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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Tavaszi Zsongás  
a Bartókon

Újbuda, a környezettudatos kerület
Újbudán a környezet védelme mindig is többet jelentett egyszeri akci-
óknál. A kerület programjait áthatja a fenntarthatóság gondolata, mi-
ként megjelenik a köznevelésben is. Az önkormányzat közel három-
ezer fát és 35 ezer cserjét ültetett, több mint egymillió négyzetméter 
zöldfelületet újított meg az elmúlt években. Csak a parkok korszerűsí-
tésére több mint 1,4 milliárd forintot fordított. Az intézményfejleszté-
seknél fontos szempont a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, például 
a felújított épületek energiafelhasználásának mérséklése vagy a meg-
felelő járműbeszerzések révén. Az önkormányzat nagy figyelmet for-
dít arra is, hogy a kerületben zajló beruházások során ne csupán meg-
őrizzék, hanem lehetőleg növeljék a zöld területeket, ahogy ez az 1-es 
villamos vonalának meghosszabbításakor is történik.

Elsődleges fontosságú feladat a kerületben a köztisztaság biztosítá-
sa és folyamatos fenntartása. Ennek a kiemelt célnak a megvalósítását 
korszerű eszközök is segítik, úgymint a digitális térkép folyamatos 
fejlesztése, valamint olyan okosmegoldások, amelyek mobiltelefonos 
applikációk használatával megkönnyítik majd a kapcsolattartást a la-
kosság és a hatóságok között.

– Újbuda nevelési programjában szintén kiemelt szerepet kap a kör-
nyezet védelme, az óvodák és a bölcsődék is részt vesznek a szem-
léletformálásban. Az összes helyi önkormányzati óvoda tagja a Ma-
gyarországi Zöld Óvodák Hálózatának – emelte ki Hoffmann Tamás 
polgármester az óvodai környezeti nevelés fontosságáról rendezett 
újbudai konferencián. – A természetvédelem fontosságának hangsú-
lyozását nem lehet elég korán elkezdeni – tette hozzá. Ennek jegyé-
ben szervezett az Újbudai Pedagógiai Iroda is a Föld Napjára olyan 
programokat, amelyeken több száz óvodás és iskolás ismerkedhetett 
a természet kincseivel. 

(Összeállításunk a 4–5. oldalon)

Sosem volt még ennyire élő a Bartók Béla út és környéke, és idén 
Újbuda Önkormányzata a helyi civilekkel összefogva még eleve-
nebbé teszi. Május 30-ától június 2-áig olyan programdömping 
árasztja el a kulturális főutcát és szomszédságát, amilyenre ed-
dig még nem volt példa. A Tavaszi Zsongás a Bartókon rendez-
vénysorozat május 30-án, csütörtökön az önkormányzati fenntar-
tású B32 Galéria és Kultúrtér által szervezett Gárdonyi Piknik  
Special eseménnyel kezdődik, másnap pedig a Kulturális Tizen-
egy Egyesület és az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány prog-
ramjaival folytatódik. Az idén már hatodik alkalommal megren-
dezett Eleven Tavasz május 31. és június 2. között galériasétával, 
performanszokkal, kézműves workshoppal, gyerekkoncerttel 
és felnőtt utcabállal várja a vendégeket. A május 30-án, csütörtö-
kön kezdődő Ablak a Bartókra című helytörténeti fesztivált az az 
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány rendezi, amely az Európai 
Unió egyik URBACT programja, a Creative Spirits helyi munká-
jában is részt vesz. 

Ez a kilenc európai várost magában foglaló projekt – amely-
nek vezető partnere Újbuda – abban segít a partnervárosoknak, 
hogy az általuk kijelölt terület életét a kulturális-kreatív iparág 
szereplőinek támogatásával pezsdítsék fel. Ennek a záróakkordja, 
utolsó találkozója zajlik Újbudán május utolsó hetében. Az Ab-
lak a Bartókra a helyi erősségekre fókuszál, programjaiban lesz-
nek vezetett túrák, művészeti események és közösségi játékok is. 
Az UrbanGo a kerületre szabott városi kincsvadászjátékot rendez, 
a Szentimrevárosi Egyesület pedig okostelefonos, internethaszná-
latra alapozott helytörténeti kalandjátékra hívja az érdeklődőket.

(Összeállításunk a 12–13. oldalon)
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Dicséretek a Bölcsődék Napján

Újbudáról indult  
a Biztonságos Óvoda Kupa

Április 21-én ünneplik a Bölcsődék Napját, 
arra emlékezve, hogy 1851-ben ezen a napon 
nyílt meg az első bölcsőde Magyarországon. 
Az Újbudai Önkormányzatának tanácstermében 
rendezett ünnepségen öt nevelő kapott polgár-
mesteri dicséretet.

– Minden civilizáció alapja, miként gondolkodik a gyerme-
kekről – mondta az ünnepségen Molnár László alpolgármester. 
Hangsúlyozta: az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyek-
szik biztosítani és fejleszteni a bölcsődék működéséhez szüksé-
ges infrastruktúrát, de a legfontosabbat, a szívből jövő szakmai 
munkát a kisgyermeknevelők teszik hozzá.

Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte: az el-
múlt öt évben az újbudai bölcsődék fejlesztésére 350 millió fo-
rintot fordított az önkormányzat. – Minden, ami a gyermekek 
és családok helyzetét segíti, jó célokat szolgál – fogalmazott. 

– Jó együttműködés alakult ki az önkormányzat és a kerületi 
bölcsődei rendszer között, nőtt a munka szakmai színvonala, 
folyamatosan javítjuk a bölcsődések és a kisgyermeknevelők 
körülményeit. Sószobákat és sóbarlangokat adtunk át, madárba-
rát és mezítlábas kerteket létesítettünk, kiemelten fontossá vált 

a gyermekek környezettudatos-
ságra nevelése – hangsúlyozta 
a polgármester. – A jövőben több 
intézmény bővítésére lesz lehe-
tőség, a Ménesi úton és Albert-

falván is emelkedhet a bölcsődei férőhelyek száma – tette hozzá.
A Bölcsődék Napján kiemelkedő szakmai munkájáért polgár-

mesteri dicséretet kapott öt újbudai kisgyermeknevelő: Szűcs 
Anikó, Magyar Ildikó Tünde, Takács Zoltánné, Szuhár Mariann 
és Kis Ildikó. Ezen a napon díjazták az Újrahasznosítva szépü-

lünk pályázat legjobb három alkotását is. A győztes a Csicser-
gő csárda madáretető rendszer lett, amelyet a Kuckó Bölcsőde 
munkatársai készítettek.

Az ünnepségen részt vett Király Nóra alpolgármester, Haidar 
Norbert, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke, a képvi-
selő-testület több tagja, Vargáné Kremzner Zsuzsanna jegyző, 
a kerületi bölcsődék, a szociális és gyermekjóléti intézmények 
vezetői és munkatársai, valamint Hegedűsné Végvári Katalin, 
a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke is.

(D. B. S.)

Idén harmadik alka-
lommal rendezték meg 
Újbudán a Biztonságos 
Óvoda Kupát. A cél, 
hogy a gyermekek 
az óvodában elsa-
játított közlekedési 
tudásukat izgalmas 
feladatokon keresztül 
mélyítsék el és játé-
kosan foglalkozzanak 
a közlekedésbizton-
sággal.

A Gazdagréti Óvoda Arany-
kapu telephelyének óvodásai 
nyerték az idei Biztonságos 
Óvoda Kupát az Új-
budai Petőfi Sándor 
Általános Iskola 
tornatermében meg-
rendezett játékos ve-
télkedőn. Rákócziné 
Adamecz Bernadett 
óvod aped agógu s 
elmondta: rendsze-
resen gyakorolnak 
az óvoda közelé-
ben lévő szabadté-
ri KRESZ-pályán, 
és a kicsik év közben is sokat 
tanulnak a közlekedés szabá-
lyairól.  A részt vevő gyere-
kek Zebra Zebivel és Misi bo-
hóccal is találkoztak, miután 

végigmentek a közlekedési 
pálya állomásain.

A vetélkedő utáni díjátadón 
Molnár László alpolgármester 
kiemelte: a kerületben nagy 
hangsúlyt fektetnek az óvo-
dáskorúak környezet-, illetve 
közlekedéstudatos nevelésé-
re. A kerületben érvényesülő 
pedagógiai gyakorlat meghá-
lálja magát, hiszen a gyere-
kek örömmel vesznek részt 
a programokon, a játékos 
formában megszerezhető is-
mereteket könnyedén elsa-
játítják, legyen szó a bolygó 
vagy önmaguk és közlekedő 
társaik védelméről. – Az ön-

kormányzat ezzel nem csak 
a kerületieknek mutat jó pél-
dát, a mára országossá vált 
Biztonságos Óvoda Kupa 
program ugyanis 2016-ban 

Újbudáról indult – emlékez-
tetett az alpolgármester.

A XI. kerületben idén har-
madik alkalommal rendez-
ték meg a versenyt a Köz-
lekedéstudományi Intézet 
és az önkormányzat humán-
szolgálati igazgatóságának 
munkatársai az óvodás cso-
portok számára. – A prog-
ramban megismert felada-
tok segítik az intézmények 
közlekedésre nevelési te-
vékenységét, érzékenyítik 
a gyermekeket a megfelelő 
közlekedési kultúra iránt, 
ezáltal támogatják a kora 
gyermekkortól felépülő 

és élethosszig tar-
tó tanulás szemlé-
letének terjedését 
a közlekedési is-
meretek kapcsán is 
– mondta Berta Ta-
más, a Közlekedés-
tudományi Intézet 
vezetője. Hozzá-
tette: biztos benne, 
hogy az újbudaiak 
– mint a kerületből 
induló kupa úttö-

rői – minden sofőr számára 
felismerhetők lesznek udva-
rias, előzékeny közlekedési 
magatartásukról.

(T. K.)

Marad a Kócsag a tűzfalon
Végleges otthonra 
talált a Kócsag 
a Bertalan Lajos 
utcában, miután 
a nagyközönség 
ragaszkodott hozzá.

A tűzfalfestésekre szakoso-
dott Színes Város csoport 
és a Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetem (MOME) tavaly 
közös kurzust indított a ter-
vezőgrafikai szakon, amely 
gyakorlati feladattal zárult. 
A közönség internetes szava-
zással választotta ki a tervek 
közül Zsuffa Zsanna Lídia 
Kócsagját (hivatalos neve: 
Szépnagymadár), amelyet 
azután felfestettek egy Ber-
talan Lajos utcai tűzfalra. 
A MOME átmenetileg ennek 
szomszédságában működik 
zugligeti épületének felújítá-
sa idején.

Idén ismét véget ért a kur-
zus, amelynek hallgatói ezút-

tal a százéves Bauhaus témá-
jában terveztek új faliképet, 
és a közönség az Urbanista blo-
gon szavazhatta meg, hogy me-
lyik kerüljön ugyanerre a falra. 
A végeredmény meglepő lett: 
az átfestés ellen tiltakozó kom-
mentek és egy petíció hatására 
végül marad a Kócsag.

Vargha Balázs, 
a MOME Tervező-
grafika Tanszékének 
vezetője szerint a tör-
téntek egyértelműen 
azt igazolják, hogy 
a grafikának elképesz-
tő ereje van – idézte 
az Urbanista. Ezért 
döntöttek úgy, hogy 
a Kócsag marad, bár 
érzéseik felemásak, 
hiszen ezzel meg-
fosztják a lehetőségtől 
a most legtöbb szava-
zatot szerző „ bauhau-
sos” terv készítőit, 
Weiszer Márkot és Fa-
zekas Istvánt. Sokak-

ban felmerült a kérdés, hogy 
miért nem kerül más helyre 
a nyertes terv, de Flór Pé-
ter, a Színes Város főtitkára 
szerint egy-egy ilyen projekt 
minimum hónapokat, sokszor 
éveket vesz igénybe.

(Újbuda)

Újabb siker robotprogramozásban
Harmadik helyezést 
ért el a Domokos 
Pál Péter Általános 
Iskola és a Farkasréti 
Általános Iskola 
csapata a X. 
Robotprogramozó 
Országos 
Csapatverseny döntő-
jében. Az április 27-én, 
Kecskeméten megren-
dezett versenyen 
három újbudai csapat 
vett részt, és a tava-
lyihoz hasonlóan 
mindegyik kiemelke-
dően teljesített.

A versenyre idén 117 robot-
programozó közösség neve-
zett, közülük mintegy 40 in-
tézmény 70 csapata mérkőzött 
meg a döntőben. A versenyen 
Mindstorms robotokat kellett 
programozni. Egy nagy mé-
retű tesztpályán különböző 
akadályok és vonalhálózat 
között kellett a konstrukciók-
nak manőverezni, valamint 
megoldani az olykor mérnöki 
és informatikai szempontból 
sem egyszerű feladatokat. 
A szerkezetek önállóan mű-
ködnek, nincs távirányítás, 
a vezérlő programokat a diá-
kok írják a helyszínen számí-
tógépen, majd feltöltik a ro-

botra, amely önállóan hajtja 
végre az így kapott utasítá-
sokat.

Újbudai diákok a 6. 
és a 7–8. osztályosok kate-
góriájában indultak, az utób-
biban harmadik helyezést 
ért el a Domokos Pál Péter 
Általános Iskola és a Farkas-
réti Általános Iskola csapa-
ta. A szakmai zsűri szerint 
a döntősök programozói tu-
dása évről évre jelentősen 
fejlődik, és olyan absztrakt 
gondolkodásról és algoritmi-
zálási tudásról tanúskodik, 
amelyre az oktatásnak nagy 
szüksége van.

(Újbuda.hu)
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Nyolc újbudai 
óvodából nyolcvan 
gyermek vett részt 
a Gabányi László 
Sportcsarnokban 
megrendezett játékos 
sportversenyen. A kis 
sportolókat Hoffmann 
Tamás polgár-
mester köszöntötte, 
majd átadta nekik 
az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. aján-
dékait, sportszereket 
és finomságokat.

Újbuda vezetője a mozgás-
ra és egészségmegőrző ha-
tására hívta fel a figyelmet. 
Mint mondta: „nagyon fon-
tos elérnünk a gyerekeknél, 
hogy örömmel sportoljanak 
minden nap”. Újbuda Önkor-
mányzata támogatja az ovisoknak szóló sport-
rendezvényeket, hogy a mozgás a kicsik életé-
nek részévé váljon.

Az oviolimpiának is elsődleges célja, hogy 
játékos feladatok teljesítése közben meg-

szerettesse a mozgást és a sportolás örömét 
a gyerekekkel. Hoffmann Tamás elmondta: 
a diákolimpiákon az utóbbi években egyre 
nagyobb a részvétel, és az újbudai klubok-
ban sportoló gyerekek létszáma is növekszik. 
Sokan az óvodások olimpiáján és hasonló 

rendezvényeken kedvelik meg a sportot, így 
egyre több gyermeket sikerül az egészséges 
életmód felé vezetni. Horváth Gábor, az Új-
buda Sportjáért Nonprofit Kft. szakmai igaz-
gatója kiemelte: nemcsak a versengés miatt 
fontos, hogy minél többen vegyenek részt 

az óvodások olimpiáján, hanem úgy 
tudja, a kicsik készülnek is erre a nap-
ra. A Gabányi László Sportcsarnokban 
örömmel látják a legfiatalabbakat, azt 
remélve, hogy a gyerekek motivációja 
erősödik a rendszeres sportolás iránt, 
és később tehetséges sportolók is kike-
rülnek közülük.

Idén tavasszal a Szentimrevárosi 
Karolina Óvodából, a Lágymányosi 
Csicsergő Óvodából, a Lágymányo-
si Óvodából, az Albertfalvi Bük-
köny Óvodából, a Gazdagréti Óvo-
dából, a Dél-kelenföldi Cseperedő 
és Lecke utcai Óvodából vettek részt 
gyermekek az óvodások olimpiáján. 
A versenyszámok között volt egye-
bek mellett szlalomfutás, pókjárás, 
egyensúlyozás babzsákkal és kosár-
labda-pattogtatás is.

(D. B. S.)

aktuális

Szemléletformálással 
a jövőért
A globális felmelegedés, a fenntarthatóság, 
a környezettudatos gondolkodás néhány 
évtizeddel ezelőtt szinte még teljességgel 
hiányzott a szótárakból. A 21. századra 

viszont az em-
beriség oda ju-
tott – a saját, 
gyakorta té-
kozló, féktelen 
és meggon-
dolatlan élet-
módja miatt –, 
hogy ezek a ki-
fejezések nem-
csak a közbe-

széd, de a napi magánbeszélgetések részévé 
is váltak. Sorra kerülnek napvilágra olyan 
kutatási eredmények, amelyek már közép-
távon apokaliptikus képeket vizionálnak – 
nem teljesen alaptalanul.

Újbudán idejében felismertük, hogy 
nincs mese, a szemléletformálásban az ön-
kormányzatnak is megvan a maga felelős-
sége. Az óvodai köznevelési programmal, 
a zöldfalakkal, a szelektív hulladékgyűj-
téssel a legkisebbek figyelmét kívánjuk 
felhívni a környezet védelmének fontossá-
gára. Az intézmények saját projektjein túl 
a Föld Napja, a Madarak és Fák Napja, va-
lamint a kapcsolódó tematikus versenyek 
már az iskoláskorúaknak szólnak. Az Új-
buda Veled Zöldül programban elültetett 
1111 fa, a több tízezer, jelképes összegért 
megvásárolható muskátli és árvácska, 
a Tisztaságot Újbudán! vagy a TeSzedd! 
akció – amelyhez önkormányzatunk is 
csatlakozott – pedig a felnőtt generációkat 
célozza meg a fenntarthatóság üzenetével, 
nem is beszélve az intézményi energiahaté-
konysági programokról.

Elsősorban ugyanis rajtunk múlik, hogy 
a Föld Napja csupán április 22-ére korláto-
zódik-e, vagy a környezettudatos gondol-
kodás a mindennapok részévé válik. Mert 
ma még van esély arra, hogy ami jó, arról 
ne csak beszéljünk, hanem át is mentsük 
a 22. századba.

Hoffmann Tamás
polgármester

MisszióOviolimpia a Gabányiban

Nemzetközi tenisztorna Újbudán

Az újbudai Sport11 Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpont 
adott otthont áprilisban az 586 140 
euró (184,6 millió forint) összdíja-
zású Hungarian Open salakpályás 
férfi tenisztornának.

– Méltán lehetünk büszkék rá, hogy a sportág 
egyik rangos, nemzetközileg is elismert ese-
ménye kerületünkben talált helyet magának. 
Így a tenisz iránt rajongók helyben kísérhették 
figyelemmel a történéseket, a fiatal tehetségek 
számára pedig további inspirációt jelenthetett 
a találkozás a sportág nagyjaival – fogalma-
zott Simicskó István országgyűlési képviselő, 

amikor kilátogatott a versenyre. Kitért arra is, 
hogy a kerület évek óta kiemelt figyelmet for-
dít a versenysportokra. A Sport11 Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpont üzemeltetését 
tavaly vette át az önkormányzat, és azóta szá-
mos rangos eseménynek és versenynek adott 
otthont.

A Hungarian Open tenisztorna döntőjét a vi-
lágranglistán 55. helyezett olasz Matteo Ber-
rettini nyerte, miután három szettben legyőz-
te a szerb Filip Krajinovicot. A győztes hat 
ászt szervált az 1 óra 48 perces mérkőzésen. 
Mindkét játékos másodszor játszhatott döntőt 
ATP-tornán: az olasz teniszező másodszor 
nyert, a selejtezőből indult Krajinovic (105.) 
viszont másodszor veszített.

A párosok versenyét a har-
madik helyen kiemelt brit Neal 
Skupski–Ken Skupski páros nyer-
te két szettben a holland Wesley 
Koolhof és az új-zélandi Mar-
cus Daniell kettősével szemben. 
A brit testvérpár – amely az első 
körben a szabadkártyás Valkusz 
Mátét és a szerb Nenad Zimonji-
cot búcsúztatta – idei harmadik 
döntőjében megszerezte karrierje 
második tornagyőzelmét.

A Hungarian Open tornán 
öt magyar teniszező vett részt. 
A Magyar Tenisz Szövetség 
(MTSZ) tájékoztatása szerint a vi-
lágranglistán 319. Valkusz Máté 

első ATP-főtáblás mérkőzését játszhatta, míg 
Piros Zsombor (370.) idén a selejtezőbe kapott 
szabadkártyát. Balázs Attila (262.) az egyéni 
főtáblás küzdelmekben, Nagy Péter és Borsos 
Gábor a párosok között indult.

A mezőnyben jelen volt a korábbi Australian 
Open-döntős ciprusi Markosz Bagdatisz, a két-
szeres ATP-tornagyőztes és Davis Kupa-győztes 
horvát Borna Coric (13.), a címvédő olasz Marco 
Cecchinato (16.), a georgiai Nikoloz Baszilasvili 
(17.) és Györe László (Laslo Djere, 32.), a szerb 
színekben versenyző vajdasági magyar játékos 
is. A legerősebb induló a horvát Marin Cilic, a vi-
lágranglista 11. helyezettje, a 2014-es US Open 
bajnoka, a 2017-es wimbledoni torna és a 2018-
as Australian Open döntőse volt.

(Újbuda Sportjáért/MTI)



Városrészünk egész működésében megjelennek a fenntarthatóság szempontjai
Újbuda, a környezettudatos kerület
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Iskolazöldítési akcióban vettek részt 
a Kelenvölgyi Általános Iskola diákjai 
és szüleik. A környezetvédelmi nap 
keretében kertgondozási feladato-
kat láttak el a fiatalok, növényeket 
és virágpalántákat ültettek az intéz-
mény udvarán. A szükséges szerszá-
mokat Csernus László önkormányzati 
képviselő, valamint Mészáros Ádám, 
a polgármesteri hivatal munkatársa 
biztosította. Gazdagréten Király Nóra 
alpolgármester osztott szét virágpa-
lántákat a társasházak között, vala-
mint anyák napja alkalmából virágokat 
ültetett a Szivárvány óvodában.

A Föld Napjának ötlete 1969-ben született az UNESCO San Franciscó-i 
konferenciáján, majd 1970. március 21-én – az északi féltekén a tavasz 
első napján – meg is rendezték. Danis Hayes amerikai egyetemi hallga-
tó ugyanebben az esztendőben április 22-én mozgalmat indított boly-
gónk védelmében, azóta világszerte ezen a napon ünnepeljük a Föl-
det. Ma már 175 országban – Magyarországon 1990 óta – tartják meg 
a Föld Napját ezernél is több szervezet részvételével.

Újbudán a környezet védelme  
mindig is többet jelentett egyszeri  
akcióknál. A kerület számos  
programját ugyanúgy áthatja a fenn-
tarthatóság gondolata, ahogyan 
megjelenik a köznevelésben is.

Közel háromezer fát és 35 ezer cserjét ültetett, több 
mint egymillió négyzetméter zöldfelületet újított 
meg Újbuda Önkormányzata az elmúlt években; 
csak a parkok korszerűsítésére több mint 1,4 mil-
liárd forintot fordított. A XI. kerület környezetvé-
delmi programjának egyik leglátványosabb eleme 
a 1111 fa elültetésével járó Újbuda Veled Zöldül! 
akció volt, de az önkormányzati működés egészét 
áthatják a fenntarthatóság szempontjai.

Újbuda intézményfejlesztéseinek egyik célja 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. A szigete-
lés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje az ala-
csonyabb energiafogyasztást szolgálja, a jármű-
beszerzéseknél pedig az önkormányzat előnyben 
részesíti az elektromos járműveket, miközben 
általában is sokat tesz a környezetkímélő közleke-
dés terjedése érdekében. Ez nem csupán az elekt-
romos töltőállomások kihelyezésében nyilvánul 
meg, hanem az alternatív közlekedési eszközök, 
a közösségi autóhasználat vagy a kerékpározás 
támogatásában is.

A kerület 2016-ban indította útjára zöldfalprog-
ramját: ennek részeként már nyolc óvodában 
építettek ki egészség- és környezetbarát növény-
falat, és további intézményeknél mérik fel ennek 
lehetőségét. Az önkormányzat idén is nagy fi-
gyelmet fordít Újbuda parkjaira, zöldterületeire, 
a növényzet gondozására és gyarapítására, az él-

hető környezet megóvására. Folytatódik például 
a 2013-ban elindított játszótér-felújítási program, 
ebben az évben az Allende parkban, a Sopron ut-
cában, a Zsombor utcában, a Szombathelyi téren 
és a Nagykikinda utcában. A kerület csak idén 82 
millió forintot áldoz zöld programokra, miközben 
minden más beruházásnál is érvényesíti a fenn-
tarthatóság követelményeit.

Újbuda különös figyelmet fordít arra, hogy a ke-
rületben zajló beruházások során – legyenek azok 

állami fejlesztések vagy magánerőből épülő házak, 
lakások, irodák – ne csupán megőrizzék, hanem le-
hetőleg növeljék a zöldterületek nagyságát. A leg-
aktuálisabb példa az 1-es villamos meghosszab-
bítása, amely fővárosi beruházásban valósul meg. 
A munkálatok során 400–500 fát és 11 ezer cserjét 
ültetnek ki – mi több, a meglévők egy részének 
átültetését is elvégzik –, emellett 21 600 négyzet-
méteren felújítják a füves területet. Újbuda Önkor-
mányzata a villamosvonal fejlesztésével párhuza-

mosan újítja meg a Tétényi út 
és Fejér Lipót utca közti parkot 
és játszóteret, valamint az Etele 
út északi oldalán a Somogyi út–
Bártfai út közti parkot is.

Újbuda nevelési programjá-
ban a környezet védelme ki-
emelt szerepet kap: az óvodák 
után a bölcsődék is részt vesz-

nek a szemléletformálásban. Az összes kerületi 
önkormányzati óvoda tagja a Magyarországi Zöld 
Óvodák Hálózatának, és miközben a pedagógu-
sok ügyelnek rá, hogy szelektíven gyűjtsék a hul-
ladékot, azt is igyekeznek tudatosítani, hogy nem 
minden hulladék szemét. Az ÖKO Héten a kicsik 
újrahasznosítható tárgyakból készítenek játékokat 
az óvodapedagógusok segítségével.

(Újbuda)

Föld Napja: programdömping  
az állatok és növények világában
Az Újbudai Pedagógiai Iroda 
(UPI) idén is megrendezte 
a kerületben a Föld Napját. 
A több helyszínen futó prog-
ramokon sok száz óvodás 
és iskolás vett részt.

A hagyományoknak megfelelően idén is 
a Budai Parkszínpad előtti közös, az Új-
budai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskola diákjaival végzett zenés tornával 
vette kezdetét Újbudán a Föld Napja. 

A programsorozat szervezője ezúttal is 
az UPI volt, amely minden évben ki-
emelt figyelmet fordít rá, hogy a gyere-
kek megismerkedjenek a környezet kin-
cseivel. A különféle eseményeken idén 
is több száz gyerek vett részt, az óvo-
dásoknak és iskolásoknak meghirde-
tett rajz- és szöveges pályázatokra több 
mint hatszáz pályamű érkezett.

A rendezvényt Hoffmann Tamás pol-
gármester nyitotta meg, aki lapunknak 
elmondta: a Föld Napja és a hasonló 
alkalmak remek lehetőséget nyújtanak, 

hogy a játékok, a növény- 
és állatismertetések során 
a gyerekek megismerked-
hessenek a természeti érté-
kekkel. Ha ezekkel szemé-
lyesen találkoznak, akkor 
nagyobb valószínűséggel 
óvják környezetüket – tette 
hozzá a polgármester.

A Feneketlen-tó part-
ján a Magyar Madártani 
Egyesület szakemberei 
a vízimadarak világával, 
a fiókákkal ismertették 
meg a gyerekeket. Az év 
állat- és növényfajairól, 
azok biológiai sokfélesé-
géről egy kvízes játék ke-
retében tanultak az iskolá-
sok a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park programvezetőitől. 
A „természet őreiről”, 

a Föld megmenté-
sének fontosságáról 
is sok érdekes in-
formációt hallhat-
tak az érdeklődők. 
A gyerekek ezen 
kívül lovagolhattak, 
állatokat simogat-
hattak, KRESZ-pá-
lyán közlekedtek, 
és közelről is meg-
tekinthettek egy 
elektromos autót. 
Az óriás-társasjáték-
ban a földrészekkel 
kapcsolatos tudá-
sukat mérték össze, 
a Humusz Szövet-
ség jóvoltából pedig 
a Felesleges Áruk 
Fórumával is talál-
kozhattak.

Az óvodások rajz-
pályázatának jutal-

mait a Polgármesteri Hivatal tanácster-
mében adta át Jankó István, a kulturális 
és köznevelési bizottság elnöke és Hégli 
Imre, az önkormányzat környezetvédel-
mi osztályának vezetője. A TIT Stúdió 
Egyesület Zsombolyai utcai épületében 
kiállítások, vetélkedők, játékos foglal-
kozások várták a gyerekeket. Az isko-
lások Leglottón vettek részt, az óvodá-
sok pedig a Mackókvízen vetélkedtek. 
A kisállatok bemutatója mellett a gye-
rekek egy ismeretterjesztő játék során 
megtudták, milyen gyógymódokat rej-
tenek a füvek és fák, a gyógyteafőzés 

eredményét meg is kóstolhatták. A házi 
kedvencek kiállításán vagy a siklósi-
mogatón az élőlényekről tanultak, egy 
előadásból pedig megtudhatták, miért 
hasznos a megújuló energia, meddig 
tart a mobiltelefonok életciklusa, mek-
kora ökológiai lábnyomot hagynak ma-
guk után. Az egyik legnépszerűbb „tan-
órán” a gyerekek terápiás kutyákkal 
találkozhattak, a kézműves foglalko-
záson pedig újrahasznosításban jártas 
szakemberek segítségével készítettek 
díszeket, játékokat.

(Újbuda)

Okosmegoldások  
a köztisztaságért
A kerületben elsődleges fontosságú a köztisz-
taság biztosítása és annak folyamatos fenn-
tartása. A hulladék- és kutyapiszokgyűjtők 
ürítése mellett rendszeres feladat a zöldfelüle-
tek alapos takarítása is. Ezen felül az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ütemezet-
ten, egy-egy kerületrészt lefedve végez alapos 
takarítási és karbantartási munkát.

A hatékonyság növelése érdekében a már 
működő digitális térképen az önkormányzat 
rögzítette a kerület közterületein található ösz-
szes szemetesedényt és kutyapiszokgyűjtőt. 
Így pontos adatbázis felhasználásával lehet 
finomra hangolni a szemetesürítési techno-
lógiát, valamint átláthatóvá válik a jelenleg 
területre kihelyezett edényzetek rendszere, 
hogy a szükséges pótlásokat és cseréket ennek 
figyelembevételével lehessen elvégezni.

Az önkormányzat a szemetesek ürítésének 
ellenőrzése érdekében QR-kódos rendszert ve-
zet be, amely pontosan megmutatja, hogy egy 
edényzetet mikor ürítettek, valamint eltárolja 
az aktuális és a korábbi ürítésekről készült ké-
peket. A tervek szerint az év végére elkészül 
egy ingyenesen elérhető applikáció is, amely-
nek segítségével okostelefonon lehet majd la-
kossági bejelentést tenni a közterületen észlelt 
problémákkal kapcsolatban.

(Újbuda)

A Föld Napja alkalmából általános iskolásoknak kiírt pályázatok 

eredményét április 29-én hirdették ki a Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium dísztermében. A vendégeket köszöntő Molnár Lász-

ló alpolgármester kiemelte: a felnövekvő generáció már nemcsak 

egy napot vagy hetet szán a Föld védelmére, hanem egész életé-

ben igyekszik a környezetet kímélő módon alakítani fogyasztói szo-

kásait. A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti 

Szakgimnázium közreműködésével előadott gálaműsor után csak-

nem kétszáz ajándékot és ötszáz oklevelet osztottak ki a legjobb raj-

zos és szöveges pályaművek készítői között. Az alkotásokat az ün-

nepély idejére ki is állították.

Zöld nevelés Újbudán

Óvodai környezeti nevelés 
Újbudán címmel rendeztek egész 
napos szakmai konferenciát, ahol 
az önkormányzati fenntartású 
intézmények munkáját és ered-
ményeit mutatták be. Az óvoda-
pedagógusokat, szakértőket 
és intézményvezetőket Hoffmann 
Tamás polgár-
mester, Simicskó 
István országgyű-
lési képviselő, vala-
mint Beneda Attila 
helyettes állam-
titkár köszöntötte.

Az önkormányzat 2000-
től kiemelten támogatja 
oktatási és nevelési in-
tézményeit a Zöld Iskolá-
vá, illetve Zöld Óvodává 
válásban, a környezettu-
datos gondolkodás elsajá-
tításában. Ezt a szemlélet-
váltáson alapuló szakmai 
programot 2016-ban 
a bölcsődékre is kiterjesz-
tették, ahol a korosztályi 
sajátosságok figyelem-
bevételével folyik a kör-
nyezeti nevelés – mondta 
a tanácskozáson Újbuda 
polgármestere. Hoffmann 
Tamás kiemelte: a természetvédelem fontos-
ságának hangsúlyozását nem lehet elég korán 
elkezdeni. Minél fiatalabb egy gyerek, annál 
fogékonyabb a tanulásra, és ha már bölcsődé-
ben és óvodában szokásává válik a szelektív 
hulladékgyűjtés vagy a növények gondozása, 
akkor később sokkal nyitottabb lesz a kér-
déssel kapcsolatban. Ennek a sikeréhez az is 
kell, hogy az oktatási intézményekben kiemelt 
figyelmet szenteljenek a témának, hogy a gye-
rekek környezettudatos felnőttekké válhassa-
nak. A kényelmi szempontokat pedig egy idő 
után felülírja a felelős gondolkodásé – fogal-
mazott a polgármester.

– A Föld megóvása napjaink egyik legfon-
tosabb feladata, az emberiség jövője múlik 
rajta – mondta Simicskó István országgyűlési 
képviselő, aki úgy látja, az átfogó környezet-
védelmi koncepcióhoz először az emberek 
mikrokörnyezetében kell változásokat elérni. 
Hozzátette: ha szülőként jó példával járunk 
elöl, és az oktatási intézményekben is ebben 
a szellemben neveljük gyermekeinket, akkor 

a jövő generációjának gondolkodásmódjába 
beépül, természetessé válik a környezettuda-
tos szemléletmód.

Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának család- és népesedéspolitiká-
ért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, 
a kormány segíteni kívánja a családokat, hogy 
megerősödjenek, a kívánt és tervezett gyer-

mekek megszülethessenek, és a már meglé-
vő gyermekek mögött stabilabb háttér álljon. 
Majdnem ilyen fontos feladat a fenntartható 
fejlődés, a társadalom önfenntartó képességé-
nek megőrzése – fogalmazott a konferencián. 
A politikus úgy látja, a családpolitikai intézke-
dések mellett az is lényeges, milyen környezet 
várja majd a jövő gyermekeit.

A szakmai előadások sorában Varga Attila, 
a Magyar Ökoiskola Hálózat vezetője azt tag-
lalta, hogy milyen szerepe van a környezeti 
nevelésnek a köznevelés fejlesztésében. Arról 
is beszélt, mennyire fontos, hogy a gyerekek 
játék közben önállóan, saját maguk ismerjék 
és tapasztalják meg a természetet és az élővi-
lágot. Villányi Györgyné, a Kisgyermek című 
szakmai folyóirat alapítója és főszerkesztője 
a Zöld Óvoda hálózatnak a hazai kisgyermek-
nevelésben betöltött szerepét és jelentőségét 
ismertette. A kerületi óvodákban folyó kör-
nyezeti nevelésről Molnár László alpolgármes-
ter tartott előadást, az önkormányzat környe-

zetvédelmi koncepciójáról, a már megvalósult 
és a jövőbeni tervekről a környezetvédelmi 
osztály vezetője, Hégli Imre számolt be.

A konferencián szó esett még az óvodák 
közötti együttműködésről, a Zöld Óvoda 
és az Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésének 
módjáról, a kisgyermeknevelési módszerek 
megújulásáról, valamint a környezet- és egész-

ségnevelési szakmai centrum tevékenységéről. 
A szünetekben az érdeklődők megtekinthették 
azt a fotókiállítást, amely az óvodákban folyó 
környezeti nevelést mutatta be.

(K. A.)

A készülő Etele park
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a hónap babája

Balogh Heléna és szü-
lei is átvehették a hónap 
babájának járó ajándék-
csomagot. Heléna 2018. 
december 16-án szüle-
tett 2920 grammal és 50 
centivel. Sokat sétálnak 
Kelenvölgyben, Heli na-
gyon nyugodt, érdeklődő 
és mosolygós baba.

alfa
szupermarket 

Lipóti pékség • Friss zöldség-gyümölcs, 
tőkehús, hal • Bio és mentes termékek széles 
választéka • Alfa bisztró, helyben készült 
friss ételek • Elektromos töltőállomás, mely 
10 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyene-
sen 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.

XI. Kondorosi út 6.
Nyitvatartás:   

 Hétfô-Péntek:  7:00 -  21:00
 Szombat:  9:00  -  21:00
 Vasárnap:  10:00  -  21:00

www.facebook.com/realalfaszupermarket

www.real.hu/alfa • alfa@real.hu

A k c i ó s  i d ô s z a k :  2 0 1 9 . 0 5 . 0 5 - 3 1 .

Kaiser grillkolbászok 
többféle 190 g 
2100 Ft/kg 

Mizo Grillsajt többféle 
400 g  2248 Ft/kg
 

Faszén 2,5 g  
240 Ft/kg

459 Ft

399 Ft

989 Ft 

599 Ft

1199 Ft 

899 Ft
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Tovább gyarapodott a kerület vagyona, 
jelentős többlet a tavalyi költségvetésben
Újbuda Önkormányza tának 2018. évi zárszám-
adásáról, a kerékpár-gyűjtőállomások számának 
bővítéséről, valamint a Kelen SC focipályá-
jának újjáépítéséről is határoztak a képviselők 
a testület április 25-i ülésén.

A testületi ülés elején Hoffmann Tamás polgármester átadta 
az Újbuda Közbiztonságáért elismeréseket Csizmadia Rita ren-
dőr őrnagynak, valamint Huszti László tűzoltó főtörzsőrmes-
ternek. A grémium megemlékezett a 47 esztendős korában el-
hunyt Czére Zsoltról, aki az önkormányzat környezetvédelmi 
munkatársaként dolgozott.

Első napirendi pontként Újbuda Önkormányzatának 2018. 
évi zárszámadásáról tárgyaltak a képviselők. A kerület tavalyi 
– halmozódással korrigált – bevételi főösszege 30,2 milliárd, 
kiadási főösszege pedig 25,3 milliárd forint volt. – A közel öt-
milliárdos maradványból 1,6 milliárd szabadon felhasználható 
– mondta el a polgármester, hozzátéve: Újbuda a megfontolt, 
stabil gazdálkodásnak és a jól megtervezett költségvetésnek 
köszönhetően ismét jó évet zárt. Az önkormányzat vagyona 
hétmilliárd forint értékben növekedett, a Magyar Államkincs-
tár pedig – amely átfogó ellenőrzést végzett a helyhatóságnál 
– elismerését fejezte ki a precíz munkavégzés vizsgálatakor. 
Hoffmann Tamás kiemelte, hogy az önkormányzati intéz-
ményrendszer zavartalan működtetése mellett állami és saját 

források igénybevételével sikerült 
kibővíteni és megújítani a Gaz-
dagréti Szivárvány Óvodát, be-
vezették az óvodai és a szociális 
ágazatban dolgozók újbudai bér-
pótlékát, modernizálták a kelen-
földi orvosi rendelőket, felújították 
és bővítették a Gazdagréti Védőnői 
Szolgálat, illetve a gyermekorvosi 
rendelő helyiségeit. A rendeletter-
vezet vitája során Hintsch György, 
az MSZP–DK–Párbeszéd-frakció-
szövetség vezetője arról beszélt, 
hogy immár nemcsak választási 
költségvetésről, hanem választási 
zárszámadásról is beszélhetünk, 
ugyanis azt a kevés fejlesztést, ami megvalósul, a választásokra 
időzítették. Úgy vélte, az önkormányzatnak jóval több forrást 
kellene biztosítania a Szent Kristóf Szakrendelő működtetésére 
és a parkolási problémák megoldására. Válaszában a polgár-
mester úgy fogalmazott: mivel a kerület fejlesztése szisztema-
tikus, a munkavégzés pedig folyamatos, nem beszélhetünk „vá-
lasztási zárszámadásról”.

Módosították a rászorult személyek támogatásáról szóló ön-
kormányzati rendeletet: mostantól engedélyezik az eltemet-
tetésre köteles személyeknek a köztemetés költségeinek rész-

letfizetését. Ez a köztemetés költségeinek nagyobb mértékű 
megtérülését is elősegíti.

Kettőről ötre nő a MOL Bubi közösségi kerékpárállomások 
száma Újbudán, amihez az önkormányzat díjmentes közterü-
let-használattal járul hozzá. Az új bérbiciklidokkokat a Berta-
lan Lajos utcában (a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem épülete 
előtt), a Pázmány Péter sétányon (az ELTE északi tömbjénél), 
valamint a Magyar tudósok körútján, a BME Q épülete előtt 
alakítja ki a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati forrásából, tíz szá-
zalék önrész biztosításával újulhat meg az idén Budapest Kupát 
és női csapatával bajnokságot nyert Kelen SC pályája. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő műfüves labdarúgópálya erősen 
elhasználódott, rekonstrukciója helyett költséghatékony megol-
dás lehet egy új, korszerű létesítmény építése. A döntés értel-
mében nyertes pályázat esetén az önkormányzat a pálya üze-
meltetésével az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-t bízza meg.

A testület ülésén elfogadták az önkormányzat 2018. évi szo-
ciális és gyermekvédelmi beszámolóját, illetve a Vicus XI. 
Közalapítvány közhasznú tevékenységéről, valamint a Környe-
zetvédelmi Alap tavalyi felhasználásáról szóló tájékoztatást, 
továbbá döntöttek alapítványok támogatásáról, illetve művé-
szeti ösztöndíjak adományozásáról is.

(V. L.)

hírkép
Polgármesteri jutalmat ka-
pott a Budapest XI. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság több 
rendőre. A rendfenntartók 
egy év eleji sikeres akciónak 
köszönhetően részesültek 
az elismerésben és a sze-
mélyenként 50 ezer forintos 
pénzjutalomban. Ezt követő-
en Hoffmann Tamás polgár-
mester ünnepélyes keretek 
között adta át a kerületi kapi-
tányságnak az önkormányzat 
támogatásából vásárolt kis-
buszt. Újbuda Önkormányza-
ta rendszeresen nyújt anyagi 
támogatást a rendőrségnek, 
hogy az frissítse, karbantart-
sa járműparkját. Legutóbb 
tavaly került erre sor, amikor 
a kerület két rendőrgépjármű 
vásárlásához járult hozzá.

Művészeti ösztöndíjak nyertesei, munkatervek címei – 2019.

Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíj
Brückner-Szalóky János képzőművész Az örökség

Brjeska Dóra Ildikó újságíró The „POP” – Pink Owl Projekt

Újbuda-Mecénás egyszeri  

alkotói ösztöndíj

Sárhelyi Erika irodalom Köldökzsinór – szavak, verseskötet

Gévai Csilla Julianna író-illusztrátor
„Tizenegyből kitalálom” Terdik Lóci ro-

botmeséi című meseregény illusztrálása

Újbuda-Mecénás pályakezdő  

alkotói ösztöndíj

Bán András fotográfia
A Szabadságszobor eltüntetése,  

Csehország felett, Morvaország felett …

Kollár-Klemencz Kata Virág zeneszerző „Coded”

Cseh Tamás zenei ösztöndíj Csányi Tamás karnagy

M. Haydn Nagyváradon keletkezett 

zenéjének publikálása, C-dúr miséjének 

kiadása és bemutatója
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Rovatunk a mindennapi életben 
felmerülő gyakorlati kérdésekkel 

és azok minél egyszerűbb megoldá-
sával foglalkozik. Ötleteiket, témaja-

vaslataikat a 42@ujbuda.hu  
e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Közeledik  
az adóbevallás határideje
A személyi jövedelemadó (szja) bevallása 
kényes ügy, hiszen a bonyolult ív kitöltését 
általában szakértőre bízzuk, emiatt azonban 
nehéz követni a változásokat, a határidő-
ket. Az elmúlt években sokat tett a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy egysze-
rűbb legyen a rendszer, így már nem lehetet-
len könyvelő nélkül is boldogulni.

Fontos, hogy a bevallást akkor is be kell 
adni, ha nem keletkezett adónk vagy már 
megfizettük. Ma már nem a munkáltató ké-
szíti el a bevallást, csak a megfelelő igazolást 
állítja ki az adózó számára. A NAV – mint 
minden évben – idén is elkészítette március 
15-éig a bevallásokat a nyilvántartásában 
szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások-
ból, adatszolgáltatásokból származó adatok 
alapján. Ezt mindenki a saját az ügyfélkapus 
hozzáférésével tekintheti meg (https://eszja.
nav.gov.hu/app/login/#login).

Április 30-áig bezárólag a NAV érte-
sítette az ügyfélkapun, vagy ha az nincs, 
akkor levélben mindazokat, akiknek a be-
vallási tervezet szerint befizetni való vagy 
visszaigényelhető adójuk keletkezett. Ez 
azért lényeges, mert 2019. május 20. nem-
csak az adóbevallás benyújtásának végső 
határideje, de egyben az esetleges adóhát-
ralék befizetéséé is. Május 20. az utolsó 
lehetséges dátum arra is, hogy saját beval-
lást vagy a NAV által készítetthez kiegé-
szítést nyújtsunk be. Ha nem tesszük meg, 
a hatóság által korábban összeállított ver-
zió válik véglegessé.

Adónk 1+1 százalékának felajánlásáról 
mindenképpen magunknak kell dönteni, 
az erre vonatkozó részt a NAV tervezeté-
nek elfogadása esetén is külön ki kell töl-
teni, május 20. éjfélig. Erre ügyfélkapuval 
elektronikusan (https://eszja.nav.gov.hu/
app/#dashboard) vagy papír alapon is van 
lehetőség.

Érdemes megjegyezni, hogy ha az ön-
bevallást választjuk, akkor nem szükséges 
külön elutasítani a tervezetet, mert a má-
jus 20. előtt, szabályszerűen benyújtott 
adóbevallásunk automatikusan felülírja. 
Természetesen ezt is lehet a fenti webolda-
lon, ügyfélkapuval vagy papíron intézni.

Pályázat felelős és 
családbarát vállalkozásoknak
Ismét kiírja Felelős Vállalkozás 
és Családbarát Vállalkozás Újbuda 
pályázatait a XI. kerületi önkor-
mányzat. A cél, hogy kiemeljék 
és elismerjék azokat a szerve-
zeteket, amelyek példaértékűen 
járnak el a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóság területén vagy 
a családbarát vállalati kultúra szer-
vezeti szintű megvalósításában. 
A nyertes pályázatok a pénzdíjazás 
mellett egy évig használhatják 
a Felelős Vállalkozás Újbuda, illetve 
a Családbarát Vállalkozás Újbuda 
elismerő címet és emblémát.

Kuriózumnak számít a kerületek és városok 
között Újbuda Önkormányzatának ismételt 
kezdeményezése, mely során olyan vállalato-
kat kíván díjazni, amelyek vagy felelős, kör-
nyezettudatos, etikus magatartásukkal tűnnek 
ki, vagy családbarát intézkedéseik révén se-
gítik a munkahelyi és a magánélet korántsem 
könnyű feladatainak összehangolását.

A díj megalapításával a kiíró egyértelmű 
szándéka, hogy a példaértékű szervezetek 
és programok bemutatásával, elismerésével 
biztassa azokat a cégeket, amelyek még csak 
most teszik meg az első lépéseket e terüle-
teken. Az önkormányzat számára kiemelten 
fontos, hogy hosszú távon minden szektor 
és szervezet hozzájáruljon az aktív, törődő 

és felelősségteljes élethez Újbudán, amely 
példaértékű más kerületek, városok számá-
ra is. A címeket mindkét pályázat esetében 
minden vállalati kategóriából (kisvállalat, 
közepes vállalat, nagyvállalat) egy szervezet 
nyerheti el, ezeket az önkormányzat az ak-
tuális költségvetésének terhére összesen 1-1 
millió forinttal támogatja: a győztes kisválla-
lat 500 ezer forint, a közepes vállalat 300 ezer 
forint, a nagyvállalat pedig 200 ezer forint 
összegű díjban részesül. A nyertesek jogot 
szereznek arra is, hogy egy évig használják 
a Felelős Vállalat Újbuda vagy a Családbarát 
Vállalkozás Újbuda címet és logót.
A pályázatokat 2019. október 31-éig lehet be-
nyújtani. Az elismeréseket 2020 januárjában, 
az Újévköszöntő alkalmával adják át.

További információ: http://csaladbarat.uj-
buda.hu/, valamint az Újbuda honlapon: htt-
ps://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-pa-
lyazatok.

(Újbuda)

Kupagyőztes a Kelen SC
A BLSZ I. osztályá-
ban szereplő Kelen SC 
lett a labdarúgó-Bu-
dapest-kupa 2019-es 
győztese, miután hosz-
szabbítást követően ti-
zenegyesekkel legyőzte 
a címvédő REAC-ot.

Az előjelek is nagy 
csatát ígértek, hiszen 
a Budapest I. osztály első 
két helyezettje jutott be 
a fináléba, amelyet az NB 
II-es Budafoki MTE Pro-
montor utcai stadionjá-
ban rendeztek meg.

A bajnokságban a má-
sodik helyen álló újbu-
dai Kelen SC az elődön-
tőben a 2017-es döntős 
Gázgyár otthonában gól nélküli 
döntetlen és hosszabbítás után 
tizenegyesekkel 5-4-re nyert, 
és a fináléban is a „túlórát” kö-
vetően diadalmaskodott. Még-
hozzá közel ezer szurkolója 

előtt, hiszen rengetegen kísérték 
el a XI. kerületből a szomszédba 
az együttest.

A Kelen SC Van Den Aker Alex 
góljával vezetett a szünetben, 
de a címvédő REAC a szünet 
után negyedórával, a csereként 

beállt Törőcsik Bence találatá-
val egyenlített. A rendes játék-
idő, majd a hosszabbítás sem 
hozott döntést, pedig mindkét 
oldalon adódtak komoly hely-
zetek, így jöhettek a büntetők. 
A tizenegyespárbajban a Kelen 

SC bizonyult jobbnak: Kádár, 
Kranjc, Balogh, Tímári és Módly 
sem hibázott, 5-3 lett a vége. Ez-
zel 2019-ben az újbudai gárda lett 
a 43. alkalommal megrendezett 
Budapest-kupa győztese.

(Újbuda Sportjáért)

Döntőben  
az OSC
A címvédő Ferencváros és az A-Híd OSC-Új-
buda játssza a férfi vízilabda OB I 2018/19-es 
szezonjának döntőjét.

Az elődöntős párharcokat mindkét gár-
da 6-0-s előnnyel kezdte – mivel a rájátszás 
ezen szakaszába a csapatok magukkal viszik 
az egymás elleni eredményeiket, és így küzde-
nek 7 pontig –, azaz egyetlen hazai győzelem-
mel biztosíthatta továbbjutását.

Az újbudaiakat csak megszorongatni tudta 
a trónjáról három év után letaszított Szolnoki 
Dózsa, a remekül játszó Hárai Balázs vezér-
letével 11-10-re nyertek a fővárosiak. A Ti-
sza-partiak így 2013 óta először nem lesznek 
résztvevői a finálénak. A másik párharcban 
a Ferencváros ellenfele az Eger volt. A dön-
tő az egyik csapat harmadik győzelméig, míg 
a bronzcsata két nyert összecsapásig tart.

(Újbuda Sportjáért) 

A XI. kerületi rendőrkapi-
tányság nyomozást folytat na-
gyobb értékre elkövetett lopás 

bűntett megalapozott gyanúja 
miatt. Az eljárás során lefog-
laltak egy Merida típusú, női 

vázas kerékpárt, amelynek 
tulajdonosa ismeretlen. Kér-
jük, aki felismeri a képen 
látható biciklit, és tulajdonjo-
gát hitelt érdemlően bizonyí-
tani tudja – számlával vagy 
a kerékpár sorozatszámával 
–, jelentkezzen személyesen 
az újbudai rendőrkapitánysá-
gon (1119 Budapest, Bocskai 
út 90.), hívja a 06/80/555-111-
es „Telefontanú” zöldszámát 
vagy tegyen bejelentést a 107-
es, 112-es központi segélyhí-
vó számok valamelyikén.

(BRFK)

Rendőrségi felhívás
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Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról  
készült fényképeket. A fotókat elektronikus formában  
a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék: 
Újbuda új lakói. A rovatban megjelenő kisbabák családjának 
a REGIO JÁTÉK ajándékot ajánl fel, mely átvehető  
a Nándorfejérvári út 23–25. szám alatt és az Allee 2. emeletén.

10% kedvezmény,
a teljes árú, saját márkás bébijátékokra

A kupon beváltható a REGIO JÁTÉK áruházakban.
Érvényes: 2019. 04. 18-tól 05. 31-ig. 

A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

http://www.a1endoszkopia.hu

recepcio@a1endoszkopia.hu

+36 (20) 410-1926

1117 Budapest, Fehérvári út 82.
I. emelet, 4.ajtó 

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

Újbudai Szenior  
Ki Mit Tud Fesztivál 2019.

Újbuda Önkormányzata és a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 
várja mindazok jelentkezését, akik éreznek magukban tehetséget és kedvet, 

hogy bemutassák tudásukat, kreativitásukat. Örömmel vesszük 
az amatőr művészek, hobbi énekesek, táncosok és zenészek részvételét a vetélkedésben, 

hiszen nem öreg attól senki, hogy korábban született, és hisszük, hogy a korral a tehetség nem fakul, sőt érik.

A jelentKezés áltAlános feltételei:
Betöltött 50 éves életkor (felső korhatár nincs megszabva, 

a XI. kerületi lakcím igazolása nem előírás).
A részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőben történő 
beküldése és a regisztrációs díj befizetése. (Egy versenyző 

több kategóriában is indulhat, a jelentkezési lapokat 
kategóriánként kell egy-egy példányban kitölteni.)

egy személy maximum 2 előadói 
és 2 alkotói kategóriában indulhat.

Regisztrációs díj: 
 1000,- Ft/fő/kategória, 2000,- Ft/csoport/kategória.

jelentKezési lAP beAdás ideje:  
2019. Augusztus 21. – szePteMber 16.

A beadás helyszíne és módja: személyesen minden 
hétköznap 10-18 óráig az Őrmezei Közösségi Házban 

(1112 Budapest, Cirmos utca 8., tel: 06-1-309-0007), vagy 
e-mailben az okh@ujbuda.hu címen.

A KreAtív PályAMűveK beAdásA:  
Vers, próza, humor, valamint film- és videóművészet 

kategóriában a jelentkezési lap benyújtásakor.
A többi alkotói kategóriában 2019. október 28-31-ig 

az  Újbudai Önkéntes, Koordinációs és Módszertani Központ 
(1112 Budapest, Kérő u. 3.).

előAdóMűvészeti KAtegóriáK:
vers

Próza
opera, operett

ének, táncdal, musical
népdal, műdal

Kórus
társastánc, egyéb tánc

néptánc
Hangszeres zene

A versenyzőknek az előadóművészeti kategóriában 4 perc áll rendelkezésre 
a nevezéskor megjelölt mű bemutatására (maximum 1 perc hosszabbítás 

lehetséges, ha az előadott mű megkívánja).

KreAtív AlKotói KAtegóriáK:
vers

Próza
film, video

fotóművészet
festőművészet, grafika

szobor, kisplasztika (kerámia, bronz, fa, gipsz, egyéb)
népművészet, iparművészet

A vers és próza tekintetében a formai és tartalmi vonatkozások 
nem kötöttek (hossz: maximum 3 db A/4-es gépelt oldal).

A filmetűdök műfaja szabadon választott (lehet dokumentum, 
portré, játék, animáció stb.), időtartama maximum 3 perc. 

Beadás DVD adathordozón vagy pendrive-on.
A többi alkotói kategóriában egy fő legfeljebb 2 db alkotással nevezhet.  

A képek és plasztikák maximális mérete 60 x 80 cm, anyag vagy stílusbeli, technikai 
megkötés nincs. A műveket kiállításra alkalmas módon kérjük benyújtani!

jelentkezési lapok kérhetők mindkét helyszínen, vagy letölthetők 
a www.ujbuda.hu és a www.pontmagazin.hu oldalakról!

Tudta-e Ön, hogy... 
…a nap fontos szerepet játszik életünkben, hiszen 
nélkülözhetetlen D-vitamin-forrás, azonban szá-
mos pozitívuma mellett a káros hatásairól sem 
szabad megfeledkeznünk? Az első nyári napsu-
garak beköszöntével ajánlott egyre több figyel-
met fordítanunk bőrünk védelmére, folytassunk 
rendszeres önvizsgálatot, és ha eddig nem tettük 
volna meg, akkor látogassunk el a szokásos éves 
anyajegyszűrésre.

– Melanomának nevezzük a festéktermelő sej-
tek rosszindulatú burjánzását. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy minél ha-
marabb diagnosztizálják ezt a betegséget, mert 
nagyon könnyen képez áttétet a nyirokcsomók-
ban, májban, agyban, tüdőben – hangsúlyozza dr. 
Smolcz Katalin, a Budai Magánorvosi Centrum 
bőrgyógyásza. – Különösen veszélyeztetettek, 
akiknek sok anyajegyük van, melyek közül eset-
leg több atípusos is előfordul, vagy világos bőrtí-
pusúak, könnyen leégnek, a hajszínük vörös vagy 
szőke. Az ilyen alkati tulajdonságú embereknél 
tizenötször nagyobb lehet a bőrrák kialakulásá-
nak kockázata, és ezt csak továbbnöveli a családi 
halmozódás.

Szintén a szűrővizsgá-
laton való rendszeres 
részvétel mellett szól, 
hogy a korai stádium-
ban felfedezett bőrda-
ganat majdnem száz 
százalékban gyógyít-
ható.

Figyeljük meg bő-
rünket: a mindenna-
pos tisztálkodás során 
nagy eséllyel feltűnik, ha anyajegyeink színe, alak-
ja, nagysága megváltozik, hámlik, vérzik, vagy 
valamelyik esetleg nagyon viszketni kezd. Ilyen-
kor nem szabad megvárni a következő éves szű-
rővizsgálatot, forduljunk mihamarabb orvoshoz! 
Ugyanezt az eljárást kellene alkalmaznunk akkor 
is, ha felfedezünk egy újabb anyajegyet testünkön. 
Inkább többször menjünk orvoshoz, mint hogy túl 
későn forduljunk segítségért. Ne feledjük: a mela-
noma az egyik legrosszindulatúbb daganattípus.

– A melanoma és más bőrráktípusok előfordu-
lási esélye az életkor előrehaladtával nő – mondja 
a szakorvos. – Mivel a nem melanoma típusú rossz-
indulatú bőrdaganatok képződésében kulcsszerepe 
van a napfénynek és a káros ultraibolya sugárzás-
nak, az életük során sok időt napon töltő emberek 
esetében sokkal magasabb a betegek aránya. Véd-
jük bőrünk DNS-ét a megfelelően magas faktor-
számú naptej használatával, illetve 11 és 15 óra 
között csak árnyékos helyen tartózkodjunk. Sokan 
nincsenek tisztában vele, de akár a fogamzásgátló 
tabletták vagy a menopauzát követően kialakuló 
ösztrogénhiány kezelésére használt hormonpótló 
gyógyszerek szedése mellett is jelentkezhetnek hi-
perpigmentációs problémák – elsősorban az arcon 
májfolt vagy melasma formájában.

Sokszor gyógyszer váltja ki a fokozott fényér-
zékenységet. Ilyenek bizonyos koleszterincsök-
kentők, antibiotikumok, antihisztaminok, kemo-
terápiás szerek, vagy például a pattanásos bőrre 
alkalmazott retinoidok is. Így a foltok kialaku-
lásának elkerülése érdekében érdemes elolvasni 
a betegtájékozatót, és intenzíven védeni bőrünket 
a napfénytől.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

egészségrovat

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

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

Budai Magánorvosi Centrum

A Budai Magánorvosi Centrum  
várja Önt szeretettel  

minden reggel 6 órától,  
már szombaton is!

•	 Változatlan	feltételek
•	 Kellemes	környezet
•	 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.

Erdélyi különlegesség 
nyúlhússal készítve

A vetrece egy 
Erdélyből származó 
ősi magyar étel, 
melynek elkészítését 
már a 16. században 
lejegyezték. Ez egy 
gulyás- vagy pörkölt-
féle, mely leginkább 
a tokányhoz hasonlít.

Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
Étterem séfje kedvencével, 
nyúlhússal hozta el a recept-
jét ennek a különleges fogás-
nak, melyet szalonnás sült 
tarhonyával kínál.

Hozzávalók:
• 50 dkg nyúl apróhús  

(lapocka, comb, oldalas)
• 20 dkg vöröshagyma
• 20 dkg sárgarépa
• 20 dkg karalábé
• 20 dkg csicsóka
• 5 dkg tárkony
• 2 dl tejszín
• 20 dkg tarhonya

• 10 dkg kolozsvári szalonna
• 1 dl olaj
• 1 db tojás
• 10 dkg liszt
• 10 dkg pankó morzsa
• 2 dl tejföl
• 1 citrom leve vagy  

tárkonyecet
• só

Elkészítés:
A hagymát apróra vágjuk, ola-
jon megpirítjuk. A nyúlhúst 

kb. 2-3 centis darabokra szel-
jük, és a hagymához adjuk. 
Megpucoljuk, majd 2 centis 
darabokra vágjuk a zöldsége-
ket. Ha nagyrészt megpuhult 
a hús, hozzáadjuk a zöldséget, 
és lassan készre főzzük. Mi-
kor minden alkotóelem meg-
puhult, hozzáadjuk a tejszínt, 
de már nem főzzük tovább. Ha 
van, kevés tárkonyecettel íze-
sítjük, ha nincs, akkor egy fa-
csart citrom levével. A kolozs-

várit apró kockákra vágjuk, 
kipirítjuk belőle a zsiradékot, 
aztán hozzáadjuk a tarhonyát, 
és pár perc után felöntjük egy 
kevés vízzel vagy alaplével, 
majd folyamatosan kevergetve 
sűrű állagúra főzzük. Amint 
kihűlt, 2 centis golyókat for-
mázunk a masszából, majd 
pankó morzsába bundázzuk, 
és kisütjük.

Tálalásnál tejfölt és friss 
tárkonyt adunk hozzá.

Bábiczki Benedek vagyok, 
2019. január 6-án 02.05 
perckor jöttem világra. Az-
óta is mindennap gyönyörű 
mosolyommal örvendezte-
tem meg a szüleimet. Már 
most tudom, mivel vehe-
tem le őket a lábukról. Azt 
mondják, nagyon „anyás” 
vagyok, de megnyugtattam 
őket, hogy ez még így is lesz 
egy darabig. 
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Földön VÍZEN
Levegőben

Gazdagréti

Gyereknap

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. 
Telefon: 1/246-5253  
E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

15.00 Kovácsovics Fruzsina interaktív koncert
15.45 Tappancsfal avató, fővédnöke: Király Nóra

16.00 Misi bohóc űrműsor
17.00 Hőlégballonozás (csak szélmentes időben)

17.30 Verseny eredményhirdetések, 
díjakat átadja: Kerékgyártó Gábor

Kiegészítő programok:

lufifújó verseny  •  motorcsónak 
verseny  •  arcfestés 

mini kresz pálya
közlekedési kvízjáték

2019. május 25.  
15.00–18.00

STOP

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen 
kép- és hangfelvételek készülhetnek. 

Részletes információ 
a kozpont.ujbuda.hu oldalon 

és a helyszínen.

Ő R M E Z E I 
KöZösségI HáZ

1112 Budapest, 
Cirmos utca 8. 
Telefon: 1/309-0007 
E-mail: okh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/ormezo/

2019. május 18., szombat   
13.00–19.00

13.00 Csűrdöngölős-verbunkos felvonulás 
 a Vadrózsák néptáncegyüttessel – közreműködik 
 a Mező Együttes

13.30  Táncház a Mező Együttessel

14.30  Vásári Bábcirkusz 
 a Ládafia Műhely vásári bábjátéka

15.30  Vajai Flóra 
 előadóművész zenés-interaktív játszóháza

16.00  Gertheis Veronika mesemondó előadása

16.30  Petőfi Musical Stúdió előadása

17.15  Favorite Dance School és 
 a Masters Sportegyesület bemutatói

18.00  Napvirág zenekar koncertje

További tanfolyam-bemutatóink: 
Babamasszázs • Meseváros

Kísérő programok
Halászlé Workshop a Cavinton Néptáncegyüttes 

tagjaival • Kézműves foglalkozások 
Vásárosok, árusok • Buborékfújó Flashmob 

Ügyességi játékok • Mini mobil játszótér 
Arcfestés • Lufi hajtogatás • Körhinta 

Ugrálóvár • Büfé

Pajkos Piknik
IV. Őrmezei Piknik 
Cirmos Liget – Kérő utca felőli park

2019. május 11.  
szombat 17–22 óráig
Bevezetőként megismerhetjük az 
afrikai eredetű vallási kultuszokat, 
s azok hatását a mai kubai emberek 
életére, a gazdasági és politikai realitást 
bemutató kortárs kubai irodalmat, 
valamint Kuba hétköznapjait.

Az előadások után a Karibi Tánc Klub 
bemutatóját láthatjuk, majd 
a Latin Combo Duo muzsikájára 
táncolhatunk. Mert az élet ajándék!

Belépőjegy: 900 Ft/fő

ALBERTFALVI 
KözösségI Ház

1116 Budapest, 
Gyékényes utca 45–47. 
Telefon: 1/204-6788  
E-mail: akh@ujbuda.hu
 www.facebook.com/Albertfalva200 

2019. május 17. péntek 
18.00 óra

KELENVÖLGYI 
KÖzÖsséGI Ház

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

DOKU 2019  

KELENVÖLGYI FILMKLUB
Dokumentumfilmek a magyar közelmúltból, 
a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi 
Polgárok Köre közös rendezvénysorozata

A programot 
támogatja a

B. Révész László: 

Diogenesz 
hordót keres

dokumentumfilm 
az értelmiségi hajléktalanokról

filmvetítés és beszélgetés a rendezővel  
 

A sorozat házigazdája: 
Kinyó Ferenczy Tamás 
dokumentumfilm-rendező, producer

A műsorváltozás 
jogát fenntartjuk!

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Május 18. 10.00 Apu, anyu? Gyerekek!  
– offline családi délelőtt
Utazzunk el apu és anyu, sőt, a nagyiék gyermek-
korába! Amikor még nem volt ennyi elektromos 
kütyü, és az internet gyerekcipőben járt. Vendé-
günk a Maszk Bábszínház Nyakigláb, Csupaháj 
meg Málészáj történetével. Lesz diafilm vetítés, 
többféle klasszikus társasjáték, kézműves fog-
lalkozás, valamint egy vasúti terepasztal is várja 
az időutazókat. Belépő: 900 Ft/fő

Május 20. 11.30 Egészségünk és  
a meridiánok – ismeretterjesztő előadás
Mi az egészség? Mik a betegségek külső és bel-
ső okai test, lélek, szellem összefüggésében? 
A kvantumfizika állítása: minden energia. 
Testünk energiapályái a meridiánok, amelye-
ket mérni lehet. Hogyan lehet az egészségün-
ket megőrizni és a betegségeket legyőzni saját 
erőnkből? Előadó: Pálinkás Gyöngyi meridián-
torna klubvezető. A belépés ingyenes

Május 20. 18.00 Cukrászda: sütemény &  
irodalom. Terítéken a mascarponés túrótorta, 
mellé Brunella Gasperini regényeiből kapnak 
ízelítőt a látogatók. Belépő: 300 Ft/fő

Május 21. 18.30 Női Sarok: Egy kávé Micivel
A vendég Szabó Gabi újságíró, a Rádió Bézs mű-
sorvezetője és az Egy kávé Micivel – A szóvi-
vők című könyv szerzője. Az interjúsorozatban 
egy generáció nagyszerű szóvivőinek életébe te-
kinthet be az olvasó, olyan sztorikat, részleteket 
meséltek el az életükből, amiket eddig nem vagy 
csak nagyon ritkán. A belépés ingyenes

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.  
Május 11. 9.30–13.00 Bellina Kismamamatiné
Szeretettel várunk minden kismamát és családját 
ingyenes, nonprofit rendezvényünkre. Lesznek 
szakértői előadások, kiállítás, vásár, baba-mama 
sarok, ingyenes szívhanghallgatás és szoptatási 
tanácsadás. Regisztrálni a www.kismamamati-
ne.hu oldalon lehet.

Május 12. 10.00 Varázsszőnyeg Mesevasár-
nap – A teknős és a nyúl versenyfutása
A fürge nyuszi folyton győzni akar. Állandóan 
a győzelmeiről beszél, csak nincs senki, aki egy 
tea mellett meghallgatná dicsekvéseit. A teknős 
azonban a versenyfutás során megtanítja őt va-
lamire... Belépő: GKH-klubkártyával 900 Ft, 
anélkül 1200 Ft

Május 18. 18.00  
Operett- és zenés színház: Marica grófnő
Szerelmes zenés vígjáték, olyan slágerekkel, 
mint a Szép város Kolozsvár, a Ringó vállú 
csengeri violám, a Hej, cigány, a Szent Haba-
kuk... A Marica grófnő méltán az egyik leg-
keresettebb és legsikeresebb operett. Jegyár: 
GKH-klubkártyával 1000 Ft/fő, anélkül 1500 
Ft/fő

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Május 11. 9.00–14.00 Garázsvásár  
a közösségi ház kertjében
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 
424-5363

Május 11. 10.00–12.00 Bábusgató
Vidám családi délelőtt kerekítő foglalkozás-
sal, bábjátékkal, bábkészítéssel, közös játékkal. 
A program ingyenes

Május 25. 10.00–14.00 Kelenvölgyi Gyereknap
Idén is a közösségi ház melletti kert hívja a gye-
rekeket és szüleiket sok-sok játékkal, érdekes-
séggel, bábelőadással, interaktív koncerttel meg 
persze pattogatott kukoricával és szörppel.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Május 24. 18.00 Morus-nap
A Margit híd tragédiája 1944. – Marosváry Ist-
ván mérnök-tanár vetítéssel egybekötött előadá-
sa. Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület 
éves ünnepi összejövetele mindig izgalmas elő-
adásokat ígér. A program fotóanyagát Marosváry 
János mérnök, utászőrnagy hagyatékának fel-
használásával állították össze. A belépés díjtalan

Kulturális programajánló Toto Cutugno 
Budapesten
Ismét telt házas koncertet adott 
Toto Cutugno a Tüskecsarnokban. 
Az olasz zeneszerző, énekes több-
ször járt már Budapesten, legutóbb 
három esztendeje szintén Újbudán 
lépett fel. Azonnal igent mondott 
a felkérésre, hiszen nagyon megsze-
rette a várost. Pályája a ’60-as 
években indult, a világsikert 
az 1980-as San Remó-i dalfesztivál 
hozta meg számára, 
amelyet a Solo noi 
című dallal nyert meg. 
1990-ben az Insieme: 
1992 című számmal 
első lett az Eurovíziós 
Dalfesztiválon. 
Lapunknak az áprilisi 
koncert után adott 
rövid interjút.

• Mikor járt először Magyarországon?

1986-ban meghívtak egy koncertre a Budapest 
Sportcsarnokba. Amikor megérkeztem, szeret-
tem volna megnézni a helyszínt, ahol fel kellett 
lépnem, de azt mondták, nem lehet, mert ott 
éppen segélykoncertet tarta-
nak. Kiderült, hogy sportolók 
számára gyűjtenek. Akkor úgy 
döntöttem, hogy én is szívesen 
részt veszek ezen az eseményen, 
ezért kértem, hogy vigyenek 
oda. Csak egy dalt énekeltem, 
a L’italianót (Lasciatemi canta-
re...), és örültem, hogy ezzel én 
is segíthettem.

• Van kedvenc helye Budapes-
ten, ahová szívesen ellátogat?

Igen. Buda nagyon szép, mindig 
megkérek valakit, hogy jöjjön 

el velem sétálni, mert gyönyörű a látkép innen 
a városra.

• Az olasz ételeket nagyon szeretik a magyarok. 
Önnek van kedvenc magyar étele?

Igyekszem egészségesen élni és étkezni, és ma 
már az alakomra is nagyon oda kell figyelnem. 
De ettem egy levest három éve, mikor utoljára itt 
jártam, gulyást, és most is kértem, hogy készít-
senek nekem.

• Mi az, ami a legjobban tetszik önnek Magyar-
országon?

Gyönyörűek a magyar nők, lehet nekik udvarol-
ni, szeretik a bókokat.       (Újbuda)

Az idén 75 esztendős zenész bensőséges hangulatot 
teremtett a Tüskecsarnokban, minden dalhoz kap-
csolódott egy-egy történet is. A koncert első részé-
ben saját zenekara kísérte, a tagok többségével már 
több mint 30 éve dolgozik együtt. Később csatlako-
zott a muzsikusokhoz egy hazai szimfonikus zene-
kar Alterisio Paoletti vezényletével. Közreműködött 
a tizenhét éves Eden Lorenna, akire Cutugno a San 
Remo Young fesztiválon figyelt fel, és meghívta több 
európai koncertjére is. Két dalt énekeltek együtt, majd 
a finálé meglepetéseként magyarul adták elő a Min-
denkinek van egy álma, a Kell, hogy várj és az Egyszer 
véget ér a lázas ifjúság című slágereket.
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WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU  1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130.
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KÖZÖNSÉGDÍJ

A Karinthy Színház idén is közönségdíjat oszt ki a közreműködő 
művészek között, amit ismét nézőink szavazatai alapján ítélünk oda 
a legjobb előadás, a legjobb női színész és a legjobb férfi színész 
kategóriában.

Szavazataikat leadhatják az előadások előtt a színház előcsarnoká-
ban kihelyezett szavazólapokon, facebook oldalunkon üzenetben, és 
a www.karinthyszinhaz.hu honlapon 2019 május 31-ig.

A SZAVAZATOKAT LEADÓ NÉZŐINK KÖZÖTT 2 DB 
BELÉPŐJEGYET SORSOLUNK KI A 2019-2020-AS 
ÉVADUNK ELSŐ BEMUTATÓJÁRA.

Kortárs 
iparművészek vására 
a B32 Galériában

Megjelent a Pont 
magazin májusi száma
Újbudán a május a családi programokról szól, többek között 
ezekből is ízelítőt kínál a Pont magazin. Két hétvégét is meg-
töltenek a közösségi házak családokat megszólító rendezvényei. 
A több mint húszéves múltra visszatekintő Kelenvölgyi Gyerek-
napon a csodaszarvas meséje is megelevenedik, a IV. Őrmezei 
Pikniken buborékfújó flashmob készül, a gazdagréti gyereknap 
idén a közlekedés köré épül, az albertfalvai offline családi dél-
előttön pedig bábelőadással, diafilmvetítéssel és klasszikus tár-
sasjátékokkal invitálják időutazásra a családokat.

Igazi kincsre leltünk a Bartók Pagony-
ban, ahol különleges választ 
találtak arra, hogy mi-
vel lehet szebbé tenni, 
újragondolni egy belső 
teret. A könyvesbolt 
Csoda termének kézzel 
festett csillagos égboltja 
alá meseterápiás és csilla-
gászati foglalkozásokat is 
terveznek.

11ek vagyunk címmel in-
dít közös beszélgetéssoroza-
tot a Hadik Kávéház és a B32 
Galéria és Kultúrtér. Nem 
véletlen, hogy pont ez a két – 
a kulturális katalizátor szerepét 
hagyományaiban őrző – intéz-
mény keresi közösen a választ 
arra, mit jelent újbudainak lenni, 
mi az az örökség, amelyet ma is 
magunkban hordunk itt, a kerület-
ben, és kik lehetnek a jövő inspirációs 
forrásai. Május 23-án Csurka Eszter és Caramel lesz a beszélge-
tőtárs a B32-ben.

„A zene az univerzum ajándéka” – így tartja Bogányi Tibor, 
a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere. A kétlaki, Újbu-
dán és Finnországban élő zeneművésszel a Müpában Aranyfe-
dezet címmel induló bérletes sorozatuk kapcsán készült interjú.

B. Révész László neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen 
évtizedekig láthattuk, hallhattuk a tévében. Az MTV Társa-
dalomtudományi Szerkesztőségében, majd Dokumentumfilm 
Stúdiójában rengeteg izgalmas, komoly kérdéseket feszegető 
film, sorozat fűződik hozzá. Portréjának apropója a kelenvölgyi 
filmklub májusi estje, amelyen a rendező-producer-szerkesztő 
Dioge nész hordót keres című dokumentumfilmjét tűzik műsorra.

Táncrend  
– az irodalmár fotói
Thimár Attila fényképeiből nyílt kiállítás április 
25-én az Újbuda Galériában. A Kortárs irodalmi 
folyóirat főszerkesztőjeként is ismert költő Jurák 
Bettina táncművészről készített fotósorozatot.
– A tánc a szavakat, mondatokat alakítja át mozgássá, a fotómű-
vész pedig ebből a mozgásból ragadta ki a pillanat mozdulat-
lanságát – mondta a tárlatot megnyitó Jolsvai András író, aki 
Thimár Attila tanára volt az egyetemen, azóta pedig barátként 
kíséri figyelemmel tevékenységét. – A határhelyzetek kitapintá-
sában minden művészeti ágban tehetséges Attila – hangsúlyoz-
ta lapunknak. – A tánc nagy szenvedély, és ez Attila képeiről 
átérződik – fogalmazott a megnyitón jelen lévő Jurák Bettina. 
A Kecskeméti City Balett tagja annak is örült, hogy a sorozat 
bemutatja, milyen kemény munkát végeznek a táncosok.

Bettina és Attila hat éve kezdtek együtt dolgozni, amikor 
a táncosnő még a Pécsi Művészeti Gimnázium diákja volt. – 
Azokat a gondolatokat, érzéseket válogattam most össze, ame-
lyeket megláttam Bettinában a hosszú évek alatt – emelte ki 
Thimár Attila, aki több ezer képet készített a fotómodellként is 
dolgozó művésznőről. Ezek közül 21 látható az Újbuda Galéria 
Táncrend című kiállításán május 17-éig.

(Újbuda)

Triverz a Trezorban
Három egyéniség, három 
verzió. Karsai Zsófia Ferenczy 
Noémi-díjas keramikus, Holló 
István szobrász és Kiss Andrea 
fotóművész Triverz című közös 
kiállítása május 16-án nyílik 
a B32 Galéria és Kultúrtér 
Trezor termében.

A Karsai Zsófia–Holló István művész 
házaspár nem először állít ki együtt, 
egymást kiegészítő, illetve ellenponto-
zó munkáik gyakran közös gondolatok, 
ötletek alapján születnek. Műveik – aho-
gyan Karsai Zsófia mondja – egyfajta 
átjárók a lecsendesülés felé. Új tárlatuk 
címe a traverz szóra utal, amely az épí-
tészetben keresztgerendát, kereszttartót 
jelent, most azonban egy szójátékkal 
„triverzként”, vagyis harmadikként Kiss 
Andrea fotóművész képeit is összekötik 
Karsai Zsófia kerámiáival és Holló Ist-
ván agyagszobraival.

„Minden fal egy ajtó” – olvasható be-
vezetőként Ralph Waldo Emerson 19. 
századi amerikai esszéíró, költő gon-
dolata Kiss Andrea alkotásai előtt. Fe-
kete-fehér sorozatának képein – sajátos 

szelfiként – a művészt láthatjuk, magas 
kőfallal a háttérben. A fal a kiállítás 
egyik közös szimbóluma.

Karsai Zsófia apró téglákból felépült 
kerámiaművei kapcsán a néző az egyen-
súlyra, a harmóniára, a könnyen ki-

billenthető viszonyokra is gondolhat.  
– A fal lehet a tudatosság fala. A bizton-
ság, a védelem szimbóluma. Lehet ellen-
állás a bántó külső hatásokkal szemben. 
Lehet érzelmi ellentétek közti határ. 

Ugyanakkor lehet börtön, korlát, aka-
dály. Voltunk már mindannyian falak, 
álltunk már mindkét oldalán. Munkáim-
mal azt szeretném közvetíteni, hogy le-
hetőségünk van a helyünket megválasz-
tani – mondta lapunknak Karsai Zsófia.

Holló István 
ékszertervezéssel 
kezdte pályáját, 
de míg korábban 
egzotikus fák-
kal dolgozott, 
az utóbbi időben 
elsősorban öntött 
kerámiaszobrokat 
és agyagmunkákat 
alkot. Feszegeti 
a fizika határait, 
számára nincsenek 
„falak”; bravúro-
san egyensúlyozó 
szobrai, az anyag 
súlyát, a gravitáció 
törvényeit is le-

győzik. – Amint kikristályosodik a soron 
következő szobortervem, ellenállhatatlan 
késztetést érzek megvalósítására – mesélt 
a munkafolyamatról Holló István.

(K. G.)

Május 11-én ismét 
a kortárs dizájn szín-
helye a Bartók Béla 
úti kultúrtér: az idei 
Tavaszi Prémium 
Art Fairen több mint 
negyven művész 
munkái várják 
a vevőket.
Az Eleven Tavasz program-
sorozat kapcsolódó eseménye 
a B32 Galéria és Kultúrtér 
kortárs dizájnvására, amely 
idén negyedik alkalommal, 
több mint negyven iparmű-
vész egyedi munkájával várja 
az érdeklődőket a kultúrtér 
összes termében. Aki nem 
először jár a B32 eseményén, 
az bizonyára már sokakat is-
mer azon kiállítók közül, akik 
az Iparművészeti Múzeum 
felújítása miatt néhány éve 
itt, a Bartók Béla úti kulturá-
lis térben találtak otthonra.

Magyarország legkitű-
nőbb iparművészei, ötvösei, 

ékszertervezői, textilesei, 
lakberendezői évről évre az-
zal a nem titkolt szándékkal 
térnek vissza Újbuda össz-
művészeti központjába ext-
rém vagy klasszikus vonalú 
ékszereikkel, bőrből vagy 
újrahasznosított anyagokból 
készített egyedi táskáikkal, 
dísztárgyaikkal, kézműves 
textiljeikkel, hogy a nagykö-
zönség elé vigyék megújult, 
vagy éppen legfrissebb kol-
lekciójukat.

Csak néhány példa a várha-
tó kínálatból: Gyulai Natália 
öltözéktervező iparművész 
sakura mintás, azaz a japán 
cseresznyevirágzást ábrá-
zoló tradicionális tunikák-
kal jelenik meg, Kuti Kriszti 
na ötvösművész ametiszt-, 
kvarc- és akvamaringyűrű-
ket, Bartha Ágnes textilmű-
vész pedig kézzel kötött nyári 
cérnafelsőket és merész bőr-
kalapkákat visz a vásárra.

(Újbuda)
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Kurta Niké
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JÓL CSINÁLNI, AMIT SZERETSZ 

 Youtuberek a sikerről  

CSILLAGOT AZ ÉGRE 

 A Pagony saját égboltja

Rengeteg ingyenes program!
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további részletek: ujbuda.hu

A rendezvény fővédnökei: 

Dr. Hoffmann tamás, Újbuda polgármestere

Dr. simicskó istván kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője

Színpadi programok

kávészünet

karintHy színHáz: zsuzsika Hangja

acoustic planet

Király ViKtor

gáspár laci
Újbuda kvíz, pecsétgyűjtő játék díjátadás

fEnyő miklós

Budai Judo Akadémia
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A kulturális és gyerekprogramok 
mellett utcaszínház, fabútorkészítő 
workshopok és a Bartók Béla út 
kihasználatlan helyszínei kerülnek 
fókuszba az idei Eleven Tavasz 
fesztiválon május 31. és június 2. 
között.

Vannak helyek, amelyek arra születtek, hogy 
jobbá, szebbé tegyék életünket. Ahol jól érez-
hetjük magunkat pusztán attól, hogy jelen va-
gyunk. Ezeknek a helyeknek múltjuk, törté-

netük, erejük van. Ilyen a Bartók Béla út, ahol 
lehet sétálni egy jót a napsütésben, inni egy 
forró kávét vagy egy pohár hűvös bort, enni 
sokféle finomságot. A hely egyik fő program-
sorozata az Eleven Tavasz, amely idén a szí-
nek és formák jegyében szerveződik egységes 
programmá. A rendezvény civil kezdeménye-
zésként jött létre a Bartók Béla úti vállalko-
zások összefogásával. Újbuda Önkormányza-
ta évekkel ezelőtt a Kulturális Városközpont 
Programmal új utat, egyfajta lehetőséget muta-
tott, amit egy civil együttműködés keretében, 
Kulturális Tizenegy Egyesületként a helyiek 
továbbgondoltak. Újraélesztik, javítják a szom-
szédsági kapcsolatokat az itt élők, dolgozók, 
vállalkozók és iskolába járók, illetve a „város-
használók” között. Céljuk, hogy ne csak lakó-
hely legyen a Bartók, hanem egy jó hangula-
tú, élettel teli hely, ahol az emberek szívesen 
találkoznak az utcákon, tereken, kávézókban. 

Hisznek benne, hogy a Bartók Béla út mentén 
nem csupán élhetőbbek lesznek a közösség te-
rei, hanem a városgazdaság is prosperálóbbá, 
hatékonyabbá, a város is sikeresebbé, eredmé-
nyesebbé válik majd ténykedésük által.

A mostani, már hatodik alkalommal meg-
rendezett Eleven Tavasz igazi örömünnep: 
ízekkel, színekkel, fényekkel várnak min-
denkit a fesztivál szervezői. Az idei megle-
petésvendég a Collectives of Arts. A fiatal 
művészekből álló társulat nemcsak egyedi 
akcióval lepi meg a látogatókat a Gárdonyi 

téren, hanem a programok gördülékenységét 
segítve az aktuális napi helyszínekre is elkí-
séri az érdeklődőket. Pénteken, május 31-én 
a kortárs képzőművészet kedvelői a csapat me-
nedzselésével kalandozhatnak el a Három Hét 
Galériába, ahol interaktív módon alakíthatják 
Dovák Melinda installációjának színeit, sőt, 
a kitartóbbak később a Gross 90 című kiállí-
tás megnyitójára is benézhetnek, ahol Gross 
Arnold festő- és grafikusművész életművének 
ikonikus darabjaival is találkozhatnak. Akik 
teljes kikapcsolódásra vágynak, azok a Béla 
Bárban a The O’Sullivan Three nevű trió soul-
zenéjére lazulhatnak, vagy ha kicsit távolabbra 
sétálnak, akkor a csendes Bercsényi utcában 
a B-terv Közösségi Műhely és Kávézóban 
Csernok Anna fotóit is megtekinthetik egy jó 
kávé mellett.

Az este nem zárulhat utcabál nélkül: a Gár-
donyi téren Django Reinhardt zenéjét meg-

idézve fejthetik meg a dzsessz sötét titkait 
a Valami Swinggel a táncoslábúak. A fárad-
tabbak a Hadikban lehetnek igazi hedonisták 
színes saláták, grillezett húsok és egy különle-
ges rózsaszín csokidesszert mellett.

Színház az egész világ
Szombaton a TÁP Színház speciális perfor-
mansszal alakítja színpaddá az utakat és a te-
reket – az arra járók vagy a villamoson utazók 
akár egy párperces színházi flashmob részesei 

is lehetnek. A gyerekek és a családok számta-
lan módon kapcsolódhatnak az eseményekhez: 
a Három Hét Galériában festészeti hulladékból 
készíthetnek térépítőkockákat, a Gárdonyi té-
ren a Gágogó zenekar megzenésített gyermek-
verseit, hagyományos gyermekdalait hallgat-
hatják meg a kisebbek.

A fesztivál második napján számos work-
shop nyújt további kreatív kikapcsolódást: 
a B-terv Közösségi Műhelyben fabútorokat 
barkácsolhatnak, a Medence csoporttal a Re+-
Concept táskaműhelyben saját molinós tás-
kát tervezhetnek a kézművességet kedvelők. 
A Faur Zsófi Galériában egy „mini WAMP-
on” kortárs divattervezők egyedi ruháit pró-
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Színek és formák az Eleven Tavaszon

Sosem volt még ennyire élő a Bartók Béla út és környéke, és idén Újbuda Önkormányzata a helyi civilekkel összefogva még elevenebbé teszi. Május 30-ától június 2-áig 
olyan programdömping árasztja el a kulturális főutcát és szomszédságát, amilyenre eddig még nem volt példa. A Tavaszi Zsongás a Bartókon rendezvénysorozat május 
30-án, csütörtökön az önkormányzati fenntartású B32 Galéria és Kultúrtér által szervezett Gárdonyi Piknik Special eseménnyel kezdődik, másnap pedig a Kulturális 
Tizenegy Egyesület és az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány programjaival folytatódik. Az idén már hatodik alkalommal megrendezett Eleven Tavasz május 31. és jú-
nius 2. között galériasétával, performanszokkal, kézműves workshoppal, gyerekkoncerttel és felnőtt utcabállal várja a vendégeket. A május 30-án, csütörtökön kezdődő 
Ablak a Bartókra című helytörténeti fesztivált az az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány rendezi, amely az Európai Unió egyik URBACT programja, a Creative Spirits 
helyi munkájában is részt vesz. 

Ablak a Bartókra  
– helytörténeti fesztivál
Újbuda vezető partnere az Európai Unió 
egyik URBACT programjának, a Crea-
tive Spiritsnek. Ez a kilenc európai vá-
rost magában foglaló projekt abban segít 
a partnervárosoknak, hogy az általuk 
kijelölt terület életét a kulturális-kreatív 
iparág szereplőinek támogatásával pezs-
dítsék fel. Ennek a záróakkordja, utolsó 
találkozója zajlik majd Újbudán má-
jus utolsó hetében, és az önkormányzat 
a programhoz kapcsolódva kérte fel egy 
helytörténeti fesztivál megrendezésére 
az Eleven Blokk Művészeti Alapítványt, 
amely a Creative Spirits helyi munkájá-
ban is részt vesz.

– Az Ablak a Bartókra terve már évek-
kel ezelőtt megszületett, azt terveztük, 

hogy a Bartók Béla út üres üzlethelyi-
ségeit használjuk majd fel egy fesztivál-
hoz – mondta Ongjerth Dániel, az Ele-
ven Blokk tagja, a program szervezője. 
– A kiszemelt helyiségek azonban idő-
közben megteltek élettel, többek között 
az önkormányzat áldásos tevékenységé-
nek köszönhetően, így a tervünk nem 
valósult meg. Most viszont, hogy fel-
kérést kaptunk, azonnal beugrott, hogy 
az eredetihez hasonló koncepcióval 
igazán látványos, tartalmas programot 
tudnánk szervezni. Azt szerettük volna, 
hogy a fesztiválon bemutatott produk-
ciók valahogy a helyi anyagra, a helyi 
információra épüljenek, lehet az tudás, 
történet, építészeti alkotás vagy egy tér, 
amelyet újraértelmez az alkotó. Ilyen 
módon lesz helyi a rendezvény, miköz-
ben az alkotók, szereplők oldaláról ki-
nyitjuk a lehető legszélesebbre a kapu-
kat, ami garantálja a magas minőséget 
– fűzte hozzá.

A szervezők a helytörténetet nem 
a klasszikus értelemben dolgozzák fel 
a fesztiválon, hiszen a történet nemcsak 
múltbéli eseményekből áll, hanem ma 
is folytatódik, és holnap is folytatódni 
fog. Így a múlt mellett a jelen és a jövő 
is hangsúlyt kap a programokon, ame-
lyek három nagy csoportba sorolhatók. 
Az első csoport a vezetett túráké. Olyan, 
sok tapasztalattal, tudással felvértezett 
lokálpatrióták kalauzolják az érdeklődő-
ket a Bartók Béla úton, mint Csillag Pé-
ter, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 
vezetője vagy Schneller János művészet-
történész, aki a környék műtermeit járja 
körbe a vele sétálókkal, de lesz visszate-
kintés a kerület II. világháborús történé-
seire is, az Erődítés Történeti Egyesület 
jóvoltából.

Közösségi játékokkal is készülnek 
a szervezők. Az UrbanGo Újbudára 
szabott városi kincsvadászjátéka Szent-
imrevárosból a Gellért-hegyre vezet. 
A Szentimrevárosi Egyesület helytörté-
neti kalandjátékot szervez, és a Játszóház 
Társasjáték Kör is várja az érdeklődőket. 

Természetesen művészeti programok-
ból sem lesz hiány, többek között in-
teraktív fényfestmények, falra vetített, 
játszható fényjátékok, kiállítások és slam 
poetry színesítik a programot. Egy e cél-
ra készült applikáció segítségével inter-
aktív, városi hangjátékkal lehet bebaran-
golni a környéket, és lesz egy különleges 
performansz is, kifejezetten az újbudai 
terekre szabva, Bodies in Urban Spaces 

címmel. Ez egy világszerte játszott pro-
dukció, az elismert koreográfus, Willi 
Dorner vezetésével, amely a Placcc Fesz-
tivál segítségével jut el hozzánk. Egy 
másik, igen látványos program, a Secret 

Mapping Experiment pedig a Bartók-ne-
gyed egy üresen álló loftlabirintusát öl-
tözteti fénykosztümbe.

Kaland, játék, helytörténet
Míg korábban a helytörténet szóra álta-
lában egy vitrinekkel, régi eszközökkel, 
iratokkal teli teremre asszociáltunk, ad-
dig 2019-ben már csupán a képzelet szab 
határt, ha egy város vagy városrész tör-
ténetét szeretnénk bemutatni. A Szent-
imrevárosi Egyesület is felismerte, hogy 
a mai tömegkommunikációs eszközök 
nemcsak a lehetőséget teremtik meg egy 
újfajta megközelítésre, de az igényt is 
meghozzák rá. Okostelefon, internet – 

két dolog, ami nélkül ma már egy mo-
dern ember nehezen képzelhető el. És 
e két dolog köré épül az egyesület hely-
történeti kalandjátéka is.

– Nem a lexikális tudás a cél. A kérdé-
sek megválaszolásához nyugodtan lehet 
telefont használni, ha esetleg fejből nem 
megy. Itt a közösségi élmény a lényeg, 
és az, hogy játék közben jobban meg-
ismerjék a résztvevők a szűkebb kör-
nyezetüket – mondta Török Tamás, 
a Szentimrevárosi Egyesület tagja, a já-
ték szervezője. A játék egy QR-kód be-
olvasásával kezdődik (ezt a következő 
lapszámban közöljük), ott lesz részletes 
információ a jelentkezésről, a szükséges 
eszközökről, és ott lehet majd előregiszt-

rálni is. Érdemes ezt meglépni, hiszen 
az előre regisztráló játékosok ajándék-
könyvet kapnak majd a játék kezdete-
kor. – A játék filozófiája, hogy adjunk 
vele. Akár ajándékot, akár élményt, akár 

olyan információt, tudást, amivel köze-
lebb kerül a játékos Szentimrevároshoz 
– emelte ki Török Tamás.

A valódi játék a helyszínen szintén 
egy QR-kód beolvasásával indul június 
1-jén, szombaton, és az összes állomá-
son így érkeznek a feladatok. Minden-
hol két kérdés várja a játékosokat. Egy, 
ami a városról szól, és egy, ami megmu-
tatja, hogy merre érdemes keresni a kö-
vetkező QR-kódot. Nagyjából két óra 
alatt lehet a városi pályát kényelmesen 
bejárni, és ezalatt megannyi élményt 
és tudást lehet szerezni. A pályát végig-
játszó résztvevők további ajándékra is 
számíthatnak.

(Újbuda)

bálhatják fel a dizájnvásár látogatói. Számos 
civilszervezet (Budapest Bike Maffia, KÉK 
Kortárs Építészeti Központ, Ferencvárosi Kö-
zösségi Alapítvány) találkozási helyévé válik 
a B32 Galéria előtti tér; az Együtt-lét/Gárdo-
nyitervezés programon Budapest ismert civil 
egyesületeinek képviselői ismerhetik meg 
egymást, piknikezhetnek együtt. Sugár Ber-
ci Hadik-jógája után a Bélában folytatódhat 
a nap, a vendégek a dalszerző-zenei producer, 
iamyank elektronikus zenéjére kapcsolódhat-
nak ki. Másnap – a záróbulin – Metha + Kid 
Panel Szevasz tavasz DJ-setjét hallhatja a kö-
zönség.

(Újbuda)
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Május 8. 10.30–16.00 Életet az éveknek szövetség  
30. évfordulója. 
Indulás: 9.00-kor a Keveháza Idősek Klubjából (Keveháza 
u. 6.). Színes és érdekes programok, neves fellépők 
közreműködése. Telefonos jelentkezés szükséges. Helyszín: 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (1131 Budapest, 
József Attila tér 4.); ingyenes; Szabó Imréné (USZOSZ); 
információ: hétköznap 8–16 óráig a 786-6325-ös telefonszámon

Május 9. 15.00–17.00 Számítástechnika  
a mindennapokban:  
közösségi oldalak biztonságos használata
Előzetes regisztrációhoz kötött. Helyszín: Újbudai Szociális 
Szolgálat Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingye-
nes; információ: Geréb Gerda (USZOSZ): hétköznap 8–16 óráig 
a 786-6084-es telefonszámon

Május 10. 16.00 Újbudai Botladozók táncház
A táncházat vezeti a Vadrózsák Néptáncegyüttes tagjai által ala-
kított Cavinton Tánccsoport. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház 
(Cirmos u. 8.); költség: 300 Ft; információ: hétköznap 8–20 óráig 
a 309-0007-es telefonszámon

Május 10. 18.00–20.00 Izzó teremtés: Rónaszegi János  
tűz grafikus (Újbuda különdíjasa) kiállításának megnyitója
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.), Kréher Pé-
ter-terem; ingyenes; információ: hétköznap 8–20 óráig a 309-
0007-es telefonszámon. Megtekinthető: június 25-éig.

Május 11. 17.00–22.00 Yo Amo Cuba
Kubai est, kultúrtörténeti, politológiai előadások, színes táncbe-
mutatók és táncest a Latin Combo zenekarral. Helyszín: Albert-
falvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); költség: 900 Ft/fő; 
információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon

Május 13. 10.00 Városismereti séta: Újbuda határán III.
A Gellért tértől a BAH-csomópontig a Filozófusok kertjén ke-
resztül. Táv: kb. 6 km. Találkozó: 10.00, Gellért tér, metrókijárat 
mellett; szervező: Domoszlai Erzsébet önkéntes; jelentkezés: do-
moszlai.erzsebet@gmail.com. A program kb. 13 óráig tart. Ké-
nyelmes, túrázásra alkalmas cipő, időjárásnak megfelelő öltözet, 
folyadék szükséges.

Május 13. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Hajóval a világ körül – 
Fenséges Amerika. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat Gaz-
dagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: 
Valentin Ferencné önkéntes; információ: hétköznap 8–16 óráig 
a 786-6084-es telefonszámon

Május 13. 18.00–19.00 Barokk hajók és daliás huszárok – 
Szacsvay Varga Ferenc emlékkiállításának megnyitója
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); in-
gyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as tele-
fonszámon

Május 15. 14.00–15.00 Előadás a Corvina Könyvtár budai 
műhelye és a Csillagok, csillagképek – tudomány Mátyás ki-
rály udvarában kiállításokról
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő u. 3.); ingyenes; szervező: Ezüstnet Egyesület; infor-
máció: Farkas Ágnesnél az ezustnet.csillag@gmail.com címen, 
illetve hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Május 18. 12.00–13.00 60+ Médiaműhely: A Médiaműhely 
rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban – ismétlés
Civil Rádió FM 98.0., információ: Kéri Juli önkéntes 06/30/453-
8755

programajánló

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Újbudai szenior prograMkÖzpont
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (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!

Caring         City a gondoskodó város

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

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda  
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.

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 la-
kóközösségek környezetépítő tevékenységének elősegítése, 
támogatása, ennek részeként társasházi előkertek, illetve 
belső kertek szépítése, virágok és fás szárú növények tele-
pítése, 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 zöldfelü-
let-rendezési beruházás legfeljebb 50 százaléka és meg-
valósítási helyszínenként maximum 150 ezer forint. 
Célcsoport: Újbuda közigazgatási területén működő tár-
sasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek.

A teljes pályázati kiírást és adatlapot megtalálják 
a www.ujbuda.hu honlap Közigazgatás/Hirdetőtábla, 
pályázatok oldalán letölthető formában, illetve a Buda-
pest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivata-
lának (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.

pálYázati kiírás
ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) az aláb-
biakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:

ssz. cím m2 Hrsz. bejárat
elhelyezkedése

megtekintés idő-
pontja

2019. év június
1. Ballagi u. 10. 109 3446/0/A/52 utcai bejárat, 

pince 18-án 10.00–10.15

2. Ballagi u. 10. 103 3446/0/A/53 utcai bejárat, 
pince

3. Ballagi u. 12. 46 3445/0/A/62 pincefolyosóról 
van a bejárat 18-án 10.30–10.45

4. Bartók Béla út 20. 145 5510/0/A/35 pincefolyosóról 
van a bejárat 20-án 10.00–10.15

5. Bartók Béla út 20. 21 5510/0/A/36 pincefolyosóról 
van a bejárat

6. Bartók Béla út 20. 87 5510/0/A/37 pincefolyosóról 
van a bejárat

7. Bartók Béla út 20. 91 5510/0/A/38 pincefolyosóról 
van a bejárat

8. Bártfai u. 5/B 28 3720/1/A/23 pincefolyosóról 
van a bejárat 27-én 15.00–15.30

9. Bocskai út 19. 151 4379/0/A/1 utcai bejárat, 
pince 27-én 14.15–14.30

10.               Bocskai u. 63–65. 111 4641/18/A/1 pincefolyosóról 
van a bejárat 25-én 9.00–9.15

11.               Bocskai u. 63–65. 99 4641/18/A/2 pincefolyosóról 
van a bejárat

12.               Bocskai u. 75. 117 4596/5/A/37 pincefolyosóról 
van a bejárat 25-én 9.45–10.00

13.               Kruspér u. 1/B 38 5533/4/A/2 pincefolyosóról 
van a bejárat 27-én 9.45–10.00

14.               Szabolcska M. u. 14. 65 4415/0/A/20 pincefolyosóról 
van a bejárat 27-én 10.30–10.45

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26. (hétfő) 12 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hiva-

tal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal 

együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal  
Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba),  

illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.
További információ a 381-1311-es és a 3724-686-os telefonszámon kapható.

Budapest, 2019. április 24.
Gazdasági Bizottság

Ingyenes táplálkozási  
és gyógytorna-tanácsadás
Előre egyeztetett időpontokban négyszemközt beszélheti meg 
szakemberrel problémáját, kérheti ki tanácsát.

Gyógytorna-tanácsadás
Időpont: május 13. és 27. 13.00–15.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.)

Táplálkozási (dietetikai) tanácsadás
Május 8. és 22.
9.30–11.30: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.)
13.30–15.30: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes időpont-egyeztetéshez 
kötöttek. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os tele-
fonszámon lehet.

Aviva ismétlő órák  
– újabb alkalmak
Azok részére, akik részt vettek a korábbi Aviva-tanfolyamo-
kon, ismétlő órákat szervezünk. Személyenként két alkalmon 
lehet részt venni.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.)

Időpont: május 21. és június 4. (kedd) 14.00–15.00
Jelentkezés: hétköznap 9–14 óráig személyesen a Kérő utcai 

programközpontban vagy a 372-4636-os telefonszámon

Jógafoglalkozások 60 év felettieknek
A Kérő utcai jógacsoportokhoz ismét lehet csatlakozni. A rész-
vétel előzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni és érdeklődni 
hétköznap 9–14 óráig lehet a Kérő utcai programközpontban. 
A foglalkozás ingyenes.

Buszos kirándulás  
a Dunakanyarba
Időpont: 2019. május 29.
Találkozó: Budai Parkszín-
pad, indulás: 9.00
Program: Érkezés Visegrád-
ra: a várból nemcsak a törté-
nelmi emlékeket csodálhatják 
meg, hanem a nemzeti park 
területét is áttekintik madár-
távlatból.

A visszaúton látoga-
tás a Szentendrei-szigetre, 
és Kis oroszi felé utazva a szi-
get csücskének megtekintése 
(„szigetorr”), ahol nem csu-

pán a látványt, de a Duna ál-
tal épített páratlan természeti 
képződményeket is megcso-
dálhatják.

A részvétel előzetes jelent-
kezéshez kötött. Jelentkezés: 
május 20-ától hétköznap 9–14 
óráig a Kérő utcai program-
központban vagy a 372-4636-
os telefonszámon.

A csoportot vezeti: Krem-
nicsán János, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársa. 
A létszám korlátozott.

60+ Kívánságdoboz – Mi induljon a 60+ programban?
Kedves Ügyfeleink!
A programközpontjainkban 
és a Polgármesteri Hivatal 
Bocskai úti recepcióján elhe-
lyezett 60+ Kívánságdobo-
zoknak az a célja, hogy meg-
ismerjük ügyfeleink újabb 
programokra és szolgáltatá-
sokra vonatkozó igényeit.

Kiemelten várjuk azok kí-
vánságait, javaslatait, akik 
valamilyen okból nem tudnak 
eljárni programjainkra. A do-
bozok melletti nyomtatványo-
kon kérjük, írja le – olvasható 
kézírással –, milyen progra-
mokon venne részt szívesen, 
vagy milyen szolgáltatásra 

lenne igénye, ami még nincs 
a 60+ programban. A többek 
által igényelt kéréseket lehe-
tőségeinkhez képest megszer-
vezzük, elindítjuk. Bár a leírt 
kérésekre nem áll módunk-
ban válaszolni, rendszeresen 
be fogunk számolni az Önök 
által igényelt új programokról 

vagy szolgáltatásokról, illet-
ve azok elindulásáról interne-
tes felületeinken vagy az Új-
buda újság 60+ oldalán.

Kívánságaikat az ismert 
60plusz@ujbuda.hu e-mail 
címre is elküldhetik.

Várjuk javaslataikat és igé-
nyeiket!

Természetjárás – 
Gerecse-hegység
Május 18. Oroszlány–Kolostor-erdő–Bíróte-
mető–Gesztesi vár–Cseresznyefa-hajtás–Kőhá-
nyás-puszta. Táv: 14 km, szint: 300 m. Előzetes 
jelentkezés szükséges. Találkozó: 7.00, Déli pu., 
a vonat végénél (ind. 7.20); ingyenes; szervező: 
Bálint Attila (Műanyag SC), 06/20/430-3396

pálYázati felhívás

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – 
mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára, 
pályázat útján történő bérbevételre ajánlja fel az alábbi feltételekkel:
Az ingatlanokat az önkormányzat 2019. július 1-jétől 2020. szeptember 30-áig 
adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden év-
ben (legközelebb 2020 szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbít-
ható meg. 
Bérleti díj 73 Ft/nm/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két rész-
letben kell megfizetni:
• 2019. július 1-jétől 2019. szeptember 30-áig háromhavi bérleti díjat a szerző-
déskötés feltételeként
• 2019. október 1-jétől 2020. szeptember 30-áig tartó időszakra éves bérleti 
díjat 2020. április 30. napjáig 

A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres haszonbérleti ingatlanok lis-
tája megtekinthető az Újbuda honlapon (www.ujbuda.hu közigazgatás>hirdető 
tábla, pályázatok>pályázatok, támogatások>városüzemeltetéshez kapcsolódó 
pályázatok)

A pályázati dokumentáció kiváltható:
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 108. szoba, félfoga-
dási időben: hétfő 13–18, szerda 8–16, péntek 8–12 óráig.
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2019. június 11. (kedd) 
9.00 Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 108. szoba

Konzultáció: 2019. május 8. napján (szerda) 9.00,  
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 17. napján (péntek) 9.00,  
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 22. napján (szerda) 9.00,  
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 27. napján (hétfő) 17.00,  
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 31. napján (péntek) 9.00,  
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os  

(Tóth Erika) telefonszámon kapható félfogadási időben.

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra
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fogadóórák

 » lakás, ingatlan
ELADÓ ETYEK egyik legszebb háza, vagy 80 nm körüli 
bp.-i lakásra cserélhető! 325 nm-es, 7 szobás, összkomfortos, 
panorámás. Irányár: 99,9 M Ft. Tel.: 06/30/9516-517.
ORVOS házaspár kisgyermeke részére ingatlant vásárolna 
a kerületben. 06/20/326-1345.

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

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

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

 » szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/396-1933.
BÁDOGOZÁS-TETŐFEDÉS, szigetelés, javítás. T.: 
06/30/401-7462.
TÁRSASHÁZI közös képviselet megbízhatóan. www.
kozoskepviselo.hu 06/70/338-6723.
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.
KŐMŰVESMUNKÁKAT, ajtó-, ablakcserét, vízszerelést, 
fűtésszerelést, festést, burkolást vállalok. Tel.: 06/20/9-133-909.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.

 » régiség
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., Ráday u. 6., 06/20/280-0151, 
herendi77@gmail.com
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. Tel.: 266-4154. Nyitva: H–Sz 10–17, Cs 10–19.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő múzeumok 
számára is, készpénzért vásárol festményt, bútort, aranyat, 
szobrot, festményt, Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: 06/1/789-
1693, 06/30/898-5720.

 » gondozás 
NYUGDÍJASHÁZUNK 15 fős, családias, zöldövezetben 
lévő, kétágyas-fürdőszobás lakrészében jelenleg helyet tud 
biztosítani. Próbahónap lehetséges. Tel.: 06/30/411-1561.

 » állást kínál
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON takarító munkatársat 
keres azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 06/1/466-5611-es 
telefonszámon lehet.
A 112-ES POSTA, XI., Fehérvári út 9–11. UDVAROST keres. 
Munkaidő: 16.00–20.00, havi nettó bér: 49 540 Ft. Érdeklődni: 
06/30/229-6569. 
BUDAFOKI éttermünkbe keresünk fekete-fehér mosogató 
munkatársat hosszú távra! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
info@cafemetropolitan.hu. Tel.: 06/30/866-5486.

 » társkeresés
TÁRSKÖZVETÍTÉS: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni 
párját! 06/20/272-1461, komolyangondolom.hu

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

 » vegYes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
KÉSZPÉNZÉRT gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítással. +36/30/455-8719.

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

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.

Dsida Jenő: Május – A tisz-
ta örvendezés dicsérete c. 
költeményéből idézünk két 
sort.

Vízszintes: 1. Hélium 
vegyjele. 4. Az idézet első 
része (A, M, S). 10. A szo-
bába. 12. Riadó. 13. Ipari nö-
vény. 14. Bíráskodó. 16. Skót 
férfinév. 17. Kis halászfalu 
Horvátországban (KLADA). 
19. Román terepjáró. 20. 
Természet, latin eredetű szó-
val. 22. Az idézet második 
része (I, C). 24. Japán kikö-
tőváros Hokkaido szigetén. 
26. Veterán spanyol labdarú-
gó. 27. Kalauz nélküli, röv. 
28. Olimpiai bajnok úszónő 
(Ada). 30. Borravaló. 32. 
Ókori római író, történetíró, 
államférfi (Marcus Porcius). 
34. Ignácz Rózsa. 35. Evés. 
37. Időmérők mestere. 39. 
Hengist és …, legendás test-
vérpár az 5. sz-i Angliában 
(HORSA). 41. … Hafun, Af-
rika legkeletibb pontja. 42. 
Verona folyója. 43. Vízben tempózik. 44. Francia sziget. 46. AAAA! 
47. Indulatszó az utálat kifejezésére. 49. Bern folyója. 50. Triplán: tár-
sastánc. 52. Fordított kettős betű. 54. Fele, Bécsben! 56. Ritka férfinév. 
60. …-ház, híres luxus apartman Manhattanben. 62. Taszít. 63. Kö-
zép-amerikai trópusi gyümölcs (ILAMA). 65. Jemeni kikötőváros. 66. 
Hangjegyírás. 68. Áradat egynemű betűi. 69. Tengerjárás. 70. Talmi. 
71. Az alapmérték ezredrészét jelöli.

Függőleges: 1. Színész, zenész alkalmi fellépése. 2. … Kazan, gö-
rög származású amerikai filmrendező. 3. Zeneszerző, zongoraművész, 
népzenekutató (Béla). 4. Veszprém megyei község a Bakonyban. 5. Sza-

márium vegyjele. 6. Azonos 
római számok. 7. Anglia leg-
nagyobb színésze (Edmund). 
8. Egyetemi leckekönyv. 9. 
Belül kiír! 10. Jegyzettömb. 
11. Előd egynemű betűi. 15. 
Korszak. 17. Vuk nagybáty-
ja. 18. Növényi inda, névelő-
vel. 21. Gyerünk. 23. Adam 
párja. 25. Pacem in …, béke 
az anyaméhben (mozgalom). 
28. Az idézet harmadik ré-
sze (N, T). 29. Európai nép. 
31. A dadaizmus alapítója 
(Tristan). 33. Országos Ren-
dezőiroda, röv. 35. Az idé-
zet negyedik része (A, O, 
K). 36. A Sarkcsillag felé 
mutató irány. 37. Magasztos 
hangú költemény. 38. Kö-
csög és lábas tartó fa. 40. 
Nyugodjon békében!, latin 
rövidítéssel. 42. A farkas 
csapat vezére Kiplingnél. 
44. Férfi becenév. 45. Hiva-
tali helyiség. 48. Hazai rész-
let! 50. Ámulattal néz. 51. 
Igeragozási típus. 53. Ügyet 

mérlegel. 55. Szamaráról híres bibliai alak. 57. Zsiráfféle állat. 58. Ma-
gyar származású olasz szobrászművész (Amerigo). 59. A Rába német 
neve. 61. Svájci mondahős (Vilmos). 64. A jelenhez kapcsolódó. 66. 
Kip ling kígyója. 67. Rangjelző szócska. 69. Annyi mint, röv.

Beküldendő: vízsz. 3., 22., függ. 28. és 35. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@
ujbuda.hu e-mail címre. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
Pilátus alatt a keresztre ment, de harmadnapra új életre támadt. NYER-
TESE: Tóth Józsefné, Bp. 1118 Bp., Ménesi út. Nyeremény: könyvjuta-
lom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu   
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.   
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655   
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/30-948-9341
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)   
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. képv.    
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu    
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-
iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu   
DR. HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.  
Időpont előzetes egyeztetés alapján  
telefonon: +36-30/563-7926 vagy  
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu   
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK)  
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/655-3015,  
hintsch.gy@gmail.com   
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033   
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624,  
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KELLER ZSOLT (MSZP–DK)  
Egyeztetés: 06/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com  
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés:  
kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 06/30/817-2313   
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620  
www.kiralynora.hu   
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu   
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.   
Minden hónap első keddjén, 17 órakor. XI. Mérnök 
utca 40. Telefon: 06-30/566-4302
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 
16.30–18 óráig. KDNP-iroda  
(Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés módja: a helyszínen 
személyes megjelenéssel az adott időpontban. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó második 
szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja: 
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata, 
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet,  
Kaczeus Beátánál a 3724-672-es telefonszámon. 
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. 
képv. E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu,  
Telefon: +36/70/383-7230. Fogadóóra: minden 
hónap első keddjén 17–18 óráig.  
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium  
(Bartók Béla út 141.)   
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése 
e-mailen vagy telefonon lehetséges.  
E-mail: sass.szilard@ujbuda.hu.  
Telefon: +36/20/669-3832   
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.   
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408  
szabo.andras@fidesz.hu   
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu   
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836.  
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. KDNP-
iroda (Karinthy F. út 9.)  
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 205-3655
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN 
(FIDESZ) önk. képv. Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06/70/902-1839.  
Minden hó első keddjén 16–18 óráig. Kelenvölgyi 
Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), Weiner Leó 
zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap utolsó 
péntekén 17–18.30-ig.

 » a Xi. kerÜleti fidesz programjai
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tar-
tás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker, 
simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.si-
micsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás-
sal, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlanel-
adási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással 
(időpontfoglalás: 06/70/4545-163) várják az ér-
deklődőket. Dr. Oláh András soron következő 
ingyenes jogsegély időpontja: május 14-én 17–19 
óra között lesz.

 » a Xi. kerÜleti mszp programjai
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva tar-
tás: H, K, Cs: 10.00–13.00; K, Sz, P: 15.00–
17.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbu-
da.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdá-
ján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: min-
den hónap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos 
egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-3369). 

 » a Xi. kerÜleti kdnp programjai
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda hét-
köznap 14–18 óra között fogadja az érdeklő-
dőket. 
Május 7-én, kedden 18 órától A „szigorúan tit-
kos” Márai Sándor címmel Szigethy Gábor Kos-

suth-díjas irodalomtörténész, rendező előadása 
várja az érdeklődőket a KDNP-irodában.

 » 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. Jöj-
jön el, és beszélgessünk helyi vagy országos 
ügyekről, problémákról, és ismerje meg a javas-
latainkat! 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 szer-
dáján taggyűlés 18 órától a Villányi út 20/B 
alatt.

 » a Xi. kerÜleti párbeszéd  
programjai
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadó-
óra 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/demokratikus-

koalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda 
címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda állan-
dó 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: H: 8.00–
10.00, K, Cs: 16.30–18.00, P: 10.00–12.00. 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 in-
formáció: facebook.com/mihazankujbuda. 

Május 8-án 18 órától prof. dr. Balázs Géza 
nyelvész, tanszékvezető előadása lesz Nyelvpo-
litika: a magyar nyelv jövője címmel a XI. kerü-
leti pártirodában. Május 22-én 18 órától Kubínyi 
Tamás A Fekete Madonna elrablása címmel tart 
fórumot. 

 » a Xi. kerÜleti  
momentUm programjai
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.hu. 
Naprakész információk a programokról, vi-
tafórum: facebook.com/momentumujbuda. 
Találkozzunk hétfőtől péntekig a Körtéren  
17 és 19 óra között. EP-választási fórum Cseh 
Katalinnál: 16-án 18 órakor, Villányi út 13.
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Rengeteg ingyenes program!
Egész napos gyErmEk- és fElnőttprogramok

ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások, pónilovaglás, 
állatsimogató, közbiztonsági programok, szépségápolás, sportprogramok

PECSÉTGYŰJTŐ JÁTÉK AJÁNDÉKOKKAL
Közönségtalálkozó az 501-es légió 
Star Wars jelmezeseivel:  
jelmezesek, sisak- és fegyverkiállítás, rohamosztagos kiképzések

Találkozz  
   Darth Vaderrel!

MÁJUS 26., VASÁRNAP 10–20 ÓRÁIG
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további részletek: ujbuda.hu

A rendezvény fővédnökei: 
Dr. Hoffmann tamás, Újbuda polgármestere
Dr. simicskó istván kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője

SZTÁRFELLÉPŐK A NAGYSZÍNPADON:
10.00 kávészünet
11.00 karintHy színHáz: zsuzsika Hangja
12.00 szókimondóka
13.30 acoustic planet
15.00 Király ViKtor
16.30 gáspár laci
17.30 Újbuda kvíz, pecsétgyűjtő játék díjátadás
18.30 fEnyő miklós

GyerekhajóBudai Judo Akadémia

B AJ 77 ELEKTRONIKA KFT.
a                vércukormérők gyártója

hirdetmény


