterjesztés tárgyalásakor Molnár László alpolgármester emlékeztetett: Újbudán
jelenleg három bölcsődefejlesztés
van előkészítve, ezek közül kiemelte a Ménesi úti intézményt, ahol 24
új férőhely jöhet létre, akár már ez
év nyarára. Gajárszki Áron LMP-s
képviselő kérdésére, hogy a bővítéseken túl új bölcsődéket is építene-e
az önkormányzat, Hoffmann Tamás
polgármester példaként az Albert
utcát említette tervezett beruházási
helyszínként.
Egy másik napirendi pontban is
szerepelt a bölcsődei-óvodai hálózat fejlesztésének lehetősége: a Buda-Hold Kft.-nél maradnak azok a Lépés utcai telkek, ahol a későbbiekben

gyermekintézmények létesülhetnek.
A mintegy 3000 négyzetméternyi terület a Madárhegyen található, ahol
az elmúlt években számos társasház
épült, és azóta is folynak az építkezések. A környék ellátása érdekében
az óvoda- és bölcsődefejlesztésekkel
az önkormányzat a Buda-Hold Kft.-t
bízhatja meg, majd az átadás után átveheti az intézmények működtetését.
Újbuda részt vesz a Belügyminisztérium Szolgáltató Önkormányzat Díj
című pályázatán, amelyben a kiíró
a helyhatóságok szolgáltató kultúráját
értékeli. A XI. kerület négy területen
hat programmal nevezett: Esélyek utcája, Idősek Akadémiája, Egészséges
és Aktív Időskor Újbudán, 50+ Program, Helyi természeti értékek megismertetése és lakossági környezettudatos szemléletformálás Újbudán,
Újbudai Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum. A felhívás alapfeltételként írja
elő, hogy a pályázó önkormányzat testületi határozatban deklarálja, hogy
feladatellátását a szolgáltatói kultúra
értékrendje határozza meg. A grémium erről egyhangúlag döntött.
Az ülésen a képviselők szavaztak
a 2018. évi költségvetési rendelet
törvényben előírt technikai módosításáról. Határozat született arról is,
hogy Újbuda részt vesz az Okos Város
és Okos Térség közigazgatási minta
projektben, ehhez kedvezményezettként 9 millió forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást
vesz át az innovációs és technológiai
miniszter megbízásából eljáró Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től. (Újbuda)

Ajándékok a Mesevárnak
Kültéri és beltéri játékokkal, sporteszközökkel és új takarókkal gazdagodott
a Mesevár Bölcsőde az önkormányzat
jóvoltából, az ajándékokat
a kerület vezetői adták át. A látogatás során a szociális ellátórendszer működése és a bővítési
lehetőségek is szóba kerültek.
– A mozgás iránti igény már bölcsődés korban kialakul, ezért úgy döntöttünk, olyan
játékokat hozunk a legkisebbeknek, amelyek
elmélyítik a sport szeretetét – mondta Simicskó István. Újbuda országgyűlési képviselője
szerint a növekvő gyermekszám a kerületben
többek között annak is köszönhető, hogy jól
működő oktatási-nevelési intézményi háttér
szolgálja a családokat.
– 2016-ban született meg Újbudán
az az átfogó intézményfejlesztési terv,
amely az oktatási és nevelési területekre is kiterjed.
Igyekszünk ennek alapján meghatározni a modernizálás és bővítés irányát, illetve ütemezését, minél
több forrást bevonni, hogy mihamarabb megvalósuljanak az elképzelések – mondta Hoffmann Tamás.
A polgármester arra is kitért, hogy a kerület egyre dinamikusabban fejlődik, az infrastruktúra miatt pedig
egyre több fiatal családos költözik ide. Folyamatosan
nő az igény a bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek

bővítése iránt, aminek a kerület igyekszik megfelelni. Hoffmann Tamás kiemelte a teljes felújításon
átesett Gazdagréti Szivárvány Óvoda tavalyi átadá-

sát, és megemlítette, hogy több intézmény korszerűsítését tervezik. Példaként hozta fel a Fonyód utcai
bölcsőde bővítését, amiről nemrég tárgyalt a képviselő-testület.
Molnár László alpolgármester arról beszélt, hogy
folyamatban van a további bölcsődei bővítések előkészítése. Hangsúlyozta: a kerületben meglévő férőhelyszám kimagasló az országos átlaghoz képest, és csak
kevesen várnak elhelyezésre.
(Újbuda)

Iskolai ügyintézés otthonról
A közeljövőben elektronikussá válik számos
általános és középiskolai
tanulmányi ügy intézése,
többek között az általános iskolai beiratkozás
– közölte a Klebelsberg
Központ.
Az Öbölház rendezvényközpontban
tartott tájékoztatón Vitályos Eszter,
az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a fejlesztés összesen ötmilliárd
forint európai uniós támogatásból
valósul meg, és egyes részei már
a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek. A szülők idén áprilisban
már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét: az adatokat a KRÉTA-rendszer felületén
vagy a https://eugyintezes.e-kreta.
hu weboldalon való regisztráció után

otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben
csak a szükséges igazolásokat
és a lakcímkártyát kell bemutatni,
ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában lehetővé
válik az ügyfélkapun keresztüli ügyintézés is.
A projektet bemutató eseményre
ellátogatott Simicskó István, Újbuda
országgyűlési képviselője is.
(MTI–Újbuda)

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK
BUDAPESTI ÁRUHÁZAINKBA.
Dolgozzon egy családias környezetben:
1 1 1 5 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
1088 Budapest, Rákóczi út 1–3.
1084 Budapest, Népszínház u. 30.
1026 Budapest, Máriaremetei út 72.
1026 Budapest, Galóca u. 22.
1024 Budapest, Bimbó u. 133.
1062 Budapest, Teréz körút 55–57.

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.
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Középpontban
a bölcsődék

Új játszócsoport
a legkisebbeknek

Hoffmann Tamás polgármester, Molnár László alpolgármester és Unger
Katalin, az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetője avatta fel az Albertfalván működő Újbudai Bóbita
Bölcsőde új részlegét, amely a Tündér játszócsoportnak ad helyet. Ide
azok a kerületben élő szülők hozhat-

a családokat, és szívesen válaszol
a neveléssel kapcsolatos kérdésekre, de a szülők is megoszthatják
tapasztalataikat egymással. A tanácsadás mellett prevenciós előadásokra, programokra invitálják
a szülőket, és kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket.

kapcsolódik, ahol a szülők tisztába
is tehetik gyermeküket. A csoport
tagjai a játszókertbe is kimehetnek.
Az új bölcsődei szolgáltatás
színhelyét a régi főzőkonyhából
alakították ki, a beruházást az önkormányzat támogatta. Hoffmann

ják el hat hónapnál idősebb, három
évnél fiatalabb gyermekeiket, akik
még nem szeretnének bölcsődébe jelentkezni, de fontosnak érzik,
hogy a kicsik saját korosztályukkal
találkozzanak, játszhassanak.
A Tündér játszócsoportban szakképzett kisgyermeknevelő fogadja

– A fix díjas szolgáltatás már
most nagyon népszerű a Bóbita
bölcsődében, ahol a kicsik napi
négyszeri étkezést is kaphatnak
– tudtuk meg Unger Katalintól.
A reggel 8-tól délután négy óráig
nyitva tartó Tündér játszócsoporthoz jól felszerelt mellékhelyiség

Tamás polgármester elmondta:
a Bóbitában további önkormányzati fejlesztéseket terveznek, de más
intézményeknél is folyamatban
vannak átalakítások, a használaton
kívüli főzőkonyhákat hasznos helyiségekké alakítják át.
(Újbuda)

Újbuda Önkormányzatának támo- ter kiemelte, hogy a fejlesztések nem
gatásával megjelent a Bölcsődei állnak meg. A Fonyód utcai bölcsőde
Lépegető című kiadvány, amely a tervek szerint két új csoportszobával
az Újbudai Bölcsődei
bővül (100 millió foIntézmények kereterintos önkormányzati
in belül működő kiönrész mellett), a Mélenc tagintézményről
nesi úti és az Albert
nyújt
ismereteket.
utcai bölcsőde bővíA háromévesnél kitési koncepciója is késebb gyermekek szüszen áll. A sashegyi
lei ebből tájékozódMesevár bölcsődéhatnak a bölcsődék
ben lapzártánk után
feladatairól, az elláátadott sóbarlanggal
tás igénybevételéről,
kapcsolatban Molnár
az alapellátáson túli
László megjegyezsz olgá lt at á sok r ól ,
te: továbbiak kialaa sajátos nevelékítását is tervezik,
si igényű gyerekek
ugyanis kimutathatórészleges integrációjáról. A kiadvány an csökkent a légúti megbetegedések
egyenként, részletesen mutatja be aránya azokban az intézményekben,
az önkormányzati fenntartású bölcső- ahol ilyen helyiségek vannak. Folyadéket, emellett külön listában közli matban van a Törcsvár Utcai Óvoda
az intézmények elérhetőségeit is.
fejlesztése és férőhelybővítése is,
– Az önkormányzat 2016-ra átfogó amelynek 400 millió forintos költséintézményfejlesztési tervet dolgozott gét teljes mértékben az önkormányzat
ki – mondta lapunknak Molnár László fedezi.
alpolgármester. – Fontos beruházáso(Újbuda)
kat valósítottunk meg, ilyen
a Gazdagréti Szivárvány
A 2019/2020-as nevelési évre április
Óvoda vagy a védőnői szol1. és május 31. között lehet jelentkezgálat most elkészült épülete.
ni a család által választott bölcsődéA bölcsődék, óvodák és isben, minden kedden 14–17 óráig, ilkolák fejlesztésének koncepletve minden csütörtökön 9–12 óráig.
ciója beváltotta a hozzá
A felvételi kérelmeket június 11–21.
fűzött reményeket, a mostani aktualizálás után eljuttatközött bírálják el, a szülőket június
tuk a központi kormányzati
30-áig értesítik az eredményről. Toszerveknek, hogy központi
vábbi információ: https://ubi.ujbuda.
forrásokat is be tudjunk vonhu. A kerület minden bölcsődéjében
ni az elképzelések megvalólesznek tavasszal nyílt napok, ezek idősításához – tette hozzá.
pontja megtalálható Újbuda honlapján
A legutóbbi testületi ülést
(www.oktatas.ujbuda.hu/bolcsodek).
felidézve az alpolgármes-

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

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
2019.

2019.

MÁRCIUS 25-től

ÁPRILIS 18-ig

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

• ŐRMEZŐ,
DOBOGÓ
• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY

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

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

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

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

Tisztelt Újbudaiak!

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

ÁPRILIS

13.

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

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek zöldhulladék gyűjtő zsákokat. A megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a
készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.
KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK!

közös
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Szezonális finomság
a családi asztalra

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

pedig a bort. Ízesítjük, és alaplével foUjbuda mag hird 66x49.indd 1
24/01/18
lyamatosan utántöltve, illetve kevergetve
addig főzzük, amíg
a lé nyúlós szafttá
nem válik és a rizs
fogkemény marad.
A maradék hagymát
a megmaradt vajon
szintén megfuttatjuk,
aztán
hozzáadjuk
a
megmosott,
meg• 25 dkg medvehagyma
tisztított
gombát,
sózzuk,
tetszés
szerint
• 2 csokor petrezselyem
fűszerezzük. Lassan puhára pároljuk,
• parmezán sajt (ízlés szerint)
majd a rizottóhoz adjuk. Mielőtt teljesen
• alaplé
elkészülne, hozzáadjuk a megmosott,
tisztított és apróra vágott medvehagyElkészítés:
mát, ha kell, sózzuk, borsozzuk. A tojást
A csülköt kicsontozzuk, majd kinyitjuk,
sós vízben megfőzzük, tisztítjuk és félhogy mindenhol egyforma vastag lebevágjuk. A csülköt ujjnyi vastag érgyen, a leeső részeket kétszer ledaráljuk.
mékre szeleteljük, és serpenyőben lassan
A tejszínnel és a vágott petrezselyemmegpirítjuk,
hogy belül is átmelegedjen.
mel eldolgozzuk, majd a csülök belső
Az
elkészült
rizottót a tányérra halfelületére kenjük. Fóliába felgöngyöljük,
mozzuk. Ráhelyezzük a csülköt, megés alufóliában gyöngyöző vízben puhászórjuk a maradék vágott petrezsera főzzük. Ha elkészült, hűlni hagyjuk.
lyemmel, fürjtojással, és tetszés szerint
A póréhagymát apróra vágjuk, a felét
vékonyan szeletelt parmezánnal.
a vaj felén megfuttatjuk, majd hozzáadJó étvágyat kívánunk hozzá!
juk a megmosott rizst, pár perc elteltével

Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje
ezúttal olyan étel receptjét hozta el, melynek két alapanyaga is tavaszi ínyencség.
Kucsmagombás medvehagymarizottó göngyölt füstölt csülökkel
és fürjtojással
Hozzávalók:
• 2,5 kg füstölt csülök
• 10 db fürjtojás
• 1 dl tejszín
• 2 db póréhagyma
• 60 dkg rizottó rizs
• 1 dl fehérbor
• 12 dkg vaj
• 50 dkg kucsmagomba

Kiss-Kozma Sára a nevem, 2019. február 15-én jöttem a világra a családom legnagyobb örömére. Kedvenc elfoglaltságom
egyelőre az evés és a szundítás, de szívesen sétálgatok a környéken a madarak csicsergését hallgatva.
Lázár Léna 2017. július
27-én született. Igazi
nagylány, aki szeret
énekelni és táncolni,
minden csínytevésben
benne van. Imádja elbűvölni a társaságot, főleg
a nagy családját, azon
belül is szüleit, testvéreit és párjaikat.

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

APRÍTÉKOLÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN
A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozott, ugyanis Önkormányzatunk szeretné, ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra
2019. év tavaszán kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai lakos számára ingyenes, jelentkezési
sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi feltételekkel:
• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m³ zöldhulladék aprítása biztosított.
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APRÍTÉKOLÁS

HELYSZÍNEK

Fontos tudnivalók

KIHELYEZÉS IDŐPONTJA

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

10.

11.
14.

1.

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

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

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

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

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

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

Az apríték felhasználásának lehetőségei és előnyei

9.

2.

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

3.

Hogyan jelentkezhetek?

6.
4.
5.

8.

7.

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

Erdőápolás
Kamaraerdőn
Ebben az évben a Pilisi Parkerdő
Zrt. munkatársai a Kamara-erdő
területén hat részletében ritkítják
az erdőt. A nevelő vágások azért
szükségesek, hogy az erdő megfelelően tudjon fejlődni. Az egészséges, életerős fákat segítik azzal,
hogy a növekedésüket akadályozó
egyedeket eltávolítják.
A Nagyrét és a Kamaraerdei út között mintegy
hathektáros területen egyéb termelést fognak
végezni. Ez olyan fakitermelés, amely után
nem keletkezik erdőfelújítási kötelezettség.
A Nagyrét lejtő mellett növedékfokozó gyérítést végeznek 0,68 hektáron, ami a középkorú,
illetve érett faállományokban a vastagsági növekedést segíti elő. A Kamaraerdei út mellett
három hektáron törzskiválasztó gyérítésre van
szükség. Ez a fiatalabb állományokban az ígéretes fák kiválogatására, illetve a magassági
növekedés elősegítésére irányul. A Kamaraerdei út közelében, a Szép utca meghosszabbításában egy 0,08 hektáros foltban tarvágást terveztek, ami az ott található összes fa egyidejű
kitermelését jelenti.
A Susulyka utca mentén kéthektáros területen készletgondozó használatra kerül sor,
ilyenkor a folyamatos erdőborítás fenntartása
mellett hajtanak végre vegyes korú és szerkezetű erdő kialakítását célzó fakitermelést.
Kőérberek területén, a Vadászhegy és a Balatoni út között 0,73 hektáros területen elegyarány-szabályozó tisztítást fognak végezni,
ami a különböző fafajok arányát szabályozza.
A növekvő fáknak nagyobb térre van szükségük, eltérő adottságaik miatt különböző méretűek lehetnek, miközben egymással versenyeznek a fényért, a vízért és a tápanyagokért.
Ebbe a folyamatba szakértelemmel kell beavatkozni, hogy a legjobb összetételű és adottságú erdő alakuljon ki.
További információk a www.parkerdo.hu
honlapon találhatók.
(Pilisi Parkerdő–Újbuda)

Idén március 18. és 24. között
lehet részt venni a TeSzedd!
– Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióban.
Az országos lakossági szemétszedő mozgalomhoz Újbudán is
számos helyszínen lehet csatlakozni, itt a munkák döntő többségét az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. koordinálja.
Több mint tucatnyi XI. kerületi helyszínen
csatlakozhatnak idén az újbudaiak az országosan nyolcadik alkalommal meghirdetett TeSzedd! akcióhoz, Magyarország legnagyobb
önkéntes mozgalmához. A szemétgyűjtési
akció során szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. A mozgalmat
azért szervezik minden évben, hogy a lakók
közösen tisztítsák meg szűkebb-tágabb környezetüket. A jelentkezők a teszedd.hu hon-

TeSzedd!
Újbudán

Március 20. 8.00
Balatoni út 198.

Március 23. 9.00
Tétényi út 37.

(Időpontok
és találkozási helyszínek)

Március 21. 9.00
Balatoni út–Poprádi út
kereszteződés

Március 23. 9.00
Gombocz Zoltán utca 18.

Március 18. 15.00
Tétényi út 37.

Március 21. 16.30
Bazsalikom utca 60.

Március 19. 11.00
Tájék utca 26.

Március 22. 8.00
Vöröskúti határsor 21.

Március 19. 16.00
Hunyadi János út 19.

Március 22. 13.30
Kalotaszeg utca 31.

Március 19. 16.30
Kosztolányi Dezső tér

HULLADÉK GYUJTÉSE
9:00 – 12:00 ÓRÁIG

• GAZDAGRÉT
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS

Rétköz u. - Torbágy u. sarok
Cirmos utcai parkoló
Vahot u. - Keveháza u. sarok
Fehérvári út - Vegyész u. sarok
Edömér utcai parkoló
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Március 23. 9.00
Kassai utca 1.
Március 23. 10.30
Hamzsabégi út 28.
Március 24. 10.00
Feneketlen-tó Kosztolányi D. tér felőli oldala
Március 24. 10.00
Kánai út 2.

VESZÉLYES-ÉS ELEKTRONIKAI

ÁPRILIS 13.

lap térképén megjelölt helyek és napok bármelyikén,
a gyülekezés időpontjában
társulhatnak a szemétszedőkhöz.
– Fontos, hogy senki ne
késsen, a csapat ugyanis
együtt indul a találkozási pontról. Az akció mindenhol addig tart, amíg el
nem fogy a szemét, illetve
amíg az időjárás engedi.
Kizárólag olyan szemetet szabad összeszedni, amely nem veszélyezteti a testi épséget
és egészséget. Tilos felszedni zöldhulladékot, építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, akkumulátort, motorolajat, elektromos
és elektronikai berendezéseket vagy nagy
méretű autóalkatrészeket. Bármi bezsákolható viszont, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, valamint műanyag zsákban
gyűjthető, abban elszállítható, és nem sza-

TV

rény
szek
hűtő

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” akció keretein belül ‒ idén is megszervezi tavaszi nagytakarítási programját a háztartásokban keletkezett és
elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítására.* Bízunk abban, hogy újra
közös erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért.
*LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, halogénmentes oldó-

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

kad szét a hulladék súlyától – foglalta össze
a legfontosabb tudnivalókat az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Lőrincz Gergely figyelmeztetett: célszerű
kézfertőtlenítőt vinniük az önkéntesnek, a ruházat legyen kényelmes, sportos, laza és zárt.
Minden helyszínen egy-egy koordinátor
tartja kézben a munkafolyamatot. Ő veszi
át, szállítja a helyszínre és osztja ki a szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket, majd
az akció után jelzi, hol hagyták a megtöltött
zsákokat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által szervezett akció célja
az illegális lerakók felszámolása, a termelődő hulladék mennyiségének mérséklése és a megfelelő hasznosítás. A 2011 óta
megrendezett TeSzedd! mára Magyarország
legnagyobb önkéntes mozgalmává vált.
A kampányhoz évről évre többen csatlakoznak, mozgósító ereje Európában is a legsikeresebbek közé emelte a környezetvédelmi megmozdulást. A kezdeményezésben
eddig összesen közel egymillióan vettek
részt, a korábbi esztendőkben 11,1 ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze, országosan
1500–2000 helyszínen. A szemetet az ITM
szállíttatja el a közszolgáltatókkal, majd
a hulladéklerakókban ártalmatlanítják.
(Újbuda)

Életbe lépett
a tűzgyújtási tilalom
2019. február 25-étől Pest
megyében is tilos a tűzgyújtás
a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres
körzetben lévő külterületi ingatlanokon. A tilalom visszavonásig
érvényes.
Az elmúlt napok, hetek átlagosnál melegebb
időjárása miatt már februárban elkezdődött
a tavaszi erdőtűzszezon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti szakemberei és a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai megkezdték az erdőtűzkockázatot értékelő rendszer működtetését: naponta jelölik ki

Társasházunk
takarító vállalkozást
és gondnokot keres
a vállalási díj megjelölésével.
A takarító főbb feladatai:
• 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.

Kezdés 2019. március

Pályázatokat, kérdéseket
a panelhaz11@gmail.com
email címre kérjük megküldeni

a tűzgyújtási tilalommal érintett területeket,
figyelembe véve a várható időjárást, az erdei
biomassza állapotát és a megelőző időszak
tűzeseteit. A cél az, hogy az egyes területeken

csak a feltétlenül indokolt időtartamra rendeljék el a tűzgyújtási tilalmat, a korlátozás
bevezetése, illetve visszavonása gyorsabban
kövesse a meteorológia változásait.
A magyarországi erdőtüzek 99 százalékát emberi gondatlanság vagy szándékosság
okozza. A megelőzéshez csupán egy kis odafigyelés szükséges, ha viszont már fellobbantak
a lángok, akkor évtizedek munkája veszhet
kárba, és legalább ugyanennyi idő kell a károk
helyreállításához.
Mielőtt az erdőbe indulunk, tájékozódjunk
felelősen a tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu weboldalon!
(Pilisi Parkerdő–Újbuda)

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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ügyintéző

hírkép

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

Folyamatosan egyszerűsödik
az szja bevallása

De jó hazamenni oda, ahol várnak címmel adott ünnepi koncertet
az Albertfalvi Közösségi Ház Opera- és Dalstúdiója a városrész megalapításának 200. évfordulója alkalmából. A Csák József vezette dalstúdió
húsz éve működik a közösségi házban.

egészségrovat

Tudta-e Ön, hogy...

…A magyar lakosság fogainak állapota sajnos rosszabb az európai átlagénál, holott
a legtöbb fogászati probléma idejében felismerve orvosolható lenne. Akár a kor vagy
a genetikai hajlam, esetleg a nem megfelelő
szájápolás, rossz szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás) lassan a fogak elvesztéséhez
vezethetnek.
Dr. Veszprémi Soma, a Budai Magánorvosi
Centrum fogszakorvosa szerint már a fogak
romlásának észrevételekor, az ínyek gyulladása, sorvadása esetén fontos a mihamarabbi
fogászati ellátás.
– Természetesen ma már szinte minden problémára van megoldás: a fogászati implantáció
műgyökér beültetést jelent, amelyre fogakat,
fogsort vagy hidakat lehet építeni, 18 éves kor
felett pedig bárkinek ajánlott, akinek fogpótlásra van szüksége – mondja a fogszakorvos.
– Az implantológia ma már rutin eljárásnak
számít, és olyan pácienseknek is ajánlott, akik
valamilyen rizikófaktorral rendelkeznek, például kezelt cukorbetegség, magasvérnyomás

R IUMI
L A BOR ATAÓ
V I ZS G Á L TOK

•
•
•
•

A Budai Magánorvosi Centrum
várja Önt szeretettel
minden reggel 6 órától,
már szombaton is!

Változatlan feltételek
Kellemes környezet
Budai Magánorvosi Centrum
Gyors leletközlés
Csecsemők és kisgyermekek
számára is elérhető vérvétel
• Kedvező ár

Mindez itt a kerületben!
Címünk: Fehérvári út 89-95.

Bejárat a Kocsis utca felöl.
Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36 1 374 3980
e-mail: recepcio@bmclabor.hu
info@budaimaganrendelo.hu www.bmclabor.hu

vagy
pacemaker.
A beteg leleteit kiértékelve,
alapos
konzultációt követően egy személyre szabott kezelési
tervet állítunk fel.
Maga a beavatkozás
az implantátum számától függően nem
szokott két óránál
tovább tartani. Az eljárás legtöbbször helyi érzéstelenítéssel történik, ilyenkor a páciens nem
érez fájdalmat. A jó minőségű implantátumok
akár élethosszig is bent maradnak a csontban,
de természetesen fontos a rendszeres kontrollvizsgálat és a helyes fogápolás, szájhigiénia.
A mai modern eljárásokkal rövid időn belül
akár teljes fogatlanságból is rögzített fogakat
tudunk csinálni, ami visszaadja a fogak eredeti funkcióját, esztétikáját és egy óriási életminőségi javuláson megy keresztül az érintett.
Az emésztés a szájüregben kezdődik, és nem
mindegy, hogy a falatot hogyan rágjuk meg (az
étel miként kerül a tápcsatornába). Ha nincs
fog, vagy egy rosszul elkészített fogpótlás
fájdalmakat okoz evés közben, akkor az később komoly emésztőrendszeri betegségekhez
vezethet. A rendezett fogaknak éppen ezért
egészségügyi funkciójuk is van, amellett, hogy
esztétikus megjelenést és jó közérzetet biztosítanak. Mindemellett nem győzzük hangsúlyozni a prevenció fontosságát, ne csak akkor
menjünk fogorvoshoz, amikor már bajt észlelünk, hanem járjunk rendszeresen kontrollvizsgálatokra – figyelmeztet dr. Veszprémi Soma.
– Minél tovább halogatjuk, annál hosszabb ideig tarthat az adott kezelési folyamat és a lehetőségek is beszűkülnek, azonban a még idejében
tapasztalt eltérés, fogászati probléma mindig
sokkal könnyebben kezelhető, ne késlekedjen,
forduljon mihamarabb fogszakorvosához!
Bejelentkezés a 0670/771-5221-es telefonszámon.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

A személyi jövedelemadó (szja) bevallása kényes ügy, a bonyolult ív kitöltését sokan szakértőre bízzák, emiatt azonban nehéz követni a változásokat, a határidőket.
Az elmúlt években sokat tett a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) azért, hogy egyszerűbb legyen a rendszer, így könyvelő nélkül is könnyebb boldogulni.
Fontos tudni, hogy akkor is be kell nyújtani az adóbevallást, ha nem keletkezett adónk
vagy már megfizettük. A munkáltató ezt ma
már nem készíti el helyettünk, csak a megfelelő igazolást állítja ki. Az első dátum,
amire figyelni érdemes, március 15.: erre
a napra a NAV a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallásokból,
pénzügyi és más szolgáltatóktól származó adatok alapján elkészíti az szja-bevallás tervezetét az adózóknak. Ezt mindenki
a saját ügyfélkapus hozzáférésével tekintheti meg az e-szja oldalon: https://eszja.nav.
gov.hu/app/login/#login. Akinek nincs ilyen
hozzáférése, március 18-áig kérheti smsben (a 06/30/344-4304 számra elküldve),
vagy ügyfélszolgálaton személyesen, vagy
az 1819-es telefonszámon, illetve levélben,

Kannabiszültetvény a szobában
A BRFK Felderítő Főosztály
Kábítószer Bűnözés Elleni
Osztályának nyomozói egy
XI. kerületi parkolóban vonták intézkedés alá a 49 éves
D. Szabolcs helyi lakost. Személygépkocsijából 6 gramm
zöld növényi származék került elő, amelynek jellemzői
alapján feltételezhető volt,
hogy kábítószer.
Ezt követően házkutatást
tartottak a lakásán, ahol 67
kannabisznövényt találtak.
A lakásban felleltek még
a termesztéshez szükséges

Mondelez Kft.

Alföldi Tej Kft.

249 Ft
A k c i ó s
Ujbuda hird 2019 marc.indd 1

199 Ft
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7:00 - 21:00
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

www.facebook.com/realalfaszupermarket

Sunny és Tena
Napraforgó étolaj
1l

Bomba ár!

255 Ft

értesítés

A terv 2019. március 5-étől március 21-éig tekinthető meg az önkormányzat honlapján (www.ujbuda.hu),
a Főépítészi Iroda felületén a készülő településrendezési
eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk 2019.
március 21-éig.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017.
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil
szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2019. március 13-án,
szerdán 14–16 óráig a Polgármesteri Hivatal Zsombolyai
utcai épületében, a Főépítészi Iroda tárgyalójában (Zsombolyai utca 4. V. emelet 504.). A fórumon megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel
kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak
meg észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.
Takács Viktor Tibor
főépítész

Hétfô-Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

GP-Pex Kft.

319 Ft

fejlődhetett volna ki. D. Szabolcs arra hivatkozott, hogy
a növényekből saját részére
akart olajat készíteni, amelyet bőrbetegségére használ.
A XI. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya
a férfi ellen kábítószer birtoklása bűntett, valamint bódult
állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folytatott eljárást. A nyomozást
a napokban lezárták, és vád
emelési javaslattal átadták
az ügyészségnek.
(BRFK)

XI. Kondorosi út 6.
Nyitvatartás:

szupermarket
Magyar UHT tej
2,8% 1 l

lámpákat, elektromos berendezéseket és egyéb eszközöket is, továbbá lefoglaltak többek közt 22 gramm
ismeretlen eredetű növényi
magot és közel 68 gramm
zöld növényi származékot.
A vegyészszakértői vélemény
szerint a droggyanús anyagok
kannabinoid
vegyületeket
tartalmaznak, így kábítószernek minősülnek. A botanikus
szakértői vélemény szerint
pedig a növényi magok mindegyike kannabisznövény ép
termése, amelyekből 533 tő

A Budapest XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala
megbízásából elkészült a 16/2018. (VI. 6.) XI. ÖK sz.
rendelettel jóváhagyott Budapest XI. kerület, Galvani út,
Andor utca, Solt utca, Kondorosi út, Sáfrány utca, vasútvonal és kerülethatár által határolt terület kerületi építési
szabályzatának módosítása.
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti
egyszerűsített eljárás formájában történik.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.
§-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv
közzétételéről.

alfa
Milka csokoládé többféle
100 g 2490 Ft/kg

hogy a NAV papíralapon küldje el neki a tervezetét. A kérelemhez minden esetben meg
kell adni az adóazonosító számot és a születési dátumot. (Az sms-nél ügyelni kell arra
is, hogy az adatokat az adóhivatal által előírt
formában és sorrendben adjuk meg, mert ha
ettől eltér az üzenet szövege, az automata
rendszer nem tudja kezelni.)
A következő dátum április 30., a NAV
ekkor értesíti ügyfélkapun, hozzáférés hiányában levélben azokat, akiknek a tervezet
szerint befizetnivaló vagy visszaigényelhető
adójuk keletkezett. Ez azért lényeges, mert
2019. május 20. nemcsak az adóbevallás
benyújtásának végső határideje, hanem egyben az adófizetésé is, ha hátralékunk van.
Aki addigra nem nyújtja be maga a bevallását vagy nem egészíti ki a NAV által ös�szeállított tervezetet, annak az adóhatósági
megállapítás végleges bevallássá válik.
A NAV nem rendelkezik az 1+1 százalékok felajánlásáról, azt a részt a tervezet elfogadása esetén is magunknak kell kitölteni
május 20-áig. Erre az e-szja oldalon, illetve
papíron is van lehetőség. Érdemes megjegyezni, hogy ha az önbevallást választjuk,
akkor nem kell külön elutasítani a tervezetet, mert automatikusan felülírja a május
20-áig szabályszerűen, az ügyfélkapun vagy
papíron benyújtott adóbevallásunk.

345 Ft

325 Ft
2 0 1 9 . 0 3 . 1 3 - 3 1 .

www.real.hu/alfa • alfa@real.hu

Lipóti pékség • Friss zöldség-gyümölcs,
tőkehús, hal • Bio és mentes termékek széles
választéka • Alfa bisztró, helyben készült
friss ételek • Elektromos töltőállomás, mely
10 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenesen használható • Nemzeti Dohánybolt •
10 000 Ft vásárlás felett kérje a pénztárostól
Hűségkártyáját, mely használatával minden
vásárlás során 5% kedvezményt biztosítunk, mely
alól csak az akciós termékek képeznek kivételt. •
10 000 Ft vásárlás felett megvendégeljük
egy Julius Meinl kávéval az Alfa bisztróban.
2019. 03. 05. 10:43

aktuális
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Grosics-bál
a sportiskolában
Tavaly volt tíz éve, hogy
a Bikszádi úti sportiskola
az Aranycsapat kapusának,
Grosics Gyulának a nevét vette
fel. A jubileumi évben számos
újítást vezetett
be az intézmény,
idén februárban
pedig megrendezték az első
Grosics-bált,
amelyre ellátogatott a kerület
országgyűlési
képviselője,
Simicskó István is.

A Budai Sport Általános
Iskola 2008-ban, a Kerület Napjához kapcsolódóan vette fel Grosics
Gyula nevét. A „Fekete
Párducként” emlegetett,
2014-ben elhunyt legendás kapus, a Nemzet
Sportolója gyakran felkereste az intézményt,
tanácsokkal látta el
a felnövekvő nemzedéket.
– Távozásával űrt hagyott maga után.
Tudjuk, hogy meg kell felelnünk Grosics Gyula hagyatékának, jó sportolóvá,
jó tanulóvá és becsületes, jó hazafivá
kell válnunk – fogalmazott az első ízben
megrendezett bálon az iskola igazgatója.
Kis Mihály bejelentette: az intézmény
tíz év után megújítja arculatát, logóját.
– A megújulás elsősorban annak szól,
hogy a most érkező gyerekek már nem ismerték személyesen névadónkat. Igyek-

szünk átadni azt a szemléletet, amelyet
örökül hagyott ránk, ezért megmaradnak
a szimbólumok, így a fekete párduc is,
amely az elszántságot, a kitartást és a halálmegvető bátorságot jelképezi.

Simicskó István Grosics Gyula érdemeit emelte ki beszédében, mint
hangsúlyozta, a Fekete Párduc igazi
példaképe a nemzetnek. – Sportolói tevékenysége és emberi hozzáállása olyan
eredményeket hozott a magyarságnak,
amelyekre joggal lehetünk büszkék
– mondta Újbuda országgyűlési képviselője. – A rohanó, értékválsággal
küszködő világban különösen fontosak
a hiteles személyiségek, akinek pedig

megadatott, hogy találkozzon a legendás sportolóval, egész életét meghatározza a személyes élmény. Újbuda
büszke rá, hogy a kerületben talált otthonra Grosics Gyula. Az ő emléke előtt

tiszteleg a sportiskola, szobra a Bikás
parkban, valamint a Grosics Alapítvány
által működtetett kapusiskola is – tette
hozzá Simicskó István.
A Grosics-bált hagyományteremtő
céllal rendezték meg. A befolyt összeget
jótékonysági célra fordítják majd, hiszen
az intézmény és a Grosics Alapítvány
a kapusiskola mellett labdarúgó- és röplabdaiskolával bővíti tevékenységi körét.
(Újbuda)

Busójárás Kelenföldön
Több százan vettek
részt a Kelenföldi
farsangon, amely
vendégül látta
a mohácsi Zauvijek
csoport busóit.
A Ludányi Attila
önkormányzati képviselő és a Porway’s Art
Egyesület által szervezett rendezvény
fővédnöke Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere és Németh
Zsolt, az Országgyűlés
külügyi bizottságának
elnöke volt.

elnöke köszöntőjében fel
elevenítette a busójárás történetét. – Az élő néphagyományokban az a legfontosabb,
hogy erősítik identitásunkat
– hangsúlyozta Budafok-Tétény képviselője.
Ludányi Attila, Kelenföld
önkormányzati
képviselője kiemelte: Mohács önkormányzata pártolja a kelenföldi
busójárást, amely előfutára
az ottani nagy felvonulásnak.
Mohácson
hagyományosan
február 28-ától március 5-éig
tartják az UNESCO világörökségi listáján szereplő, hungarikumnak nyilvánított eseményt.

A tavalyi busójárás sikere
után idén is elindult a menet az Albertfalvi Közösségi
Háztól február utolsó szombatján. A Zauvijek busócsoport tagjai kolomppal, kereplővel űzték a telet Albertfalva
és Kelenföld utcáin. A pécsi
Čefa tamburazenekar az első
percektől kezdve muzsikált,
végül az Albert utcában felállított színpadon adtak koncertet.
Németh Zsolt, az Ország
gyűlés külügyi bizottságának

A farsangi mulatságra
rengeteg sokác babot főztek, így a résztvevők mind
megkóstolhatták ezt a finom
mohácsi ételt. A szervezők
a családokra is gondoltak,
a Csodavilág együttes gyerekműsorral szórakoztatta
a legkisebbeket. Este hatalmas máglyát raktak, amely
körül „vesszen a tél, jöjjön
a tavasz!” kiáltásokkal búcsúztatták a hideg időt.
(Újbuda)

hírkép
1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 22.

Szeretettel várunk minden 7 és 12 éves kor közötti gyermeket

a

Karinthy Szalon táboraiba

Időpontok:

2019. június 24–28-ig:

Tizenhat csepleszmeggyfát ültetett
el a Nagyszőlős
utcában
Turbók
Jánosné
önkormányzati képviselő
kezdeményezésére
a Főkert Nonprofit
Zrt. A környéken
további környezetszépítő munkálatokat is terveznek
a jövőben.

Kores Eszter és Tóth Timi tábora: képzőművészeti tábor

2019. július 1–5-ig:
Janzsó Krisztina és Szeredi Ambrus Noémi tábora:
iparművészeti tábor

Horváth Ágnes és Ambrus Izabella grafikája a Fundi-sorozatból

A táborok hétfőtől péntekig 9-16 óráig tartanak.
Az alapanyagokat a galéria biztosítja.
Ebédet a Tranzit Art Cafe éttermében kapnak a gyerekek.
Létszám: maximum 12 fő
A tábor ára: 30.000 Ft/gyermek/turnus

Elérhetőség/helyszín: Karinthy Szalon
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
+36 30 5090129 • karinthy.szalon@gmail.com

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

Tisztelt közös képviselők és lakásszövetkezeti elnökök!
A következő Közös Képviselők Klubja rendezvény időpontja és helyszíne: 2019. március 18., hétfő 16 óra, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala
(Zsombolyai utca 5.) földszinti nagyterem.
Tervezett napirendi témák:
• Tájékoztató a társasházakra vonatkozó 2019. évben kiírásra kerülő pályázatokról. A XI. kerületi lakóházak
felújításának pénzügyi támogatása. A XI. kerületi lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása
• Milyen szolgáltatásokat, milyen segítséget tud nyújtani
az Újbudai Humán Szolgáltató Központ az idős, romló
fizikai állapotban lévő, esetlegesen a környezetüket zavaró mentális, higiéniás problémákkal küzdő embereknek? Előadó: Juhászné Csuka Csilla intézményvezető
• Milyen szolgáltatásokkal segíthet az Újbudai Szociális
Szolgálat az idős, beteg emberek ellátási problémáinak
megoldásában? Előadó: Szepesfalvyné Magassy Márta
intézményvezető
• Az adatvédelmi jogszabályok társasházakra vonatkozó
előírásainak való megfelelőség elérésével kapcsolatos tennivalók. Kamerarendszerek szabályzatának megfelelősége,

FELHÍVÁS

kezelése a GDPR-előírások figyelembevételével. A Társasházi törvény módosítása következtében a közös képviselők
földhivatali bejelentésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos tennivalók. Előadók: Vass Ferenc (LÉTÉSZ elnök),
dr. Dékány Csaba (LÉTÉSZ jogi iroda vezető)
• Egyebek: például a 2018-ban kiírt pályázati támogatások elszámolásának leadásakor tapasztalt hiányosságok/
problémák ismertetése/megbeszélése, hogy a tanulságot
levonva az új pályázatoknál már kiküszöböljük ezeket.
Tájékoztatás a kerületben sorra kerülő tavaszi nagytakarításról, annak időpontjáról és a végzendő munkákról. (Aprítékolás, veszélyes hulladék gyűjtése, komposztáló keretek átadása stb.)
Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Lakásgazdálkodási Osztály részére: 1113
Budapest, Zsombolyai út 4. III. em. 302. – Horváth Ernő:
horvath.erno@ujbuda.hu.
Eredményes együttműködésünk reményében várjuk
aktív közreműködésüket.
Budapest, 2019. március 4.
Mozsár Beatrix
osztályvezető
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Jubilál
a 60+ fotókör
Hoffmann Tamás polgármester nyitotta meg március 5-én a tízesztendős
fennállását ünneplő 60+ fotókör kiállítását az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban.
Az alkotók a kerület ismert és kevés-

bé ismert részleteit mutatják be több
látószögből, eltérő látásmóddal.
A közös fotósétákon vagy egyénileg
készített felvételek közül öttagú zsűri
választotta ki a legjobbakat, amelyeket az érdeklődők április 26-áig te-

kinthetnek meg a Kérő utca 3. alatt.
A megnyitón az Újbuda Ezüstkar
énekelt olyan dalokat, amelyekben
a fotókiállítás témái, azaz tornyok,
templomok, épületek szerepeltek.
(Újbuda)

T – a felnőtté
válás kérdései
Április 1-jén
adják elő utoljára
a Nézőművészeti
Kft. T című produkcióját a B32-ben.
A történet egy
huszonéves fiú
útkeresési nehézségeit mutatja be.

A Nézőművészeti Kft.-t
2009-ben
hozta
létre
Mucsi Zoltán, Scherer
Péter, Katona László és
Gyulay Eszter, az alapítókhoz 2012-ben csatlakozott
Kovács Krisztián. Az önálló, hivatalos formában is
működő társaság évek óta
pályázatok révén készíti
előadásait. Folyamatosan
járják az országot fiatalokat
érdeklő és érintő témákat
feldolgozó darabjaikkal.
A T című produkció
középpontjában egy fiatal
fiú áll, aki nem találja helyét a világban. A főhős a szülőkről való leválás,
a felnőtté válás hol sikeres, hol kudarcos pillanatait éli meg nap mint nap.
A rendező Scherer Péter, a főbb sze-

hírkép

Húszéves
a Godot Galéria
Kiállításokkal, programokkal
ünnepli két évtizedes fennállását
a Godot Galéria, amely az elsők
között jelent meg a Bartók Béla
úton.

A Godot Galéria két évtizedes művészeti tevékenységéről kiadvány is készül. A 2019-es
jubileumi évben a galériához kötődő legfontosabb művészek új anyaggal jelentkeznek
majd. Az egyéni kiállítások sorát Gaál József
Corpus Hystericum című tárlatával indították
február közepén. A művész olyan technikához nyúlt vissza, amelyet már több évtizede
nem használt. Kollázsait saját kész és félkész
festményeinek szétdarabolásából hozta létre,
ezúttal a psziché labirintusába vezetve a nézőket. A kiállítás március 23-áig látogatható
a Bartók Béla út 11. alatti galériában.
(Újbuda)

A Kozák Gábor vezette Godot Galéria a VII.
kerületi Madách útról költözött 2011-ben
az akkor formálódó újbudai kulturális városközpontba. – A Godot, sok más galériától eltérően, kevés művésszel dolgozik – emelte ki
Kozák Gábor. Most hét tapasztalt, progresszív,
sokoldalú képzőművésszel foglalkoznak, Bukta Imrével, drMáriással, feLugossy Lászlóval,
Gaál Józseffel, Nagy Kriszta x-T-vel, Szikora
Tamással és Ujházi Péterrel. Bemutatták már
egyebek közt Gerendai Károly magángyűjteményét, drMáriás szeretetábrázolásait, Weiler
Péter New York-i, illetve balatonaligai képeit
is, és több tárlata volt a Godot-ban a kerületben alkotó Csurka Eszternek. Hasonlóan fontos volt az utóbbi időszakban Szikora Tamás
emlékkiállítása, Jochann Wundertracht magyarországi bemutatkozása (Secret City Art),
illetve a Szurcsik József keresgélő figuráit bemutató
tárlat.
Beke-lakasfenntarto_Ujbuda_Layout
1 06/03/2019 12:42

repeket Tóth János Gergely és Tőkés
Nikoletta alakítja.
Az előadás után a rendező moderálásával közönségtalálkozón vehetnek
részt az érdeklődők.
(K. G.)

Március 22-éig látogatható a Karinthy Szalonban a Munkácsy Mihály-díjas Pál Csaba Viszony című kiállítása. A hagyományos, illetve
digitális eljárással készült műveket felvonultató tárlat a Nemzeti Kulturális Alap és Újbuda Önkormányzata támogatásával valósult meg.
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A Béke LAkásfenntArtó
szövetkezet ALBertfALvárA
(1116 Bp., fehérvári út 225-233.)
gondnoki munkakör betöltésére
munkatársat keres!
• A feladat 1 épület (5 lépcsőház 160 lakás)
vonatkozásában gondnoki feladatok ellátása
• Számlaképesség és gyakorlat szükséges,
• Van lehetőség rugalmas munkavégzésre is,
• 0–24 óra telefonos ügyelet tartása feltétlenül
szükséges!
• Az estleges csőtörés, lift mentési feladatokat,
napszaktól függetlenül (0 -24h) azonnal el kell
végezni!
A naponta, hetente és havonta végzendő feladatok
listáját és a részletes munkaköri leírást a jelentkezők
részére megküldjük.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal lehetséges.
A vállalkozó díj 239.500.- ft / hó számla ellenében.

érdeklődni / jelentkezni: a
bekeszovetkezet2017@gmail.com címen lehet.

2019. március 20., szerda 18 óra • B32 Galéria
A kiállítást megnyitja: Pfisztner Gábor esztéta
Kurátor: Somosi Rita művészettörténész,
Budapest FotóFesztivál

Megtekinthető: 2019. április 13-ig minden hétköznap 10–18 óráig a rendezvények függvényében. A belépés díjtalan!
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

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

A KARINTHY SZÍNHÁZ PRODUKCIÓJA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZZAL
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
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Megjelent
a Pont magazin
márciusi száma

A márciusi Pont
magazin címlap
sztoriját
ismét
a színház inspirálta: Tompos Kátya
Jászai
Mari-díjas
színésznő ambícióiról, mindennapjairól
és önálló koncertjéről
is mesél, amellyel április 6-án a B32 Galéria
és Kultúrtér színpadán
lép fel. Hadik nélkül
nincs Pont: a havonta
megrendezett
irodalI
M
DALvendégül
O
R
I
I
Z
mi
brunch
S
TAVA ATHETEK
Margó-díDIVlátta4.az– Áidei
4.
PRILIS 1
S 1Mécs Anna írónőt.
IU
jas
C
R
Á
M
j eg y
és ny er
zt rá lj,
A
képzőművészet
nó b a !
lj, re g is a zá
st M ilá
Vá sá ro
ut
en
fe le jt he
éstetlaz építészet kedvelőinek szólnak a B32ben kiállító
e e . h uCsontó
w.all
ww
Lajos képzőművészt
és Krulik Ábel fotóst,
valamint a régi-új Tér
Galériát, a Gombát
és a 100 éves Bauhaust
bemutató
cikkek.
A közösségi házak
programján túl helyet kap a néptáncot
népszerűsítő I Dance
Hungary
program,
a légtorna és a viselettörténet, de remek
utazási ajánlatokat is
kínál a lap.
To vá b b
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IV. évf. 2.

Távoli tengerek közt

19. március
szám | 20

A 2017 óta évente megrendezett Budapest FotóFesztivál a fotóművészek
különböző generációinak kiállításain keresztül elsősorban a magyar
és a nemzetközi fotográfia klasszikus értékeit, a tradíciókat és a legújabb trendeket mutatja be. A B32
Galéria idén két eseménnyel kapcsolódik a fesztiválhoz: Csontó
Lajos Felülírás című és Krulik
,
Ábel Távoli tengerek közt című
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Kulturális
programajánló
Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
Március 18. 18.00
Cukrászda: sütemény & irodalom
– A Kossuth-kifli & Petőfi
Hogy hányféle Kossuth-kifli kerül
asztalra vasárnapi desszertként, annak csak a háziasszonyok képzelete
szabhat határt. Mindenesetre e vajas
piskótatésztából készült édesség legeredetibb mandulás verziója tényleg
kötődik Kossuthhoz, a pozsonyi országgyűléshez és Palugyay vendéglőshöz. Ezen az estén a desszert mellé
Petőfi Sándor verseiből hallgathat
az érdeklődő egy csokornyit. Belépő:
300 Ft
Március 19. 18.30
Női Sarok: Aranytulipán mesekör
– mesékkel az önismeret útján
Az aranytulipán nem más, mint személyiségünk legbelső magja: bár kápráztatóan ragyog, kevesek ismernek
föl minket benne. Ezen az önismereti
kalandon a résztvevők megtapasztalhatnak egy új, különleges utat saját
belső világukhoz a mesék segítségével. Nem kell hozzá más, csak nyitott
szív és elme. A bevezető előadás után
lehetőség nyílik egy több héten át tartó csoportfoglalkozásra is. Vendég:
Sólyom Ágnes pedagógus. A belépés
ingyenes

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
tendőkben a fotográfiát egyfajta személyes
naplóként használta (Krulik Ábel – a szerk.),
olyan eszközként, amellyel egyszerre lehet
jelen az adott pillanatban, illetve léphet ki
belőle. A B32 Galéria Trezor termében hat
ázsiai országban (Indonézia, Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld, Kelet-Timor, Fülöp-szigetek) készített fotóiból láthatnak válogatást
a nézők. – A kamera mindig nálam van készenlétben, folyamatosan dokumentálok,
hangulatokat és jeleneteket örökítek meg. Elsősorban a helyiek életét fényképezem, az érdekel, ahogyan élnek, és az, hogy ez men�nyiben különbözik attól a közegtől, amelyben
én felnőttem, szocializálódtam. A tárlaton
azonban most nem az emberek életét bemutató anyag szerepel, hanem táj- és természeti
képeim. A színes fotóimon az ember által alkotott világ és a természet kapcsolódási pontjait igyekeztem megörökíteni, azt, ahogyan
az emberiség az uralma alá hajtja a földet,
ahogyan saját arculatára változtatja a világot
– mondta el lapunknak a művész.
(Részlet a Pont magazin márciusi számából)

Március 22. 18.00–20.00
Doku2019 Kelenvölgyi Filmklub
– Balog Gábor, Domokos János
és Pápai Gergely: Szilánkok
Izgalmas film a Lyukóvölgyben élő
szegény sorsú emberekről, életük
egy-egy szilánkját megmutatva.
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal a filmről és hátteréről, a forgatásról, mondanivalóról, tapasztalatokról és tervekről. A sorozat
házigazdája Kinyó Ferenczy Tamás.
A program a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg.
A belépés ingyenes
Április 6. 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. Kíváncsiskodni vagy
vásárolni szeretne? Kincsvadászatra
fel! Látogasson el a Kelenvölgyi Közösségi Házba, és válogasson az eladásra szánt holmik közül. Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu,
424-5363
Minden kedden és csütörtökön
18.00–20.00 Aikido
Bobvos János és csapata általános
iskolás kortól várja az érdeklődőket
a Kelenvölgyi Közösségi Házban
tradicionális japán alapokra épülő
modern, önvédelmi jellegű harcművészeti óráin.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Március 23. 10.00
Családi hétvégi matiné:
Pulcinella éneke – Nizsai Dániel
bábművész előadása
Vásári bábjáték a commedia dell’arte
Vitéz László karakterének főszereplésével. Imádja az életet, imád énekelni, és ettől még az olyan galád ellenségek sem tudják eltántorítani, mint
az oroszlán, a halál vagy az ördög.
Pulcinella játékos és tréfás kalandjaihoz mindenkit társul hív négytől kilencvenkilenc éves korig.

Gazdagréti
Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
Március 29. 18.00 Útközben
– kiállítás a SKICC Művészeti
Egyesület képeiből
Alkotók: Bellák Ica, Kácsor Tünde,
Pats Dániel, Pats József. Az eseményt
megnyitja: Pats Dániel, a SKICC Művészeti Egyesület elnöke. A belépés
ingyenes
Március 30. 18.00 Operett és zenés
színház – Egy élet muzsikája:
Kálmán Imre-gála
A Kacsóh Pongrác Színház művészei
a jól ismert és közkedvelt operettekből
előadott részleteken keresztül mutatják be az operett halhatatlan óriását.
GKH-klubkártyával 1000 Ft, anélkül
1500 Ft/fő

60+
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programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 300 havi
programjából

Március 14. 15.00–17.00
Müpa HD-vetítés
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza (Petzvál u.
42.); ingyenes; érdeklődés:
206-6840, kelencivilkozosseg@ujbuda.hu
Március 14. 18.00–21.30
Filmklub
Helyszín: Újbudai Szociális
Szolgálat, Szentimreváros
Idősek Klubja (Bocskai út
43–45.); ingyenes; Törökné
Jordán Katalin: tjkatalin@
gmail.com
Március 17. Természet
járás – Budai-hegység
Gyalogtúra az időjárásnak
megfelelően, a helyszínen
megbeszélve.
Találkozó:
9.15, Széll Kálmán tér, 61es villamos megállója, táv:
10–12 km; ingyenes; információ/jelentkezés: Somóczi
Szilvia (Caola) 06/30/3403490, előzetes jelentkezés
szükséges (délután 16–19
óra között)

tér 1.); ingyenes; szervező:
Valentin Ferencné önkéntes;
információ: hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os számon
Március 18. 18.00–19.00
Cukrászda:
sütemény
& irodalom – Terítéken
a Kossuth-kifli és Petőfi
Sándor költészete
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes
u. 45–47.); költség: 300 Ft/
fő; információ: hétköznap
10–18 óráig a 204-6788-as
telefonszámon
Március 19. 17.00–18.30
Alzheimer Café: Életmódváltozás, biztonságos
környezet
Témavezető: Nagy Ágnes
terápiás munkatárs. Helyszín: Malom Közösségi
Tér (Fehérvári út 88/C);
ingyenes; információ: Benkó Erzsébet, Nagy Ágnes
(USZOSZ) hétköznap 8–16
óráig a 06/70/492-0408-as
telefonszámon vagy a benko.erzsebet@uszosz.ujbuda.
hu e-mail címen

Március 18. 13.00–15.00
Személyes
gyógytornatanácsadás
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.);
ingyenes; információ/jelentkezés: hétköznap 9–14 óra
között a 372-4636-os számon. Előzetes jelentkezés
szükséges

Március 20. 14.00–15.00
Duna-Ipoly Nemzeti Park
előadása
Barátaink: a méhek. A beporzó rovarok jelentőségéről, veszélyeztetettségéről
és ennek kihatásairól. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő u. 3.); ingyenes; információ: hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os
telefonszámon

Március 18. 16.00–18.00
Útifilmvetítés: München
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti
Idősek Klubja (Gazdagréti

Március 21. 15.00–17.00
Kreatív műhely: Tavaszi
díszek, dekoráció készítése
Helyszín: Újbudai Szociális
Szolgálat, Albertfalva Idő-

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

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
Facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

sek Klubja (Kisújszállás u.
10.); ingyenes; információ:
Kasnyík Anna (USZOSZ)
hétköznap 8–16 óráig a 7892951-es telefonszámon. Előzetes bejelentkezés szükséges telefonon március
19-éig
Március 22. Bel-Buda –
szecessziós séta
Szabolcska Mihály u.–Fadrusz u., majd a református
templom és a bérházak. Találkozó: 9.45 Móricz Zsigmond körtér, Móricz-szobor; ingyenes; szervező:
Ezüstnet Egyesület, Tóth
Ágnes; jelentkezés Farkas
Áginál az ezustnet.csillag@
gmail.com címen, illetve
hétköznap 9–14 óráig a 3724636-os
telefonszámon,
elérhetőség
megadásával.
Maximális létszám 25 fő,
előzetes és visszaigazolt jelentkezéshez kötött
Március 23. 19.00–21.00
Virágzó Vadrózsák
Tízéves
az
Alapítvány
a Magyar Népi Kultúráért,
a Vadrózsák Néptáncegyüttes fenntartója. Kísér a Dűvő
Zenekar. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos
u. 8.); a férőhelyek száma
korlátozott, belépés kizárólag előzetes regisztrációval;
belépődíj: egyéni adomány,
amellyel az alapítvány támogatható; információ: hétköznap 8–20 óráig a 3090007-es telefonszámon
Március 26.
Városismereti séta
Szobra látogatunk, megtekintjük a Börzsöny Múzeumot, sétálunk a városban
és a festői Duna-parton.
Találkozás: 8.45, Nyugati
pályaudvar, központi kijelző. A váci zónázóval (9.07)
utazunk; költség: 65 év felett ingyenes, budapesti bérlettel 1120 Ft irányonként.
Egyéb költség: 500 Ft/fő
egységesen. Egész napos
program, az esti órákban
érkezünk vissza, időjárásnak megfelelő öltözet
és kényelmes túracipő szükséges. A kirándulást vezeti
Domoszlai Erzsébet önkéntes, előzetes jelentkezés:
domoszlai.erzsebet@gmail.
com. Jelentkezési határidő:
március 22.
A teljes hónap programját
megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook
oldalunkról is!

Keresse
a 60+ Programot
a Facebookon is
2016 februárja óta a Face
bookon is nyomon követhetők az Újbuda 60+ Programmal kapcsolatos újdonságok,
információk. Átalakuláson
esett át az oldal, így színesebbé, interaktívabbá vált,
és még több programról kaphatnak információt. Az alábbiak miatt érdemes követni
az oldalt:
• több tájékoztatást találhatnak meg programjainkról, tanfolyamainkról, mint az Újbuda újságban vagy a honlapon.
Utóbbiak esetén híreinknek

csak egy részét van lehetőségünk megjelentetni
• oldalunkat naponta frissítjük, így mindig naprakész információkkal várjuk Önöket,
a legfrissebb híreket is azonnal meg tudjuk Önökkel osztani (például ha van még lehetőség tanfolyamra jelentkezni)
• nemcsak előzetes híreket,
de egy-egy programról beszámolókat, fotókat is megosztunk
• terveink között szerepel
receptek megosztása és nyereményjátékok meghirdetése is
• a programokat megtalálja
„Esemény” formájában is, így

Tanfolyamok

ismerőseivel is megoszthatja
részvételét
• oldalunkat igyekszünk feldobni különböző idézetekkel
is, valamint világnapokról is
megemlékezünk
Az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalán a „Tetszik”
gomb megnyomása után
az Ön hírfolyamában is megjelennek bejegyzéseink, így
folyamatosan tájékozódhat
híreinkről. Naprakész információkért kövesse Ön is
Facebook-oldalunkat!

2019 tavaszán ismét indítunk angol, német,
illetve informatika (számítógép- és internetkezelői) tanfolyamokat. A tanfolyamok
felépítése és időtartama változik az idei évtől az Önök igényei szerint

hasonló tudásúakból álló csoportokat szervezhessünk, ezzel is eredményesebbé téve a tanulást. A középhaladó tanfolyamokhoz szükséges
szintfelmérőről a jelentkezés hetében, a helyszínen kapnak tájékoztatást.

Kezdő tanfolyam (25 órás)
Azok részére szervezzük, akik teljesen kezdő
szinttől kívánják elsajátítani az angol/német
nyelv vagy a számítógép-kezelés, internetezés
alapjait. A tanfolyam többször elvégezhető,
hogy biztos alapot adjon tudásának.

Minden tanfolyamunk esetében
a jelentkezés ideje: 2019. március 25–29.
9.30–13 óráig
a jelentkezés helye: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.).

Középhaladó tanfolyam (angol/német nyelv
esetén 50 órás, informatika esetén 30 órás)
Azok számára hirdetjük, akik elvégezték
a kezdő tanfolyamot, és azt folytatva gyarapítanák tovább tudásukat emelt óraszámban.
A középhaladó szint a kezdő tanfolyamra épül.
A középhaladó tanfolyamok szintfelmérés
alapján és azt követően szerveződnek, hogy

Fontos!
• Kizárólag személyes jelentkezést fogadunk el.
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát,
lakcímkártyáját és Újbuda 60+ kedvezménykártyáját.
• A tanfolyami díjak befizetése csekken történik, amelyet munkatársaink adnak át a jelentkezés során Önnek.
• Meghatalmazást nem áll módunkban elfogadni.

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.

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 korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, 2019-ben Budapest
XI. kerületében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által
megbízott STATEK Kft. önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre, melyet kizárólag a STATEK Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott összeírói végeznek. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek,
az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra
név és egyedi adatok nélkül. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának
aktualizált változatából, véletlenszerű mintavétellel történik.
A felvétel megnevezése és Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazási szokásai
• 2003 Háztartások információ és kommunikációs technológiai eszközhasználata

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

hirdetmény

• 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
• 2154 Háztartási költségvetés és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés
A válaszadás önkéntes, nem kötelező. Az adatgyűjtés
során, a KSH a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelet előírásainak megfelelően az információkat bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki.
A lakosság számára munkanapokon hétfőtől csütörtökig
8–16 óra között, pénteken 8–14 óra között a +36/80/200-766as telefonszámon vagy a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adnak
további felvilágosítást a KSH munkatársai. Az adatgyűjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan
a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

mozaik
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Jékely Zoltán: Tavasz-hívó
c. költeményéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első
sora (N, É, N, Z, E). 13.
Színművész, komikus, énekes (László). 14. Jugoszláv
és olasz autójel. 15. Bélyegberakó. 16. Vércsoport. 17.
Kalotaszeg legdélebbi vára.
19. Még jó! 21. Folyadék. 22.
Figura. 24. Rajz néhány vonallal. 26. Vasáru. 28. Tolna megyei község. 29. Viszontagságos életút. 31. Irídium és kén
vegyjele. 32. Vakolatdarab!
34. Pózna része! 35. Az angol
ábécé utolsó betűje. 37. Óceániai bennszülöttek fatörzsből
kivájt csónakja. 40. Jónás városa. 42. Nívó egynemű betűi.
43. A velencei gondolások
dala. 44. Cipészszerszám. 45.
Ázsiai főváros. 47. Vértelen.
49. Vonatkozó névmás. 50.
Durva posztó. 52. Igeképző.
53. Részben levisz! 55. Remus
ikertestvére. 58. Lóhús páratlan betűi. 60. Csuklósan összerakott alkatrészek sorozata. 62. Híres
svájci luxusóragyártó cég. 63. Kubai származású amerikai színésznő
(Cameron). 64. Laurencium vegyjele. 65. Pan társa a némafilm korszakában. 67. Előtagként az utótag száraz voltát jelöli. 69. A csodálkozás
szava. 70. Olimpiai bajnok kelet-német úszó (Kornélia). 72. Opus …,
Isten műve (latin). 74. Helytakarékos városi autó.
Függőleges: 1. Kaluga folyója. 2. Indiai membrafon hangszer. 3.
Tildy Zoltán. 4. Egyik legismertebb szerepe: Columbo hadnagy (Peter). 5. A lábához. 6. A lószerszám része. 7. Avul egynemű betűi.

keresztrejtvény

fogadóórák

8. USA-beli kisváros Új-Mexikó államban (RINCON).
9. Tézis. 10. Földbe rejt. 11.
Körülbelül, röv. 12. Svájci
matematikus, fizikus (Leonhard). 18. Rövidítés cégnevekben. 20. Arc betűi keverve. 22. Az idézet második
sora (A, K, N, H, R, K).
23. Szándékozik. 25. Bizánc
mai neve. 27. Francia filmrendező, operatőr (Claude).
29. Orosz népmondákban
szereplő hős. 30. A teljes növényt tartalmazó, erjesztett
zöldtakarmány. 33. Tréfás
fej. 36. Mai. 38. Különböző
római számok, az összegük
56. 39. Női becenév. 40. Választ sürgető mondatszó. 41.
Rágalmazás. 46. A Majna
német neve. 48. Mikszáth
Kálmán Miklósa. 50. Azon
a véleményen levő, népiesen.
51. Az Alexus név női párja.
54. Türelemmel remélné. 56.
… et labora! (bencés jelmondat) 57. Urán és xenon vegyjele. 59. Sportbiztatás. 61. Fortély. 63. Hegyecske. 66. Félig trónol!
68. Dél-afrikai gépkocsijelzés. 71. Űrmérték, röv. 73. Rövid angol
férfinév. 75. Aszlányi Károly.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 22. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.hu
e-mail címre. A 4. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány, egymásra torlik két fura menet. NYERTESE: Fehér Ágota, 1115 Bp., Fejér Lipót u. 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.
Örökségünk jövője – A műemlékvédelem
helyzete Magyarországon címmel Entz Géza
művészettörténész tart előadást március 27én, szerdán 18 órától. A szervezők minden
kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első
péntekén 19–21 óra között, az F2 Klubban
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket.
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismerje meg
a javaslatainkat! Tel.: 06/70/511-6390. Web:
facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu
»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja
a 06/70/372-5854-es telefonszámot, fogadóóra megbeszélés szerint. Minden hónap
első szerdáján taggyűlés 18 órától a Villányi út 20/B alatt.

»»A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506 Budapest, 116. Pf. 141., e-mail: bp11@
dkp.hu,
www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000.
Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8.
Az 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
ERCSIBEN eladó családi ház 82 nm 1600 nm telekkel,
állattartásra alkalmas melléképületekkel, gyümölcsfákkal.
Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: 06/30/365-7328.
LUKÁCSNÁL 2 szobás, erkélyes, panorámás, felújított lakás
58 M-ért eladó. 06/30/487-7138.
ORVOS házaspár kisgyermeke részére ingatlant vásárolna
a kerületben. 06/20/326-1345

»»Bérlemény
KIADÓ TAS vezér utcában 100 nm-es szuterénszinten száraz
helyiség. Érdeklődni: +36/70/321-2414.

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

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

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

»»Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal:
06/20/396-1933.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.

KERTÉPÍTÉS-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés,
egyéb kertészeti és kőművesmunkák reális áron. www.
telekrendezes.hu, telefon: 06/20/259-6319, 06/1/781-4021.
PARKETTÁS kisiparos parketta, PVC, szőnyeg, vinil
burkolási munkálatokat vállal. Tel.: 06/30/9891-536.
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.
BURKOLÁSI munkák, bútor-összeszerelés, lakásfestés,
parkettázás, háztartási gépek bekötése, beüzemelése,
duguláselhárítás. 06/30/176-1622.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
KÉSEK, OLLÓK, kerti eszközök profi élezése rövid
határidővel a Farkasréti iskola mellett. Érd.: 06/70/369-6514.
FELÚJÍTÁSI MUNKÁKAT vállalunk megbízható
iparosokkal. Festés-mázolás, gépészet, villanyszerelés,
gipszkarton, parkettázás, nyílászárócsere. Ingyenes felmérés.
Kállay Péter Pál. 06/70/387-9727. bobek1958@gmail.com
REDŐNYÖS MUNKÁK, készítés, javítás, gurtnicsere,
szúnyoghálók, megbízhatóság, elfogadható ár. 06/30/212-9919.

»»Régiség

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik
órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat
stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., Ráday u. 6., 06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház részére teljes
gyűjteményt, bútort, koloniált is, zongorát, szőrmebundát,
porcelánt, ezüstöt, órát, festményt, régi pénzeket, katonai
kellékeket, kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, szőnyegeket.
Teljes hagyatékot kiürítéssel. Hétvégén is hívható. T.:
06/30/324-4986.

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

»»gyógyászat
Fogsor készítés, javítás. Házhoz is megyek! Tel: 06/20/9803957.

»»Társkeresés
70 év KÖRÜLI kártyapartnereket keresek Sasadon élő,
fizikailag és szellemileg is fitt nővérem számára. 06/20/9415315.

»»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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a Bikás Parkban

április 13., szombat 10–18 óráig
Egész napos programok gyermekeknek, felnőtteknek, hagyományos húsvéti népi játékok

Kifli Zenekar

Karinthy Színház

Pápai Joci

Budapest Jazz Orchestra
sztárvendégekkel:
Tóth Vera és Vitáris Iván
Pecsétgyűjtő játék díjkiosztás

KFT

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A NAGYSÁTORBAN:

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

Rengeteg ingyenes program!
A rendezvény fővédnökei:

Dr. Simicskó István kormánybiztos,
Újbuda országgyűlési képviselője

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

További részletek: www.ujbuda.hu

