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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Kalandjáték

Kaland, játék, 
helytörténet
Mint előző lapszámunkban beszámoltunk róla, 
május utolsó és június első napjaiban progra-
mok tucatjai várják az érdeklődőket a Bartók 
Béla úton és környékén. Az egyik programso-
rozat, az Ablak a Bartókra 
részeként a Szentimrevá-
rosi Egyesület kalandjá-
tékra hív mindenkit június 
1-jén, szombaton.

A játék a mellékelt QR-
kód beolvasásával indul, a céloldalon részletes 
információ található a jelentkezésről, a szük-
séges eszközökről, és ott lehet előregisztrálni 
is. Érdemes meglépni, hiszen az előre regiszt-
ráló játékosok ajándékkönyvet kapnak a játék 
kezdetekor.

– A játék filozófiája, hogy adjunk vele. Akár 
ajándékot, akár élményt, akár olyan informá-
ciót, tudást, amivel közelebb kerül a játékos 
Szentimrevároshoz – emelte ki Török Tamás, 
az egyesület tagja, szervező.

A valódi játék a helyszínen szintén egy  
QR-kód beolvasásával indul, és az összes állo-
máson így érkeznek a feladatok. Mindenhol két 
kérdés várja a játékosokat: egy, ami a városról 
szól, és egy, ami megmutatja, merre érdemes 
keresni a következő QR-pontot. Nagyjából két 
óra alatt lehet a városi pályát kényelmesen be-
járni, ezalatt megannyi élményt és ismeretet 
lehet szerezni.

Jó játékot, kalandra fel!
(Részletek a Bartók Béla úti programokról 

a 8–9. oldalon)

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
az Európai Unió Horizont 2020 
kutatási és innovációs program-
jának Városok az emberekért 
(Cities-4-People) projektje. A Szent 
Gellért téren üzembe helyezték 
az első budapesti Mobilitási Pontot.

A Mobilitási Pont célja az aktív és fenntart-
ható közlekedési megoldások, környezetkí-
mélő eszközök népszerűsítése. A május 10-i 
megnyitón a Szent Gellért térre települő szol-
gáltatók képviselői mutatták be kihelyezett 
járműveiket. A téren ezentúl megtalálhatók 
a Mol Bubi és a Donkey Republic kerékpárjai,  

a Mol Limo és GreenGo elektromos autói, va-
lamint a Lime elektromos rollerei is.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán fő-
polgármester-helyettes a megnyitón kiemel-
te: az elmúlt évtizedben sok fejlesztés indult, 
hogy élhetőbb és egészségesebb legyen a fő-
város. Az eredményeket nemzetközi szinten 
is elismerik, nemrég Budapestet választották 
Európa legjobb úti céljának.

A Városok az emberekért projekt 2017-ben 
indult, 2020 májusáig tart, és öt európai tele-
pülés (Trikala, Hamburg, Oxfordshire megye 
– Oxford, Isztambul – Üsküdar és Budapest) 
közös, a helyi közlekedéssel kapcsolatos kihí-
vásaira kíván megoldást találni. A budapesti 
projekt célterülete a budai Duna-part Margit 
híd és Műegyetem rakpart közti része. – Két 
júliusi hétvégén a gyalogosok és kerékpárosok 
érdekében szervezik át a forgalmat a budai 
felső rakpart Erzsébet híd és Szabadság híd 
közötti szakaszán – mondta el a főpolgármes-
ter-helyettes. A projekt részeként hozzák létre 
a turistaösvényekhez hasonló budai sétaös-
vényt, amely a II. kerületi Elvis Presley tér-
ről dél felé indulva érint városi zöld tereket. 
A mintegy öt kilométeres, két óra alatt kényel-
mesen bejárható útvonal tíz teret érint, eze-
ken QR-kódok segítségével rejtvényeket lehet 
majd megfejteni.

(D. B. S.)

Újbudán létesült  
az első Mobilitási Pont

Nyári táborok: érdemes 
mielőbb jelentkezni
Idén is számos tábor kö-
zül válogathatnak a nyá-
ri szünet idejére a kerületi 
iskolások, illetve szüleik, 
pénztárcától és igénytől füg-
gően. Újbuda Önkormányza-
ta és intézményei változatos 
programkínálattal segítenek 
a tizenegy hét értelmes eltöl-
tésében, kedvezményes áron 
teremtenek napközbeni el-
foglaltságot, egyszersmind 
fejlődési lehetőséget a XI. ke-
rületi gyermekeknek. Prog-
ramok és lehetőségek so-
kaságával vár mindenkit 
a hagyományos Kamaraerdei 
Nyári Napközis Tábor, ahol 
csak az iskolában megszokott 
étkezési térítési díjat kell fi-
zetni. A természetvédelmi te-
rület közelében lévő táborban 
az elmúlt időszakban számta-
lan fejlesztést hajtottak végre. 
A kiemelkedő általános isko-

lásoknak ismét Soltvadkerten 
szervezik meg a tehetségfej-
lesztő tábort, amelynek költ-
ségeihez az önkormányzat je-
lentős összeggel járul hozzá.

Számos sporttábor közül 
is választhatnak az újbudai 
gyerekek az önkormányzat 
és az Újbuda Sportjáért Non-
profit Kft. jóvoltából, ezek 
egy része már az óvodások-
nak is szól. Az önkormány-
zat és a StarSport Akadémia 
közös táborának ezúttal is 
a Nyéki Imre Uszoda ad ott-
hont, itt egy helyen nyílik al-
kalom több sportág megisme-
résére és gyakorlására.

A táborokba általában 
a tanév végéig lehet jelent-
kezni, de ajánlatos időben 
dönteni, mert a helyek rend-
szerint hamar betelnek.

(Összeállításunk  
a 4–5. oldalon)
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PÁLYÁZATI kIírÁs
ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

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

ssz. cím m2 Hrsz. bejárat
elhelyezkedése

megtekintés  
időpontja

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  

Hivatal 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 honlapról.
További információ a 381-1311-es és a 3724-686-os telefonszámon kapható.

Budapest, 2019. április 24.
Gazdasági Bizottság

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. szeptem-
ber 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely 
jogviszony minden évben (legközelebb 2020 szeptemberében) felül-
vizsgálatot követően hosszabbítható meg. 
Bérleti díj 73 Ft/nm/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti 
díjat két részletben kell megfizetni:
• 2019. július 1-jétől 2019. szeptember 30-áig háromhavi bérleti 
díjat a szerződéskötés 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 haszon-
bérleti ingatlanok listája megtekinthető az Újbuda-honlapon  

(www.ujbuda.hu>közigazgatás>hirdető tábla, pályázatok>pályá-
zatok, támogatások>városüzemeltetéshez kapcsolódó pályázatok)

A pályázati dokumentáció kiváltható:
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 108.,  
félfogadási 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 22. napján (szerda) 9.00,  

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

hírkéP

Csaknem kétszáz virágot ültettek el önkéntesek a Fejér Lipót utcai 
virágtartókba Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő kez-
deményezésére. A toronyházak lakói és az Összefogás Újbudáért 
Egyesület tagjai közösen ültették el az egynyári színes virágpalán-
tákat. A házak körüli parkos részt is megtisztították, így nemcsak 
szebb, hanem rendezettebb is lett a lakókörnyezet.

Sikeres 
muskátlivásár

Megújul  
a Labirintus játszótér

Az esős idő ellenére is 
több ezren vettek részt 
a május 4-ére szervezett 
muskátlivásáron. Újbuda 
Önkormányzata idén 
tizennégyezer tő virágot 
juttatott kedvezményes 
áron a kerületi lakosoknak.

Száz forintért három tő álló- vagy 
futómuskátlit vásárolhatott, aki 

május első szombatján ellátogatott 
valamelyik újbudai árusítóhely-
re. Az önkormányzat által meg-
hirdetett akció a kerületi lakcím-
kártyával rendelkező lakosoknak 
szólt, a növényeket a Baranyai 
és a Bölcső utca sarkánál, az al-
bertfalvai piacon, az őrmezői pia-
con, a Gazdagréti téren, az Edömér 
utcában, a Fehérvári út és az Andor 
utca sarkánál, illetve a Bikás park-

kal szemben, a Tétényi út 38. előtti 
területen vehették át.

Az eseményen a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai mellett ak-
tívan részt vettek önkormányzati 
képviselők is. Hoffmann Tamás 
polgármester és Simicskó István 
országgyűlési képviselő ugyancsak 
több helyszínen segített a virágok 
átadásában.

(Újbuda)

Piknikkel búcsúztatták 
a családok a Sopron út 
és Bánát utca sarkán lévő 
Labirintus játszótér régi 
eszközeit. Az egész napos 
eseményen kisvonat, 
körhinta, ugrálóvár, lufihaj-
togató bohóc, játékhorgá-
szat várta a legkisebbeket, 
közben pedig lángost, 
kürtőskalácsot és ivólevet 
fogyaszthattak a kiérkezők.

A szabadtéri játéklehetőségeket 
csak néhány hónapig kell nélkü-
lözniük a családoknak, nyár végére 
korszerűbb, a mai igényeknek sok-
kal inkább megfelelő eszközökkel 
bővül a tér. – A Labirintus játszótér 

korszerűsítése időszerűvé vált. Bár 
voltak tervek a modernizálásra, úgy 
gondoltuk, sokkal jobb, ha a szülők 
és gyerekek döntik el, milyen játéko-
kat és létesítményeket szeretnének 
– mondta lapunknak az ötletgazda, 
Haidar Norbert önkormányzati kép-
viselő, aki maga is meglepődött, mi-
lyen sokan küldték el javaslatukat. 
– Több mint száz ötlet érkezett, ezek 
közül igyekeztünk minden megvaló-
síthatót beépíteni a tervekbe. Az itt 
lakók találták ki a multifunkciós 
sportpályát, a homokozó feletti ár-
nyékolót, a több mint ötven gyerme-
ket kiszolgáló labirintusjátékot, va-
lamint a minden korosztály számára 
elérhető hintaparkot is – tájékozta-
tott a képviselő.

(Újbuda)

Választási tájékoztató
Tisztelt Kerületi Lakosok!
A 2019. május 26-i európai parlamenti választás során 
reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a sza-
vazókörben, amelyben a választópolgár szerepel a név-
jegyzékben.

Mint ahogy a 3/2019./HVI határozatban szerepel, 
a szavazókörök száma és sorszáma is megváltozott. A vá-
lasztási értesítő segítségül szolgál a szavazás helyének 
és szavazókör sorszámának megtalálásában, ezért java-
soljuk, a szavazás napján hozzák magukkal.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópol-
gárok – akiknek lakcíme csak az adott település megne-
vezését (Budapest, XI. kerület) tartalmazza –, valamint 
az átjelentkező választópolgárok, akik a szavazás napján 
Magyarországon, de a magyarországi lakcímüktől eltérő 
szavazókörben kívánnak szavazni
Budapest XI. kerületében, az 56-os számú szavazó-

körben, az akadálymentesített  
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskolában  

(1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13–15.)
adhatják le voksukat.

 Felhívjuk a Gazdagréti-Csíkihegyek Általános Iskolá-
ban szavazó helyi választópolgárok figyelmét – az 56-
os szavazókörbe tartozók kivételével –, hogy az iskolá-
ba nem a főbejáraton, hanem a Budai Judo Akadémia 
(piros) épületrésze alatti, a Csíki-hegyek utca felőli 
mellékbejáraton tudnak bemenni. A tájékozódást kihe-
lyezett irányító táblákkal segítjük.

Az 56-os szavazókörbe tartozó helyi lakosok – az átje-
lentkezett választópolgárokkal együtt – az iskola Rétköz 
utca felőli udvari nagykapuján keresztül tudnak bemenni.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha 
a szavazatszámláló bizottság megállapította a válasz-
tópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját 
(régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és hogy sze-
repel a szavazóköri névjegyzékben. A személyazonos-
ság, személyi azonosító vagy lakcím a szavazás napján 
is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Mozgóurna iránti kérelmüket a választás napján 12 órá-
ig adhatják le az alábbi módon:
• elektronikus úton, ügyfélkapus e-azonosítással
• a szavazatszámláló bizottságnál, írásbeli megha-

talmazással rendelkező meghatalmazott útján vagy 
írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személy, 
kézbesítő által.
Az igénylést követően a választás napján a szavazat-

számláló bizottság két tagja – akik előzetesen megbízó-
levelükkel igazolják magukat – felkeresi a mozgóurnát 
igénylő választópolgárt a lakóhelyén vagy előre megadott 
tartózkodási helyén, hogy szavazatát a mozgóurnába tegye.

A mozgóurna-kérelemben feltüntetett választópolgár 
adatainak meg kell egyezniük a személyazonosságot 
igazoló igazolványon és a lakcímkártyáján található ada-
tokkal, ellenkező esetben a választási szerv a kérelmet 
elutasítja.

Fontos információ, hogy aki előzetesen mozgóurnát 
kért a lakcíme szerinti szavazókörben, az személyesen 
már nem szavazhat a szavazás napján.

További információk a www.valasztas.hu/ep2019 
weboldalon.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna,
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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Utolsó fázisához ért az 1-es 
villamos Kelenföld vasútállo-
másig tartó meghosszabbítása, 
így tervezetten júliusban megkez-
dődik a forgalom az új szakaszon 
– közölte a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK). Az Etele út felújí-
tott részét már hamarabb igénybe 
vehetik a gépjárművek.

A Fővárosi Önkormányzat beruházása kere-
tében az 1-es villamos új szakaszán befejező-
dött a vágányépítés a Fehérvári úttól az Etele 
térig, készen van a peronok burkolata, a pe-
rontetők szerkezete. Az Etele úton befejezték 
az útépítési munkákat, felfestették a burkolati 

jeleket, és megtörtént a vágányzóna füvesítése. 
A gépjárművel közlekedők tervezetten május 
végétől ismét mindkét irányban használhatják 
az Etele utat a Fehérvári út és a Somogyi út 
közötti szakaszon, az elterelt buszok az eredeti 
útvonalukon járnak.

Megújult az Etele út 17–49. előtti tér, illetve 
az Etele park, ahol új sétányok létesültek, elké-
szült egy rendezvénytér, új lett a zöld felület. 
Elültették az összes fát és cserjét, a kerületi 
fapótlásokat is elvégezték, így Újbuda egésze 

is zöldebbé vált. Ezt szolgálják Újbuda Önkor-
mányzata Tétényi út környéki, illetve az Etele 
út északi oldalán a fővárosi beruházáshoz kap-
csolódó park- és játszótérfejlesztései is.

A peronok könnyen mozdítható, illetve 
elektromos berendezéseit, valamint a felső-

vezeték-hálózat munkavezetékeit közvetlenül 
az utas nélküli próbajáratok és üzemi próbák 
megkezdése előtt helyezik ki. A próbajáratok 
tervezetten júniusban indulnak, ezektől füg-
gően előreláthatóan július közepétől kezdőd-
het meg a villamosforgalom az új szakaszon. 
Ezt követően a végállomás térségén kívül 
a közúti forgalom korlátozására nem kell szá-
mítani. A végállomási kiszolgáló/forgalomirá-
nyító építmény tervezési és engedélyeztetési 
okokból novemberre készül el.

A térség fejlesz-
tésének részeként 
megújul a Fehérvá-
ri út a Hamzsabégi 
út és a Lecke utca, 
valamint a Csurgói 
út és a Kondorosi út 
között. Új burkolatot 
kap az úttest és a jár-
da, mindkét irány-
ban kerékpársávot 
alakítanak ki, jelző-
lámpás csomópont 
létesül az Ulászló 
utcánál. Az 1-es vil-
lamos és a Fehérvári 

úton közlekedő villamosok közötti kedvezőbb 
átszállás érdekében az Etele út/Fehérvári úti 
megálló közelebb kerül a Hengermalom úthoz. 
A munkálatok tervezetten június végére feje-
ződnek be.

(BKK)

aktuális

Minden gyermek egyedi
Nehéz örök érvényű, mindenkire igaz 
megállapításokat megfogalmazni az ideá-
lis gyermeknevelést illetően, bár gyakorló 
szülőként biztos vagyok benne, hogy sokan 
örülnének ilyennek. Néhány dolgot azon-
ban biztosra vehetünk. Azt, hogy minden 

g y e r e k n e k 
szüksége van 
rá, hogy saját 
r i t m u s á b a n 
fejlődjön, él-
jen és pihen-
jen. Ahogyan 
szüksége van 
a felfedezés, 
a játék és az al-

kotás élményére is, ahogyan joga van rá, 
hogy mindenféle tudást megszerezhessen.

Újbudán azért dolgozunk, hogy ezekre 
minden gyermeknek lehetősége legyen. 
Természetesen szükség van tárgyi felté-
telekre, úgymint korszerű bölcsődékre 
és óvodákra, jól felszerelt iskolákra, vagy 
épp felújított játszóterekre, nem beszélve 
a megfelelő egészségügyi ellátásról. De 
ugyanígy szükség van a közösségi élmé-
nyekre is, amelyek túl azon, hogy identitást 
adnak, szemléletet is formálnak.

A közösségi élményszerzés szempontjá-
ból az év egyik kiemelt eseménye a Bikás 
parki gyermeknap, amely a családokról is 
szól. A terület megújításakor olyan családi 
parkot álmodtunk meg, ahol minden lehe-
tőség adott, hogy fiatalok és idősek minél 
több minőségi időt tölthessenek együtt, ki-
váló helyszín legyen egy ilyen nagyszerű, 
izgalmas programokat és előadásokat ígérő 
rendezvényhez is. A vakáció közeledtével 
nem feledkezhetünk meg a nyári táborokról 
sem, amelyek megrendezését önkormány-
zatunk idén is támogatta annak érdekében, 
hogy minél több diák kezdhesse majd meg 
a következő tanévet szeptemberben infor-
mációkkal és élményekkel felvértezve.
Újbudán minden gyermek egyedi, mi pe-
dig dolgozzunk együtt a jövőben is azért, 
hogy ezt ne csak gyermeknapon, de min-
den nap megélhessék!

Hoffmann Tamás
polgármester

MisszióHamarosan újraindulhat 
a forgalom az Etele úton

Az 1-es villamos új szakaszának átadásához 
kapcsolódóan a BKK megvizsgálta a helyi au-
tóbuszhálózatot, a térség ingatlanfejlesztéseit, 
és társadalmi egyeztetést indít a tervezett felszíni kö-
zösségi közlekedési változásokról. A BKK javaslata a  
bkk.hu/tarsadalmi-egyeztetes-1-es-villamosvonal 
oldalon érhető el, az észrevételeket, javaslatokat 
május 27-én éjfélig várják.

Az Erasmus KA2 pályázat keretén belül 
öt ország diákjai és tanárai vendéges-
kedtek május 4–11. között az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Isko-
lában. Spanyolországból, Franciaor-
szágból, Litvániából, Portugáliából 
és Belgiumból érkeztek vendégek, 
akiket az önkormányzat tanácstermé-
ben Hoffmann Tamás polgármester 
köszöntött.

hírkéP

A Nyugdíjasok „Életet az éveknek” Területi Egyesülete kitüntette Hoff-
mann Tamás polgármestert a XI. kerületi idősekért végzett munkájáért. 
Az elismerést Molnár László alpolgármester vette át az újbudai idősek 
klubjait is magába foglaló országos szövetség fennállásának 30. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az egyesület három másik 
fővárosi önkormányzat vezetőjét is kitüntetésben részesítette.

Egészségesen az iskolábaBringázz a munkába!
Harmincöt 
kerékpár, illetve 
roller elhelyezé-
sére alkalmas új 
tárolót állítottak 
fel az Újbudai 
Grosics Gyula 
Sport Általános 
Iskolánál Újbuda 
Önkormányzatának 
támogatásával. 
Az átadáson részt 
vett Hoffmann 
Tamás polgár-
mester és Molnár 
László alpolgármester.

A Bikszádi úti sportiskola élen jár az egész-
séges életre és környezettudatosságra ne-
velésben: nemrég csatlakoztak a Budapest 
a legsportosabb főváros programhoz, emellett 
elindították a Bringával az iskolába projek-
tet. A biztonságos kerékpáros közlekedés-
re, a KRESZ pontos ismeretére is szeretnék 
megtanítani a Grosics diákjait, akik a Bringa 
Akadémia segítségével hamarosan gyakorlati 
közlekedési és műszaki képzést is kapnak.

Hoffmann Tamás polgármester emlékezte-
tett: Újbudán óvodáskorban elkezdik a gyer-
mekek közlekedési nevelését, ennek érdekében 
számos rendezvényt szerveznek az önkor-
mányzat segítségével. Az iskolások már a ke-
rékpáros közlekedés szabályait is elsajátítják. 
– Jelentősen csökken a környezeti terhelés, 
ha minél több gyerek megy kerékpárral vagy 
gyalog az iskolába, nem pedig szülei autójával. 
Ha a mozgás életformává válik a gyerekeknél, 
akkor a jövőért is sokat tettünk – fogalmazott 
a polgármester.

A Grosicsban tanító pedagógusok elsőként 
csatlakoztak a Lépéselőnyben programhoz, 
melynek célja, hogy rávegye az embereket 
a mindennapi mozgásra. A tanárok okos-
karórával ellenőrizhetik lépéseik számát, 
a megtett távolságot, pulzusukat, vérnyomásu-
kat. A cél a napi 6–10 ezer lépés, ami 5–8 ki-
lométer gyaloglásnak felel meg. A programot 
a szülőknek is meghirdették. Kiss Mihály igaz-
gató a rekreációs tervekről elmondta, hogy 
a hetedikes diákokkal először a Velencei-tavat 
biciklizik körbe, majd egy nyári tábor kereté-
ben a Balaton következik.

(Újbuda)

Májusban kezdő-
dött a tizenha-
todik Bringázz 
a munkába! országos 
kampány a Magyar 
Kerékpárosklub 
szervezésében 
az Innovációs 
és Technológiai 
Minisztérium, 
valamint 
az Aktív Magyarország 
támogatásával.

A május 6–31. közötti tavaszi, 
illetve a szeptember 9–22. kö-
zötti őszi kampány célja, hogy 
minél többen kipróbálják, 
mennyivel olcsóbb, egészsé-
gesebb és környezetkímélőbb 
kerékpárral munkába járni. 
Az idei jelmondat: Vidd be 
kedvenced a munkahelyedre! 
Sok munkahelyen megenge-
dik, hogy a dolgozók bevigyék 
házi kedvencüket, ami oldot-
tabb hangulatot és nagyobb 
munkakedvet teremt. A Ma-
gyar Kerékpárosklub szerint 
a munkába kerékpározás is ha-

sonlóan jó hatással van az em-
berekre, számos egészségügyi 
haszna mellett. A Bringázz 
a munkába! kampányra re-
gisztrálók részt vehetnek egy 
2,5 millió forint összdíjazású 
nyereményjátékon, amelyen 
márkás kerékpárokat, kaland-
programokat, városnéző sé-
tákat, BKK Bubi-bérleteket 
és más ajándékokat sorsolnak 
ki. Regisztrálni okostelefonnal 
lehet a Bike Citizens kerék-
páros applikáció letöltésével, 
az adott  kampányidőszakban.

(Újbuda)



Újbuda számtalan kedvezményes lehetőséget kínál a gyerekek nyári kikapcsolódására
Táborválasztás: ne várd a júniust 
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A Misek Tábor az 1–8. osztályos, kosárlabdázni vágyó gyerekeket 
várja, a Farkasréti Általános Iskolában egész napos úszó- és sport-
tábor lesz, a Castor SE öttusa- és triatlonegyesület pedig már hato-
dik alkalommal rendezi meg idén is igen mozgalmasnak ígérkező 
táborát a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. A zenéért és a táncért ra-
jongó 5–16 éveseket várja a Rock and Roll tánctábor Gazdagréten, 
a Törökugrató Általános Iskolában, illetve a Csíkihegyek Általános 
Iskolában. A patinás kerületi egyesület, a Kelen SC sem maradt ki 
a táborszervezésből: a Hunyadi Mátyás utcában a sporttábor nem 
csak a futballra épül, kosárlabdázni, asztaliteniszezni, teqballozni, 
lábteniszezni és atletizálni is lehet majd.

Idén is számtalan tábor közül 
válogathatnak a kerületi isko-
lások, illetve szüleik – pénztárcától 
és igénytől függően lehet szemez-
getni a napközis és a bentlakásos, 
a közelben rendezett és a külföldi 
utazással járó táborok között. 
Újbuda Önkormányzata is válto-
zatos programkínálattal igyekszik 
a szülőknek segítséget nyújtani, no 
meg a hagyományos Kamaraerdei 
Nyári Napközis Táborral, ahol csak 
az étkezésért kell fizetni.

Nem felhőtlen öröm a szülőknek a nyári va-
káció: a gyermekek napközbeni felügyelete 
majdnem minden családban fejtörést okoz, hi-
szen nincs az a munkahely, amely adna ennyi 
szabadnapot. A nagyszülők, rokonok terhelhe-
tősége is véges – kevés az olyan család, ahol 
ne kellene egy, két, három hetet „valahogy 
megoldani”.

Óriási a kínálat különböző színvonalú és árú 
nyári programokból: lehet külföldön nyelvet 
tanulni heti háromszázezer forintért, de van 
balatoni katamarántábor hetente alig 110 ezer-
ért is – a határ a csillagos ég. Az iskolák saját 
táborai persze jóval olcsóbbak, ám már feb-
ruár-márciusban, a meghirdetésük után szin-
te azonnal betelnek. Általában ezek jelentik 

a nyári tervezés alapját is: a szülők ilyenkor 
az általuk ismert pedagógusokra bízzák a cse-
metét, akinek biztonságot jelent az iskolatár-
sak ottléte is. Sokaknak a nyári bentlakásos 
tábor jelenti az elszakadás következő fokoza-
tát is: jó néhány gyerek ilyenkor megy el elő-
ször egy-másfél hétre otthonról idegenekkel. 

Ez mindenki számára megterhelő lehet, az új 
helyzethez nem csupán a kicsiknek, de szüle-
iknek is alkalmazkodniuk kell.

A megfelelő logisztika – mikor van/vannak 
a kiválasztott nyári táborok, mikor ér rá a csa-
lád minden tagja közösen nyaralni, a nagyszü-
lők mit tudnak vállalni –, vagyis az időpontok 
összeegyeztetése mellett a legnagyobb prob-
lémát a köztes idő kitöltése jelenti. Nemcsak 
a gyerekek felügyeletéről és ellátásáról kell 
gondoskodni (az ebédről, a tízórairól meg 
az uzsonnáról), de időről időre a szórakozta-
tásukról is. Az elektronikus, számítógépes já-
tékok és egyéb figyelemlekötők minden szülő 
számára csak kompromisszumot jelentenek: 
„amíg a gépet püfölik, nem egymást ütik” – 
mondogatják az ilyen tevékenységről.

A június közepétől szeptember elejéig tartó 
11 hét értelmes kitöltéséről igyekeznek gon-
doskodni az újbudai intézmények, amelyek 
kedvezményes áron kínálnak napközbeni 
elfoglaltságot, egyszersmind fejlődési lehe-
tőséget a XI. kerületi gyermekeknek. A kép-
ző- és iparművészettől a táncon, más kultúrák 
megismerésén, színjátszáson és drámapedagó-
gián át a személyiség- és képességfejlesztésig 
terjed a kínálat, amelyben természetesen idén 

is ott lesz a kerület két nagy hagyományú tá-
bora.

A kiemelkedő tehetségű gyermekeket ismét 
Soltvadkerten várják. A tanulmányi versenye-
ken elért jó helyezés mellett tanáraik, szüleik 
ajánlása alapján is bekerülhetnek a gyerekek 
a tehetségfejlesztő táborba, amelynek költsé-

geihez az önkormányzat jelentős összeggel 
járul hozzá – vagyis az ára igencsak kedvező.

Mindenkit vár ugyanakkor a Kamaraerdei 
Nyári Napközis Tábor: a természetvédelmi 
terület közelében fekvő létesítmény esetében 
nemcsak a programok és a lehetőségek soka-
sága vonzó, hanem az ár is, hiszen itt csupán 
az iskolában megszokott étkezési térítési díjat 
kell a szülőknek kifizetni. A tábor területén 
az elmúlt időszakban számtalan fejlesztést 
hajtottak végre: megújult a hangosítás, a nagy 
sátor lelátója és színpada, felújították a vizes-
blokkokat, a foglalkoztatókat, új KRESZ-par-
kot hoztak létre. A táborozók szórakoztatásáról 
animátorok is gondoskodnak versenyek soka-
ságával, emellett két homokos strandröplabda-, 
két kosárlabda- és két műfüves focipálya, va-
lamint két felújított feszített víztükrű medence 
várja őket. A melegben sokat segíthetnek majd 
a felszerelt új párakapuk, míg a kisebbek leg-
inkább az ugrálóvárnak örülhetnek.

A táborokba általában a tanév végéig lehet 
jelentkezni (van példa május végi és június 
20-i határidőre is, lásd táblázatunkat), de sehol 
sem érdemes sokáig várni: a helyek betelnek, 
ajánlatos időben dönteni, és nem megvárni 
a júniust.

Újbuda nyáron is együtt mozdul  
– sporttáborok a kerületben

Kiemelt sporttáborok
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT SPORTTÁBOROK

Táboroztató neve StarSport  
akadémia

oroSz andrea  
ÚSzóiSkola

Swim warS SC nagy petra  
ÚSzóiSkola

Tábor neve,  
helyszíne  
és időpontja

Újbuda Sporttábor, 
Nyéki Imre uszoda,
6.17.– 8.02 (7 hét)

Orosz Andrea úszótábora, 
Sport 11,

6.24.–7.19. (4 hét)

SwimWars nyári úszó-  
és élménytábor, Sport 11, 

6.17.–7.26. (6 hét)

Élménytábor, 
Sport 11,  

6.24.–7.05. (2 hét) 7.22 –26.
Korosztály 4–16 éves korig 4–14 éves korig 4–12 éves korig 3–10 éves korig
Tábor bemutatása A nyári táborban lehetőség nyílik 

többféle sportra: strandröplabda, 
kosárlabda, foci, zenés tánc 
gyerekeknek, asztalitenisz, 
röplabda, tollas, vízilabda, 

strandolás. Ezen felül kreatív 
foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, 

olimpiai és világbajnokok 
találkozásával színesítjük 

programunkat. Napi háromszori 
étkezést biztosítunk.

Idén is várunk minden úszni tudó 
és úszni nem tudó gyermeket 

a Sport11 sportcentrumba, 
a nyári úszótáborunkba. 
Valamennyi foglalkozás 
szakmai tapasztalattal 

rendelkező, okleveles szakedzők 
irányításával történik, külön 
az óvodás és az iskoláskorú 

gyermekek részére. 
Az úszás idejére a gyerekek 
tudásszintjüknek megfelelő 

csoportba kerülnek.

Sok szeretettel várjuk 
a gyermekeket, a Sport11 

sportcentrumban, Újbudán. 
A tábor résztvevői a napi 

kétszeri, tudásszintnek megfelelő 
úszásoktatás óra, valamint 
a három minőségi étkezés 
mellett számtalan egyéb 

programon vesznek részt: 
lovaglás, elektromos kisautózás, 

csillámtetkó-készítés, lézeres 
céllövészet, strandolás, 

sportjátékok, vetélkedők, 
kézműves foglalkozások stb. 

Táborunk egy igazi  
élménytábor.

A sportra nevelést igazi felhőtlen 
játékkal ötvözve kényezteti 

a gyerkőcöket. Aki hozzánk jön, 
garantáltan merít egy csipetnyit 

kalandokból, barátságból, 
csapatmunkából és a motiváció 

minden kis bugyrából.
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki már megszerette a sport 

valamilyen árnyalatát, és azokat 
is, akiknek ez eddig még nem 

sikerült. 
Ár Teljes ár: 35 000 Ft

Kerületi lakosoknak: 33 000 Ft
Testvérkedvezmény: 32 000 Ft

Törptábor ár: 23 000 Ft

Teljes ár: 36 500 Ft
Testvérkedvezmény: 33 500 Ft

Törptábor ár: 26 500 Ft

Teljes ár: 37 000 Ft 
Testvérkedvezmény: 35 000 Ft 

Napi ár: 9 000 Ft
Törptábor ár: 27 000 Ft

Teljes ár: 37 000 Ft
Testvérkedvezmény: 35 000 Ft

Törptábor ár: 27 000 Ft

Kapcsolat Balsay Katalin,
06/30/3677-920,
sportakademia@ 

starsportakademia.com

Orosz Andrea
06/20/4288-363

oroszandreauszoiskola@ 
gmail.com

Sáry József                         
06/30/6065-872

swimwars@gmail.com 

Nagy Petra
06/30/4250-855

nagypetruska@gmail.com

KIEMELKEDŐ NYITOTT SPORTTÁBOROK
Táboroztató neve miSek levente JuháSz györgy CaStor Se roCk & magiC Se kelen SC
Tábor neve, 
helyszíne 
és időpontja

Misek Tábor,
Petőfi Sándor Iskola,

6.17–28. (2 hét)

Egész napos úszó- és  
sporttábor,

Farkasréti Iskola,
6.24.–07.12. (3 hét)

CASTOR SE nyári tábor,
Kamaraerdei Ifjúsági Park,

6.17–28. (2 hét)          

Rock and  Roll tánctábor,
Törökugrató Iskola,
Csíkihegyek Iskola,

6.17–28. (2 hét) 

Sporttábor,
Kelen Pálya, 

6.17.–7.05. (3 hét) 

Korosztály 5–14 éves korig 4–14 éves korig 5–14 éves korig 5–14 éves korig
5–16 éves korig

6–14 éves korig

Tábor bemutatása Délelőtt kosárlabda  
kör edzések, délután pedig 
sok játék (kosárlabda, foci 
stb.). A tábor szervezője 

a MAFC-os edző és felnőtt 
kosárcsapat kapitánya, 

Misek Levente.

Napi kétszeri úszás, 
rengeteg játék, vízilabda, 
váltó- és úszóversenyek, 
kézműves foglalkozások. 
Napi kétszeri étkezés: két-

fogásos ebéd, uzsonna.

Idén számos sportágat pró-
bálhatnak ki a gyerekek: 

úszás, lézerlövészet, lovag-
lás, kerékpár, futás, a tábor 
végén pedig egy triatlon-
versenyt. A mozgalmas 

táborban napi háromszori 
étkezést biztosítunk.

A második héten külsősö-
ket is várunk nyári vidám 

tánctáborunkba, ahol 
megismerkedünk a roki 

alapjaival, sokat játszunk 
és vetélkedünk.

Sporttáborunkban a futball 
mellett egyéb sportágak 
is szerepet kapnak, mint 

például kosárlabda, aszta-
litenisz, teqball, lábtenisz, 
atlétika, emellett hetente 

egyszer strandolás, illetve 
lovardalátogatás is lesz. 

Ár Teljes ár: 29 000 Ft Teljes ár: 29 000 Ft
Testvéreknek csoportos 

kedvezmény

Teljes ár: 30 000 Ft Teljes ár: 29 000 Ft Teljes ár: 25 000 Ft
Testvérkedvezmény:  

17 500 Ft
Kapcsolat Misek Levente

06/30/5978-799
misektabor@gmail.com

Juhász György
06/70/7787-102

juhasz.gyorgy5@ 
hotmail.com

Fecskovics Attila
06/30/5464-846 

attila.fecskovics@ 
gmail.com

Lengyel Veronika
06/70/3785-473

rockandmagic@gmail.com

Görög Emília Aténé
06/70/9453-766 

gorog.emilia.atene@
kelensc.hu

Idén nyáron is több kiemelt 
sporttábor várja az újbudai 
gyermekeket, ifjú sporto-
lókat, akik a legváltozatosabb 
lehetőségek és különböző 
sportágak közül választ-
hatnak az önkormányzat 
és az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. jóvoltából.

Újbuda Önkormányzata és az Újbu-
da Sportjáért Nonprofit Kft. idén is 
igyekszik minél több gyermeknek 
lehetőséget nyújtani arra, hogy nyári 
sporttáborokban tanulhasson úszni, 
sportoljon, és közben sok közösségi 
élménnyel is gazdagodjon. Az előző 
nyáron mintegy kétezer kerületi gyer-
mek vehetett részt Újbuda színvonalas 
táboraiban.

Az önkormányzat és a StarSport 
Akadémia közös táborának ezúttal 
is a Nyéki Imre Uszoda ad majd ott-
hont. Itt egy helyen nyílik alkalom 
több sportág, így a vízilabda, a ko-

sárlabda, a labdarúgás, az asztalite-
nisz, a röplabda, a tollaslabda, vagy 
épp a strandröplabda megismerésére 
és gyakorlására. Mindezen felül stran-
dolás, kreatív foglalkozások és vetél-
kedők színesítik a programot. A részt 
vevő gyermekek olimpiai és világbaj-
nok sportolókkal is találkozhatnak 
majd. Az óvodásoknak szóló Törptá-
bor szolgáltatásait a kerületi lakcím-
mel rendelkező gyerekek, valamint 
a rászoruló, ugyancsak újbudai csalá-
dok is komoly kedvezménnyel vehetik 
majd igénybe.

Orosz Andrea Úszóiskolája már 
tizennegyedik éve ad lehetőséget 
a sportolásra a 4 és 14 év közötti kerü-
leti gyerekeknek a nyár folyamán is. 
A tábor helyszíne az önkormányzati 
tulajdonban lévő Sport11 Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpont lesz, 
ahol a növendékek a tudásszintjüknek 
megfelelő csoportba kerülnek. Vala-
mennyi foglalkozást komoly szakmai 
tapasztalattal rendelkező, okleveles 
szakedzők irányítják, külön az óvo-

dás-, illetve az iskoláskorú gyermekek 
részére.

A SwimWars nyári úszó- 
és élménytábor résztvevőit – ugyan-
csak a Sport11-ben – a napi kétszeri, 
tudásszintjüknek megfelelő úszások-
tatás mellett számtalan egyéb prog-
ram várja: lesz lovaglás, elektromos 
kisautózás, csillámtetkó-készítés, 
kézműves foglalkozás, lézeres céllö-
vészet, strandolás, emellett sportjáté-
kokat és vetélkedőket is rendeznek.

A Sport11 ad otthont – Nagy Pet-
ra úszóiskolájának szervezésében – 
az idei Élménytábornak is, amely a  3 
és 10 éves kor közöttieknek szól. A tá-
bor mottója szerint „a sportra nevelést 
igazi felhőtlen játékkal ötvözve ké-
nyeztetik a gyerkőcöket. Aki hozzánk 
jön, garantáltan merít egy csipetnyit 
kalandokból, barátságból, csapatmun-
kából és a motiváció minden kis bugy-
rából.”

(ÚS)

(Újbuda)

Kamaraerdei  
Nyári Napközis Tábor
Címe: 1112 Budapest,  
Kamaraerdei út 12–14.
Ideje: június 24–augusztus 16.
Korosztály: 1–7. osztályosok
Jelentkezési határidő: június 14-éig 
az iskolákban, és az intézmények által 
kiadott tájékoztató szerint június 24-étől 
folyamatosan
Tematika: napközis tábor
Ár: étkezési térítési díj
Kapcsolat: Homolay Károly táborvezető 
+36/1/381-0672, június 24-étől  
+36/20/5015-069

Sajátos Nevelési Igényű 
Gyermekek Napközis Tábora
Címe: 1119 Budapest, Fogócska utca 4.
Ideje: június 24–július 26.
Korosztály: 1–8. osztályosok
Jelentkezési határidő: folyamatos
Tematika: napközis tábor
Ár: étkezési térítési díj
Kapcsolat: Kiss Judit táborvezető  
+36/1/208-5814

Tehetségtábor
Címe: Soltvadkert
Ideje: augusztus 21–26.
Korosztály: 5–8. osztályosok
Jelentkezési határidő: június 20.
Tematika:  hatnapos intenzív 
tehetséggondozó tábor kiemelkedően 
teljesítő tanulóknak
Ár: egyeztetés alatt
Kapcsolat: Gyurcsó Gyuláné  
+36/1/381-0664; +36/30/5723-859

Nyári táborok  
a Karinthy Szalonban  
– Képzőművészeti tábor 
(Kores Eszter és Tóth Timi képzőművészek)
Címe: 1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.
Ideje: június 24–június 28.
Korosztály: 7–12 év
Jelentkezési határidő: június 10.
Tematika: képzőművészet
Ár: 30 000 forint
Kapcsolat: karinthy.szalon@gmail.com

Nyári táborok  
a Karinthy Szalonban  
– Iparművészeti tábor 
(Janzsó Krisztina és Szeredi-Ambrus Noémi 
iparművészek)
Címe: 1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.
Ideje: július 1–5.
Korosztály: 7–12 év
Jelentkezési határidő: június 20.
Tematika: iparművészet
Ár: 30 000 forint
Kapcsolat: karinthy.szalon@gmail.com

Nyári Napközis Tánctábor
Címe: Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
Ideje: június 17–21.; július 29– augusztus 2.
Korosztály: 4–15 év
Jelentkezési határidő: május 31.
Tematika: intenzív táncórák, hiphop, street 
dance, show dance, aerobik, zumba, jóga
Ár: 30 000 forint/turnus, aki mind a kettőbe 
jelentkezik, annak 20 000 forint/turnus
Kapcsolat: Nemesfalvi Alexandra 
+36/20/5992-666

Kicsi a bors… De!
Címe: Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Ideje: június 17–21.

Korosztály: 8–13 év
Jelentkezési határidő: június 12.
Tematika: önismereti, önbizalom-fejlesztő, 
drámapedagógiai tábor
Ár: 24 000 forint,  
testvérkedvezmény 20 000 forint
Kapcsolat: +36/1/424-5363; kkh@ujbuda.hu
 

Japán csodái
Címe: Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Ideje: június 24–28.
Korosztály: 10–14 év
Jelentkezési határidő: június 19.
Tematika: ismerkedés a japán kultúrával
Ár: 23 000 forint,  
testvérkedvezmény 20 000 forint
Kapcsolat: +36/1/424-5363; kkh@ujbuda.hu

Iciri-piciri tábor
Címe: Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Ideje: augusztus 5–9.
Korosztály: 8–14 év
Jelentkezési határidő: július 31.
Tematika: drámajáték bábokkal Weöres 
Sándor művei alapján
Ár: 22 000 forint,  
testvérkedvezmény 18 000 forint
Kapcsolat: +36/1/424-5363; kkh@ujbuda.hu

Német Mesetábor
Címe: Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Ideje: június 24–28. 8–17 óráig
Korosztály: 7–12 év
Jelentkezési határidő: június 7.
Tematika: német mesék, dalok, torna, 
játékok, színjátszás, kézműveskedés, 
vetélkedők
Ár: 29 000 forint
Kapcsolat: Kolosyné Bene Krisztina 
+36/70/5299-034; krisz.bene1@gmail.com

Mese-Varázs-Kuckó
Címe: Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Ideje: július 1–5.,  
július 8–12. 8.30–16.30 óráig
Korosztály: 6–9 év
Jelentkezési határidő: június 7.
Tematika: személyiségfejlesztés mesékkel, 
drámapedagógiai, kézműves és angol nyelvű 
foglalkozásokkal
Ár: turnusonként 30 000 forint
Kapcsolat: Czapáry Kata +36/20/4640-704; 
czaparykata@gmail.com

Tintanyúl Ovis Tábor
Címe: Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Ideje: július 8–12. 8–16 óráig
Korosztály: 3,5–7 év
Jelentkezési határidő: június 14.
Tematika: kreatív, kézműves, felfedező 
szemléletű tábor kirándulásokkal, sok 
mozgással és játékkal, szabad alkotási 
lehetőséggel, friss zöldséggel, gyümölccsel
Ár: 34 800 forint
Kapcsolat: Varga Zsófia +36/30/5282-872; 
info@maszatvilag.hu

Tudorka Tábor
Címe: Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Ideje: augusztus 12–16. 8–17 óráig
Korosztály: 5–9 év
Jelentkezési határidő: július 31.
Tematika: gyerekjóga, mesepedagógia, 
alapozó terápia, játékos képességfejlesztés
Ár: 34 000 forint
Kapcsolat: Földes Fanni +36/30/4266-932; 
fannifoldes@gmail.com

Kerületi kínálat
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Újbudai 15–26 év 
közötti fiatalokat 
várnak június 4-én 
a NewGenerationSkills 
projekt (NGS) kerületi 
záróeseményére.

A nemzetközi NewGeneration-
Skills projekt zárásaként június 
4-én Záróeseményt és Ötletbörzét 
tartanak az ELTE Lágymányosi 
Campusán (1117 Budapest, Páz-
mány Péter sétány 1/A) Találd 
meg önmagad, számolj a lehető-
ségeiddel, építs a képességeidre! 
címmel. A Duna Transznacionális 
Programból, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap támogatásával, 
az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam társfinanszírozásával megva-
lósuló projekt vezető partnere Új-
buda Önkormányzata.

Az érdeklődők megismerhetik 
a projekt nemzetközi partnereit 
és a partnerek saját képzésein ala-
pított, legjobban sikerült kezdemé-
nyezéseket, projekteket, valamint 

a jövőbeni terveket. Az előadások 
angol és magyar nyelven zajlanak, 
a helyszínen fordítókészüléket biz-
tosítanak.

Az Ötletbörzére hét ország-
ból érkeznek fiatalok Budapestre. 
A kétéves közös munka célja a fi-
atalokban rejlő vállalkozói és in-
novációs képességek jobb kihasz-
nálása. A program közreműködői 
a szakmaválasztásban, saját vál-
lalkozás elindításában segítettek 
az új generációs készségek fejlesz-
tésével.

A záróesemény során start-up 
pályázati verseny lesz, amelyen 

Ausztria, Bulgária, Csehország, 
Románia, Szlovénia és Szerbia is 
képviselteti magát.

Program:
• 8.30–9.00 Regisztráció
• 9.00–9.30 Megnyitó és köszöntő 

– Hoffmann Tamás, Újbuda pol-
gármestere és az Interreg Duna 
Transznacionális Együttműkö-
dési Program képviselője

• 9.30–9.45 A NewGeneration-
Skills projekt bemutatása – Mol-
nár László, Újbuda alpolgármes-
tere

• 9.45–9.50 NewGenerationSkills 
projekt filmvetítés

• 9.50–10.40 A nemzetközi együtt-
működés előnyei és a jövőbeli 
tervek – panelbeszélgetés a New-
GenerationSkills partnereivel

• 10.40–11.00 Kávészünet – sajtó-
tájékoztató és standok megtekin-
tése

• 11.00–13.15 Ötletbörzeverseny 
– a verseny ötletének és szabá-
lyainak ismertetése, zsűri bemu-
tatása, a 12 start-up csapat pre-
zentációja

• 13.15–14.15 Ebédszünet
• 14.15–15.00 Eredményhirdetés, 

díjátadó, a NewGenerationSkills 
projekt lezárása

A rendezvényre  
az alábbi linken lehet  

jelentkezni május 29-én 12 óráig:
https://vallalkozasbarat.ujbuda.hu 

/node/43585

Egész családok érkeztek 
a Facebookon meghirde-
tett játszótérfestési akcióra 
május 11-én az őrmezői 
Költők parkjába.

Junghausz Rajmund önkormányzati 
képviselő kezdeményezésére önkén-
tesek festették át az őrmezői Órás 
játszótér falécekből épített vár ala-
kú mászókáját. Közel tucatnyi csa-
lád érkezett, volt olyan önkéntes, aki 
munkaerején kívül festéket is hozott. 
Az eszközökről, így ecsetről, festék-
ről, kesztyűről és a munka irányítá-
sát koordináló szakértőkről a kerüle-
ti önkormányzat gondoskodott.

– Különösen megindító, hogy 
a három óráig tartó akció végeztével 
minden résztvevő köszönetet mon-
dott, amiért jelen lehetett – mesélte 
Junghausz Rajmund. Az önkormány-
zati képviselő szerint minden ilyen 
kezdeményezés népszerű Őrmezőn, 
és szükség is van rájuk. A lakótelepe-
ken ugyanis a lakók gyakran elidege-
nednek egymástól, nehezebben ala-
kulnak ki olyan kötelékek, mint falusi 
környezetben.

Legközelebb a szintén falécekből épí-
tett hajót festik majd át az önkéntesek 
a játszótéren. Korábban az önkor-
mányzat egy vállalkozót bízott vol-
na meg ezzel a feladattal, a mostani 
festők azonban vállalkoztak rá, hogy 
inkább ők végeznék el.

A Költők parkjában található ját-
szótér tengeri motívumaival az egyik 
leghíresebb Újbudán. A színes hajó 
mellett gumiszőnyegre festett tenge-
ri csillag, teknősbéka formájú játék 
és egy „meglovagolható” krokodil 

is található itt. A vár pedig nemcsak 
búvóhelyet nyújt a gyerekeknek a ten-
geri állatok elől, hanem meg is pihen-
hetnek benne.

(Újbuda)

aktuális

LEGÚJABB AJÁNLATUNK:

HA BÚTORT
KERES!

www.rs.hu/akcios-kiadvany

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja 

pályázatát az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj” elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon spor-
tolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intéz-
ményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat 
és sportágukban valamely korosztályos nemzeti váloga-
tott keretnek tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyekben 
az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág 
készségeinek elsajátítása (például öttusa, tízpróba) a nap-
pali tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől 
el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel 
esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai). 
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományoz-
ható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára 
adományozható, havi összege bruttó 20–50 ezer forint/fő.

A pályázás feltételei:
• Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben 

állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályáz-
hatnak.

• A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életko-
ra tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora 
a tárgyévben be nem töltött 25. életév. (A 18 év alatti 
fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújt-
hatja be.)

• A pályázatot benyújtó fiatal 2018/2019. évi tanulmányi 
eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet 
a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott 
pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény veze-
tőjének javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósítá-
sának ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell 
rendelkeznie.

• A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban 
hazai és nemzetközi versenyeken korosztályának meg-
felelő 1–8. helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapat-
sportágban korosztályos hazai bajnokság I. osztályában 
kell szerepelnie.

• A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetésé-
ért felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség 
javaslatát, valamint igazolást az eredményről.

• Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más 
önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbu-
da Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp 
László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozá-
sáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét 
képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a köte-
lező mellékletekkel (rövid önéletrajz, az eddigi sportoló te-
vékenység bemutatása, iskolai előmenetel igazolása, okta-
tási intézmény támogató javaslata, szakszövetségi igazolás 
az elért eredményekről és támogató javaslat, sportegyesü-
leti támogató javaslat, diákigazolvány, tb-kártya, lakcím-

kártya, személyi igazolvány, adóigazolvány másolata) 
együtt lehet. Pályázati adatlapok beszerezhetők minden 
év június 1-jétől a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), és letölthetők 
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje:  
2019. augusztus 30. 10 óra.

Személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgató-
ság Programkoordinációs Csoport munkatársainak adható 
át (1113 Budapest, Bocskai u. 39–41. II. emelet 202-es szo-
ba, tel.: 372-3482, 372-3448), vagy postai úton az önkor-
mányzat címére küldhető be (1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.). A borítékra kérjük, írják rá: „Újbuda Önkormány-
zata Papp László Sportolói Ösztöndíj”.

Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. javaslata alapján a polgármester előterjesz-
tésére a képviselő-testület dönt. A formailag hibás és hiá-
nyos pályázatokat a polgármester érdemi elbírálás nélkül 
zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tását követő képviselő-testületi ülés napja. Az ösztöndíj-
ban részesített pályázókat írásban értesítjük. A pályázó 
az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Budapest, 2019. május 2.
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

PÁLYÁZATI feLhívÁs

Az „Egészséges és Aktív Időskor” 
program részeként  

az Újbudai Szociális Szolgálat 
önkéntesei segítenek!

Hogyan kérhetek segítséget?
Minden hétköznap 9.00–13.00 kö-
zött a 06/1/381-1361-es alapdíjas 
telefonszámon, vagy az aktividos@
uszosz.ujbuda.hu e-mail címen.

Hogyan történik a segítség nyúj-
tása?
A fenti telefonszám felhívása során 
Ön elmondja kérését, a diszpécser 
pedig rögzíti a kérés részleteivel 
és az Ön adataival együtt (pl. lak-
cím, telefonszám). Amennyiben 
e-mailt ír, kollégánk arra fog reagál-
ni. Ezt követően az Újbudai Szoci-
ális Szolgálat egy szociális végzett-
séggel és igazolvánnyal rendelkező 
szakmai munkatársa, az önkéntes 
koordinátor felveszi Önnel a kap-
csolatot. Ezután megbeszéli Önnel 
a kérésének teljesítésére vonatkozó 
összes részletet, majd bemutatja azt 
az önkéntest (önkénteseket), aki se-
gítséget fog nyújtani az Ön számára. 
Az önkéntes később – a megbeszél-
tek alapján – már egyedül, de szük-

ség szerint a szakemberrel közösen 
fog segítséget nyújtani Önnek.

Milyen típusú segítséget kérhetek?
Az önkéntesektől elsősorban álta-
lános emberi segítséget kaphatnak 
az igénylők, mint pl. felolvasás, 
beszélgetés, orvoshoz kísérés stb. 
Az egyéni kérése teljesíthetőségét 
a diszpécser, illetve az önkéntes 
koordinátor munkatársunkkal tudja 
megbeszélni.

A segítség igénylésének feltételei:  
Újbudai lakcím,  

betöltött 60. életév

Mennyibe kerül?
Mivel a szolgáltatást az „Egészséges 
és Aktív Időskor” projekt, valamint 
Újbuda Önkormányzata támogatja, 
a szolgáltatások Önnek teljesen in-
gyenesek.

Hívjon minket hétköznapokon 
9.00–13.00 óra között  

a 06/1/381-1361-es telefonszámon,  
vagy írjon  

az aktividos@uszosz.ujbuda.hu  
e-mail címre!

Szeretettel várjuk megkeresését!

feLhívÁsérTesíTés
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Korm. rendelet) 37. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően megkezdtük a Buda-
pest XI. Kerület Kerületi Építési Szabályzatá-
nak (továbbiakban: KÉSZ) megalkotását.

A KÉSZ több ütemben készül, tárgyi (KÉSZ_7) 
ütem Budapest XI. kerület, Repülőtéri út–Kő-
érberki út–Egér út–Balatoni út–villamos-
vonal–kerülethatár–Budaörs határa által 
határolt területre került megrendelésre.

A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfoga-
dott településrendezési és településfejlesztési 
dokumentációkkal összhangban lévő helyi 
szabályozás megteremtése. Budapest Fővá-
ros Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 
28.) határozatával elfogadta a főváros Telepü-
lésszerkezeti Tervét és 5/2015. (II. 16.) számú 
rendeletével megalkotta a Fővárosi Rendezési 
Szabályzatot. Budapest Főváros Újbuda Ön-
kormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK hatá-
rozatával elfogadta a kerület Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiáját. Az elkészült KÉSZ 
fogja felváltani a jelenleg hatályos Kerületi 
Városrendezési Szabályzatot és kerületi szabá-
lyozási terveket.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmé-
ben tájékoztatom az érintett lakosságot és civil 
szervezeteket a terv készítésének elindításáról.

Az érintettek a terv ütemezésére vonatkozóan 
tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépíté-
szi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak. 
Az új településrendezési eszközre vonatkozó 
javaslataikat 2019. június 22-éig a foepitesz@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 
9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) be-
kezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom 
az érintett lakosságot és civil szervezeteket, 
hogy a Főépítészi Iroda a tárgyi területre ké-
szülő tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot 
tart 2019. május 29-én, szerdán 15–16 órá-
ig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett 
partnerek a terv elfogadásával hatályba 
lépő övezeti besorolásról, várható beépí-
tési mutatókról kaphatnak tájékoztatást. 
Szabályozási tervdokumentációt egy ké-
sőbb tartandó fórum, egyeztetés részeként 
fogunk bemutatni. A fórumon megjelenő 
partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöl-
tésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek 
javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg 
észrevételt.

Takács Viktor Tibor
főépítész

Játszótérfestés Őrmezőn

Kerekasztal  
a lakásszövetkezetekről

Szakmai fórumot tartott a Szövetkezeti Kutató-
intézet Nonprofit Kft. Kerékgyártó Gábor vál-
lalkozásfejlesztési tanácsnok szervezésében, 
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 
Nemzetközi Szövetkezeti Alapelvei és Értékei 
– lakásszövetkezetek címmel a Polgármesteri 
Hivatal épületében.

A kerekasztal-beszélgetésen a Lakásszö-
vetkezetek és Társasházak Országos Szö-
vetségének elnöke mellett több újbudai la-
kásszövetkezeti vezető és a téma kutatói is 
részt vettek. A megjelenteket Szabó László, 
a Lakásszövetkezetek és Társasházak Orszá-
gos Szövetségének elnöke köszöntötte, a be-
vezető előadást a Szövetkezeti Kutatóintézet 
Nonprofit Kft.-től Réti Mária tartotta a Nem-
zetközi Szövetkezeti Alapelvek és Értékek 
aktualitásáról. Az esemény egy kutatássoro-
zat része, melynek célja a szövetkezeti műkö-
dési forma fejlesztése.

(Újbuda)

Várják a fiatalokat  
az NGS záróeseményére

Május 9-én az önkormány-
zat és a hivatal vezetői work-
shopon ismerhették meg 
a NGS-projekt tapasztalatait, 
eredményeit. A Humánszol-
gálati Igazgatóság emellett 
idősügyi nemzetközi projek-
tek végrehajtásával is foglal-
kozott az elmúlt tíz évben, 
így a workshop résztvevői 
általában is áttekintést kap-
hattak a nemzetközi projek-
tekben való önkormányzati 
szerepvállalásról.
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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.

Gyöngyösi Flóra Anna a nevem, 2019. április 15-én szület-
tem a Szent Imre Kórházban. Negyedikként érkeztem a csa-
ládba, két nővérem és egy bátyám van, akik állandóan ba-
busgatnak. Anya és apa negyedik szeme fénye vagyok.

Cserkúti Bencé-
nek hívnak, 2019. 
május 8-án jöttem 
a világra a Szent 
Imre Kórházban. 
Az egész család, 
nagyszülők, uno-
katestvérek is 
a kerületben lak-
nak. A rokonokat 
már elvarázsolta 
a kis Bence, aki 
mindig jóked-
vű és mosolygós 
baba.

Tavaszi bárányétel  
nem csak ínyenceknek

Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje elhozta egyik 
kedvenc bárányreceptjét, 
melynek elkészítése végtelenül 
egyszerű, íze mégis felülmúlja 
a legbonyolultabb fogásokét is.

Hozzávalók:
• 1 kg bárányfartő
• 60 dkg zöld spárga
• 6 db tojássárgája
• 2 dl tejszín
• 30 dkg vaj
• 30 dkg kucsmagomba
• 20 dkg póréhagyma
• 0,5 kg újburgonya
• 1 csokor petrezselyem
• 1 szál rozmaring
• citromlé
• só, fehér bors

Elkészítés:
A póréhagymát megtisztítjuk, apróra 
vágjuk, majd a vaj felén megfuttatjuk. 
Hozzáadjuk a megmosott, lecsepegtetett 
gombát, sózzuk, megszórjuk egy kevés 
őrölt fehér borssal, aztán szakaszosan 
pirítjuk, amíg megpuhul és sűrű raguál-
lagot nem kapunk. Közben a burgonyát 

megtisztítjuk, sós vízben megfőzzük, 
vajon átpirítjuk petrezselyemmel, végül 
megsózzuk. 

A fartőt megtisztítjuk, ötfelé vágjuk. 
Forró serpenyőben kevés zsiradékon kör-
bepirítjuk, majd mellé dobjuk a rozma-
ringot. Miután színt kapott, 180 fokos sü-
tőbe tesszük, és közepesen átsütjük 8–10 
perc alatt. A sütőből kivéve pár percig 
pihentetjük.

A spárgákat, ha kell, tisztítjuk, sós, 
szódabikarbónás vízzel leforrázzuk, az-
tán kevéske vajon átfuttatjuk, és sózzuk, 
borsozzuk.

A tojásokat szétválasztjuk. Két kanál va-
jat mikróban felolvasztunk. A sárgájákat 
egy tálban habosra verjük, hozzáadjuk 
a tejszínt, és vízgőz felett addig keverget-
jük a habverővel, amíg sűrű állagot ka-
punk, vigyázva, hogy a tojás ne habarod-
jon be. Hozzáadjuk a felolvasztott vajat, 
ízlés szerint citromlevet és sót. Fontos, 
hogy a mártást közvetlenül tálalás előtt 
készítsük el.

Tálaláskor pár szál spárgát helyezünk 
a tányérra, amire a fartőszeleteket rak-
juk. Mellé halmozunk a burgonyából 
és végül a mártásból is.
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Huszonkilenc újbudai tűzoltót 
jutalmaztak a Szent Flórián-nap 
alkalmából a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
– Dél-budai Kirendeltség XI. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságán. Az elismeréseket 
Hoffmann Tamás, Újbuda polgár-
mestere és Varga Ferenc, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője adta át.

Az ünnepségen jelentették be, hogy Pintér 
Sándor belügyminiszter emlékérmet adomá-
nyozott Újbuda polgármesterének a katasztró-
favédelem területén végzett önkéntes munkája 
elismeréseként. Hoffmann Tamás beszédében 
kiemelte: az elismerés nemcsak neki szól, 
hanem az egész önkormányzatnak, a képvi-
selő-testületnek is. – Újbuda Önkormányzata 

mindig támogatta a tűzoltók munkavégzését, 
tevékenységét, ezzel is meghálálva, amit az új-

budai polgárok életének és vagyonbiztonságá-
nak védelmében tesznek – hangsúlyozta a pol-

gármester.
Varga Ferenc tűzoltó 

dandártábornok szerint 
a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság 
legnagyobb támogatója 
Újbuda Önkormányza-
ta, amely folyamatosan 
bizonyítja, hogy a kerü-
let a sajátjaként kezeli 
az itteni tűzoltóságot. 
Az eseményen Zettwitz 
Sándor, a 77 Elektronika 
Kft. ügyvezető igazga-
tója külön jutalmat adott 
át a tavaly szeptemberi 
Hengermalom úti tűz-
esetnél helytálló tűzol-
tóknak.

(D. B. S.)

aktuális

URBÁN TEREFERE

TIZENEGYEK 
VAGYUNK

Vendégek: 
Csurka Eszter
Molnár Ferenc Caramel
Trokán Anna

Helyszín: 
B32 Galéria és Kultúrtér 
(1111 Bp., Bartók Béla út 32.)

ÚJBUDA VÁROSI-KULTURÁLIS 
BESZÉLGETÉSSOROZATA, 
Közreműködnek: Antal Nikolett 
és Juhász Anna

19.05.23.

ELŐDÖK, INSPIRÁCIÓK

b32kulturter.hu
facebook.com/B32kulturter

Jutalom az újbudai 
tűzoltóknak

Rovatunk a mindennapi életben 
felmerülő gyakorlati kérdésekkel 

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

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

ügyINTÉZŐ

Közlekedési változások
Április 27-étől elindította a balatoni szezont 
a Magyar Államvasutak. Az előszezonra 
figyelemmel már most több vonat közle-
kedik a Balaton északi és déli partjára is, 
június 14-étől, a főszezon kezdetétől pedig 
további járatsűrítésre készül a MÁV-Start. 
Újbuda lakóinak ez különösen hétvégén le-
het segítség, amikor a Kelenföldi és a Déli 
pályaudvarok között több vonat jár, mint 
télen. Az elővárosi közlekedést azonban 
nem mindegyik teszi könnyebbé, mert jel-
lemzően csak ritkán állnak meg Székesfe-
hérvárig. Indulás előtt érdemes pontosan 
tájékozódni, hátha van kényelmesebb járat 
annál, amit megszokásból használnánk.

Egy új lehetőség is segíti a térség közle-
kedését, ez pedig a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) Dél-Buda Zónabérlete. 
Erre azoknak lehet szükségük, akik gyak-
ran lépik át a főváros közigazgatási határát 
tömegközlekedéssel, tehát nem elég nekik 
a BKK Budapest-bérlete. A május 11. óta 
kapható zónabérlet teljes áron 9580 forintba 
kerül, és Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, 
valamint Diósd elérését teszi kényelmeseb-
bé a BKK és a Volánbusz járataival. Jóval 
több busz indul az M4-es metró kelenföldi 
végállomásához, Budakesziről már közvet-
lenül is. Meglévő járatok is módosultak az új 
lakó övezetekre reagálva, például a 40-es 
és 40B járat mostantól megáll Rupphegyi 
út és a Madárhegy megállóban. Érdemes 
részletesen tájékozódni a lehetőségekről, fi-
gyelve arra is, hogy június 15-én életbe lép 
a tanítási szünetre érvényes menetrend a bu-
dapesti tömegközlekedésben.

A BKK tájékoztatása szerint az érintett 
térségben az eddig használt bérletek to-
vábbra is megmaradnak.
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Javában zajlik az Albertfalva fennállásának 
200. évfordulójáról megemlékező, az egész 
évet átívelő rendezvénysorozat helyi intézmé-
nyek és civil szervezetek közös szervezésében.

– Folyamatosan érkeznek felhívásunkra 
a régi fotók, amelyek bemutatják, hogyan né-
zett ki korábban a városrész. A gyűjtés janu-
árban kezdődött, és júliusig tart. A fényképek 
elérhetők lesznek az interneten, ősszel ván-
dorkiállítást szervezünk a kiválasztott dara-

bokból a helyi intézményekben, és albumot 
is megjelentetünk, amely felidézi a régi Al-
bertfalva hangulatát – mondta el Farkas Zsolt, 
az Albertfalvi Közösségi Ház (AKH) vezetője. 
A képeket két kategóriában várják: 1973 előtti-
eket, illetve 1973–1999 között készülteket.

Június 1-jén, a hagyományos szabadtéri Al-
bertfalvi Mustrán a városrész múltjára utal-
va az asztalosipar, illetve a meghívott Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából a né-
met nemzetiségi kultúra kerül a középpont-
ba. Délelőtt a helyi iskolák és a közösségi ház 
művészeti csoportjai lépnek fel, így a Szent 
II. János Pál Iskolaközpont, a Sziluett Tánc 
Stúdió, a Portéka Színpad, az AKH balettis-

kola, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Is-
kola és az Újbudai Babszem Táncegyüttes. 
Farkas Krisztina önkormányzati képviselő 
meghívására délután a Kodály Spicy Jazz, este 
a Spárga Zenekar, a Gesualdo Kamarakórus, 
az AKH Opera- és Dalstúdió, a Petőfi musical-
stúdió, a német tagozatos óvodások és iskolá-
sok csapata, a Törökbálinti Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport, valamint a Saarer Musikanten 
sváb zenekar mutatkozik be. Este utcabál várja 

a közönséget. Egész nap zaj-
lik majd az Albertfalva 200 
Helytörténeti Kalandtúra, 
amelyre érdemes mielőbb 
regisztrálni, ugyanis csak 
a verseny résztvevői kaphat-
nak egyedi, Albertfalva 200 
feliratú pólót.

Az Újbuda Önkormányza-
ta által kiemelten támogatott 
Albertfalva 200 programsoro-
zatot az Albertfalvi Közösségi 
Ház, az Albertfalvi Lokálpat-
rióta Egyesület, a Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola, 

az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola, 
az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjte-
mény és Farkas Krisztina önkormányzati kép-
viselő fogja össze. Farkas Krisztina elmondta: 
„Valamennyiünknek ismernünk kell a múltat, 
különösen a 200 éves Albertfalváét, ahol min-
dennapjainkat töltjük. Ezért is veszek részt idén 
is az Albertfalvi Mustra szervezésében, meg-
hívásomra érkeznek az egyházak képviselői, 
akiknek jelenlétében ünnepélyes keretek között 
veszik át a kisközösségek Albertfalva zászla-
ját.” A városrész kézműves hagyományai előtt 
tisztelegve a képviselő invitálására számos kéz-
műves, egyesület érkezik a Mustrára.

(Újbuda)
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Albertfalva 200: júniusban Mustra

Dallam a vershez Kubai hangulat Albertfalván

utcabál a színessé váló fák alatt.

20.00 óra  SPÁRGA ZENEKAR  

           Tanzen auf der Straße!

2019. június 1.   
szombat10.00 -22.00 óráig

Helyszín:  
1116 Bp. Gyékényes utca

a gyerekeké a színpad a helyi iskolák és a közösségi ház mûvészeti csoportjainak 

a bemutatóival

11.30 óra PORTÉKA SZÍNPAD: VÁSÁRI KOMÉDIA

 a jazz, a komolyzene, a musical, majd a sváb muzsika és néptánc érintésével jutunk el a látványos táncbemutatókig.
14.00 óra KODÁLY SPICY JAZZ
15.00 óra GESUALDO KAMARAKÓRUS
15.30 óra AKH OPERA- ÉS DALSTÚDIÓ
16.15 óra PETôFI MUSICAL STÚDIÓ
16.45 óra Német tagozatos óvodások és iskolások mûsora17.15 óra GROßTURWALLER TÄNZER – Német Nemzetiségi Tánccsoport 17.45 óra SAARER MUSIKANTEN – tradicionális sváb muzsika18.30 óra TÁNCBEMUTATÓK és oktatás

Délelo"tt

Délután

Este

Egész nap 
Albertfalva200 Helytörténeti 
Kalandtúra, Nerf, kézmûves 
foglalkozások, ügyességi játékok, 
kirakodóvásár, asztalos és fazekas 
mesterség bemutatók.

Fôvédnök: 
Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester

Védnök: 
Farkas Krisztina 
önkormányzati képviselô

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

ALBERTFALVI 
KözösségI Ház

Albertfalvi Mustra
Egy nap,  három hangulat!
Vendég: Újbuda Német Önkormányzata

Kaczander Nóra gitározik 
és énekel, verseket zenésít meg 
és tanít. Ha a szükség úgy hozza, 
kész váratlanul is beugrani muzsi-
kálni, mint legutóbb az Albertfalvi 
Közösségi Ház kubai estjén. 
Tehetségét több megmérettetésen 
ismerték el, nemrég megnyerte 
a HangHordozók 2019 versenyt.

• Mi indította erre a pályára? Volt a család-
ban, aki zenével foglalkozott?

Dédapám nagy zenész volt, harmonikán ját-
szott egy sváb zenekarban. Sajnos nem ismer-
hettem őt, talán tőle örököltem a tehetségemet. 
Hétévesen kezdtem gitározni és énekelni tanul-
ni. Először a klasszikus alapokat sajátítottam 
el, majd egy kubai gitáros segítségével a latin 

zenével is megismerkedhettem, és a dzsessz 
sem maradt ki az életemből.

• Megtalálta már azt a műfajt, azt a hangot, 
amelyet igazán a magáénak érez?

Úgy gondolom, igen. Tizenhét évesen zenésí-
tettem meg először verset, azóta beleszerettem 
ebbe a műfajba. Ady Endre, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső vagy Szabó Lőrinc mellett 
kortárs költők alkotásait is örömmel ültetem 
át. Olvasom a verset, és amelyik megérint, ah-

hoz jön is rögtön a dallam.

• Miért érezte fontosnak, hogy gitározni 
tanítson másokat?

Még középiskolás koromban kértek meg 
ismerős anyukák, hogy tanítsam a lánya-
ikat. Először megijedtem a feladattól, de 
olyan jól alakult minden, hogy megsze-
rettem az oktatást. Ez is sikerélmény. 
Egyszerűen szeretem látni, hogy valaki 
elindul a nulláról, és néhány hónap múl-
va már gitározik és énekel.

• A szólókarrier mellett tervezi, hogy 
együttest alapít?

Játszottam már korábban is zenekarban, 
most pedig az egyik tanítványommal, 
Edinával tervezzük, hogy duót alakí-
tunk. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni.

• A Magyar Írószövetség, a Magyar Nap-
ló Kiadó és az MTVA partnerségében 
megszervezett HangHordozók ének-
mondó versenyen Kántor Péter és Báger 
Gusztáv egy-egy megzenésített versével 
nyert. Mit jelent önnek ez a siker?

Boldog vagyok, hogy a befektetett munka 
meghozta gyümölcsét. Egy művésznek fontos 
a visszajelzés, a sikerélmény, az építő kriti-
ka, így tudunk alkotni és fejlődni. Szeretném 
továbbra is színesíteni a kerület és az ország 
kultúráját, nemcsak a versmegzenésítésekkel, 
hanem saját szövegű dalaimmal is.

(Dabis Balázs Silvius)

Fotó: Szalai Sándor

Az Albertfalvi Közössé-
gi Ház tematikus rendez-
vénye, a Kubai Nap salsa- 
és cha-cha-cha-bemutatóval, 
a szigetország történelmé-
ről, kultúrájáról, társadalmi 
és vallási sajátosságairól szó-
ló előadásokkal és élő 
zenével várta az ér-
deklődőket. A hangu-
latot este a Latin 
Combo együttes 
fokozta: Lili, a kari-
bi énekesnő hangja 
és pergő gitármuzsi-
ka idézte fel Kuba 
dallamvilágát. Meg-
telt a tánctér, még 
az eseményre elláto-
gató nagykövet, Ali-
cia Elvira Corradera 
Morales is táncra per-
dült.

– A kubaiak híresen ba-
rátságosak és befogadóak. 
Nálunk minden náció megta-
lálható, az emberek szeretik 
egymást, legyenek született 
kubaiak, afrikaiak, európa-
iak – mondta köszöntőjében 

Kuba magyarországi nagy-
követe. – Sokan Kubát a sal-
sával és a karibi életérzéssel 
azonosítják, de a táncművé-
szetre is büszkék vagyunk. 
A magyarokhoz hasonlóan 
nálunk is népszerű a kortárs 

és a klasszikus balett, a nép-
tánc. A kubai gasztronómia, 
beleértve a híres italokat, 
koktélokat, szintén nagy ha-
gyományokra tekint vissza, 
amit szívesen hirdetünk – tet-
te hozzá.

Az Albertfalvi Közösségi 
Házba látogatók már nem egy 
ország kultúráját ismerhették 
meg, hiszen a ház rendsze-
resen tart a világ népeinek 
kultúráját, hagyományait be-
mutató tematikus napokat. 

Farkas Krisztina önkormány-
zati képviselő a rendezvényen 
azt is elárulta, hogy szeretne 
Kubába látogatni, és megis-
merni, amiből a tematikus 
napon ízelítőt kapott.

(T. K.)
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K A R I N T H Y  S Z Í N H Á Z .  C S A L Á D B A N  M A R A D .

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

Júniusban nyit az Agárdi Popstrand

Múzeumok  
az iskolákban
„Legyen divat múzeumba járni!” 
– hirdeti a Mozaik Múzeumtúra 
edukációs programsorozat, amely 
idén harmadik alkalommal indult 
útjára. Az első élménynapot május 
8-án az Újbudai Petőfi Sándor 
Általános Iskolában rendezték.

A Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés 2017-
ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpo-
litikai Intézet ötlete alapján valósult meg az-
zal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse 
a 10–14 évesek körében.

Az edukációs rendezvénysorozat a tantermi 
színházi előadásokhoz hasonlóan a  múzeu-
mokat viszi el az iskolákba. A Felelős Szülők 
Iskolája által szervezett interaktív foglalko-
zások a sokszor személytelennek megélt láto-
gatásokat múzeumpedagógiai módszerekkel 
teszik a gyerekek számára is izgalmassá. – Itt 
az ideje, hogy a diákokat a saját nyelvükön 
szólítsuk meg – mondta lapunknak Tibensz-
ky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapí-
tó-ügyvezetője.

Az idei első állomás az Újbudai Petőfi Sán-
dor Általános Iskola volt: ízelítőt hoztak ide 
többek között a Bélyegmúzeum gyűjteményé-
ből, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum pedig 
Puskás labdájával, a kecskeméti Leskowsky 
Hangszergyűjtemény különleges zenei instru-
mentumokkal jött el a diákokhoz. A múzeumi 
programok mellett Balatoni József, alias Jocó 
bácsi, az ország egyik legnépszerűbb történe-
lemtanára tartott játékos vetélkedőt.

(K. G.)

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Bp., Gyékényes utca 45–47.
Május 28. 18.00 Etele Helytörténeti Kör  
– az Eklektika Klub története
Az egyesület múltja, küldetése, az általa kiadott 
helytörténeti kiadványok bemutatása. Előadó: 
Farkas Zsolt helytörténész. A részvétel díjtalan.

Június 3. 18.00 Kocsis Krisztián  
zongoraművész szólókoncertje
Liszt: A Villa d’Este szökőkútjai; Beethoven: 
C-dúr „Waldstein” szonáta Op. 53. I. tétel;  
Brahms: Változatok egy Paganini-témára II. 
Op. 35.; Bartók: Táncszvit; Liszt: Haláltánc;  
Debussy: Estampes; Bartók: Négy zongorada-
rab – IV. Scherzo. A részvétel díjtalan.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Bp., Törökugrató utca 9.
Május 24. 18.00 A Kézimunka Dicsérete 
Kézimunkázók klubjának kiállítás-megnyitója 
a Rét Galériában. Megnyitja: Tóthné Vonsik 
Vivien, a Gazdagréti Közösségi Ház vezetője. 
A kiállítás ingyenes, megtekinthető  
június 14-ig 9–18 óra között. 

Május 25. 15.00–18.00 Gazdagréti  
Gyereknap Földön – Vízen – Levegőben
Kovácsovics Fruzsina koncertje vár minden 
gazdagréti gyermeket, a Tappancsfal-avató 
után Misi bohóc szórakoztatja a közönséget. 
Szélmentes időben 17 órától a legbátrabbak hő-
légballonra szállhatnak. A lufifújó-, illetve mo-
torcsónakverseny eredményhirdetése 17.30-tól 
lesz. Ezek mellett arcfestés, mini-KRESZ-pálya 
és közlekedési kvízjáték is várja a családokat.

Június 6. 19.00 Amfiteátrumi esték – Hajdú 
László gitárművész akusztikus koncertje
Júniusban beköszönt a nyár, ezzel együtt elin-
dul az Amfiteátrumi esték már hagyományos 
sorozata is. A nyitónapon a legnagyobb magyar 
és külföldi slágereket hallhatjuk a közösségi ház 
előtti téren, kiélvezve annak sajátos hangulatát. 
Az ingyenes szabadtéri akusztikus koncertso-
rozat egész nyáron csütörtök esténként 7 órától 
fél 9-ig vár minden kicsit és nagyot, kétlábút 
és négylábút egyaránt.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Bp., Kardhegy utca 2.
Május 25. 10.00–14.00  
Kelenvölgyi gyereknap
A Kelenvölgyi Közösségi Ház melletti kert 
hívja ezen a napon a gyerekeket és szülőket 
sok-sok játékkal, érdekességgel, izgalmas báb-

előadással, interaktív koncerttel meg persze pat-
togatott kukoricával és szörppel.

Május 31. 18.00 A Kelenvölgyi Festőiskola 
csoportos kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető június 14-éig munka-
napokon a programok függvényében.

Június 7. 18.00–20.00 Kelenvölgyi  
Doku 2019 Filmklub  
– Szalkai Zoltán: Gyaloglás gulágföldön
A vetítést követően beszélgetés, kis filmeszté-
tika, terítéken a dokumentumfilm-készítés sa-
játosságai. Házigazda: Kinyó Ferenczy Tamás 
rendező, producer. A programot az NKA támo-
gatja. A belépés ingyenes.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Bp., Cirmos utca 8.
Május 24. 18.00 Morus-nap Őrmezőn: 
A Margit híd tragédiája 1944
1944. november 4-én egy baleset miatt felrob-
bant a Margit híd pesti nyílása, több száz em-
ber életét kioltva, mintegy nyitányaként a ha-
marosan kezdődő véres ostromnak, a főváros 
elpusztításának. Előadó: Marosváry István 
mérnök-tanár. Házigazda a 27 éves Őrmezői 
Morus Szent Tamás Egyesület, közreműködik 
a Gesualdo Kamarakórus, vezényel Uzsaly 
Bence. A belépés díjtalan.

Összművészeti  
városfesztivál a B32-ben

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.

Kulturális programajánló

A Budapest100 idén kilencedik 
alkalommal irányította a figyelmet 
a főváros építészeti értékeire, 
az épületek és lakóik történeteiből 
kirajzolódó városi környezetre. 
A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 
május 3-án és 4-én a B32 Galéria 
és Kultúrtérben csatlakozott 
a rendezvénysorozathoz.

A Kép – Szö-
veg – Budapest 
című összmű-
vészeti feszti-
válon a képző- 
és fotóművészet 
mellett a zene, 
az irodalom 
és az előadó-mű-
vészet is helyet 
kapott. A FISZ 
célja az volt, 
hogy szakértők 
és művészek 
bevonásával tér-
képezzék fel Bu-
dapest valós és fiktív kulturális lenyomatait. 
Idén a százéves Bauhaus állt a Budapest100 
fókuszában, a városfesztivál résztvevői azt is 
megtudhatták, miként hatott ez az irányzat 
az irodalomra vagy a képzőművészetre.

Május 3-án Szilágyi Zsófia, a Szegedi Tu-
dományegyetem professzora beszélt a múlt 
század ’30-as, ’40-es éveinek irodalmi életé-
ről, kitérve Móricz Zsigmond építészet, illetve 
a Bauhaus iránti rajongására is. Térey János 
és Poós Zoltán írók (képünkön) a főváros épí-

tett környezetének zenei, irodalmi összefüg-
géseit vizsgálták A Ráckerttől a bulinegyedig 
című előadásukban. Gáti György fotóművész 
Budapest-sorozatának képeihez a FISZ tagjai 
írtak novellákat és verseket, ezeket a Nézőmű-
vészeti Kft. színészei, Scherer Péter, Katona 
László és Simkó Katalin olvasták fel.

Másnap Zeke Gyula újságíró, tanár beszélt 
a budapesti kávéházak és eszpresszók törté-
nelméről, majd Hermann Veronika és Smid 

Róbert előadása után fiatal szerzők, Izsó 
Zita, Neszlár Sándor, Pataky Tamás és Seres 
Lili Hanna olvastak fel műveikből. Gelen-
csér Gábor, Gyárfás Dorka és Huber Zoltán 
a mai magyar filmsorozatok Budapestjéről 
beszélgetett. Szederkényi Olga újságíró, ren-
dező nyitotta meg a Moholy-Nagy László 
Művészeti Egyetem (MOME) hallgatóinak 
kiállítását. A városfesztivált Grecsó Kriszti-
án és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi 
estje zárta.

(Újbuda)

Idén nyáron is vár mindenkit 
az Agárdi Popstrand! Június 
29-én a Hooligans és a Pi-
ramis, július 6-án az Edda, 
13-án Vastag Csaba, Kasza 
Tibi és László Attila, 20-án 
a Mobilmánia, 26-án az Irigy 
Hónaljmirigy és az Animal 
Cannibals, 27-én az R-Go, 
augusztus 3-án Demjén Fe-
renc és a Skorpió, 10-én a Di-
namit, Varga Miklós és Balázs 
Fecó, 17-én Zoltán Erika, 19-
én a Tankcsapda és a P. Box 
lép fel a szabadtéri színpadon. 
Kapunyitás 17 órakor, a kon-

certek után Dance Beach Par-
tyval várják a közönséget.

A vidéki rendezvényhely-
színek közül a legnagyobb 
múltra visszatekintő, 1977 
óta megrendezett Agárdi 
Popstrandra már tizenhar-
madik éve kapnak alanyi 
jogon 50 százalékos kedvez-
ményt Újbuda állandó lako-
sai. A szervezők hosszú távú 
együttműködést alakítottak 
ki a kerületi önkormányzattal, 
Hoffmann Tamás polgármes-
ter támogatásával. Az Agárdi 
Popstrand fontosnak tartja, 

hogy rendszeres belépési le-
hetőséget biztosítson a XI. 
kerületi pedagógusok, óvó-
nők, az egészségügyben dol-
gozók és a közbiztonságért 
tevékenykedők részére. Ezért 
a fentiek értelmében tisztelet-
jegyeket ajánlottak fel többek 
között a Szent Imre Kórház, 
a Szent Kristóf Szakrendelő 
és a XI. kerületi rendőrkapi-
tányság munkatársainak.

(Újbuda)

13.30 A „Nemzeti Összetartozás fájának” 
ültetése és ünnepélyes megemlékezés  
a Feneketlen-tónál,  
a Hemingway étterem mellett

15.00 Néptánc flashmob erdélyi,  
vajdasági és újbudai táncosokkal,  
zenészekkel a Móricz Zsigmond körtéren

17.00 Néptánc flashmob erdélyi,  
vajdasági és újbudai táncosokkal, 
zenészekkel az Allee mellett,  
a Kőrösy József utcai sétányon

Nemzeti Összetartozás 
Napja Újbudán 
2019. június 4.

Nemzeti Összetartozás 
Napja Újbudán 
2019. június 4.
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APróhIrdeTés

fogAdóórÁk

 » LAkÁs, IngATLAn
DÁGON családi ház eladó. Budapesttől 33 km-re, a pilisi Dágon 
lévő 3 szobás, rendezett családi házat 340 négyszögöl telekkel, 
dupla garázzsal, műhellyel, hegyoldalba vájt borospincével 
budapesti kisebb lakásra cserélnénk. Tel.: 06/30/934-3232.
ENERGETIKAI tanúsítvány készítése: Murányi Béla 
06/20/398/6339, murbela@murbela.hu http://bit.ly/
MBetanusitvany

 » 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.
VILLANYSZERELÉS – lakások részleges és teljes felújítása, 
kisebb javítások is. Tűzhely, ventilátor, elszívó stb. bekötése. 
Lakászszerviz: karnis, csillár, kép, polc, tükör felszerelése. 
Kuszmann Zoltán villanyszerelő. T.: +36/30/853-0836, 
kuszmann@t-online.hu

 » 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.
TELJES KÖRŰ REDŐNY szervizelése, szúnyogháló-
beszerelés, -javítás, új redőny beépítése hétvégén is, ingyenes 
kiszállás! 06/20/432/6550, www.redonygurtnis.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS iparosokkal. Festés, parkettázás, 
gipszkartonozás. Közületnek is.
KÁLLAY Péter Pál E.V. 06/70/387-97-27. bobek1958@gmail.
com szíves érdeklődését köszönöm.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233. 
TÁRSASHÁZ, lakópark takarítását vállalom vállalkozóként. 
06/20/460-3740, nemetandrasne@00gmail.com

 » gYógYÁsZAT
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítése, javítása. Tel.: 06/20/980-
3957.

 » régIség
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., Ráday u. 6., 06/20/280-0151, 
herendi77@gmail.com
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház részére teljes 
gyűjteményt, bútort, koloniált is, zongorát, porcelánt, 
ezüstöt, órát, festményt, régi pénzeket, katonai kellékeket, 
kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, szőnyegeket. Teljes 
hagyatékot kiürítéssel. Hétvégén is hívható. T.: 06/1/618-7682., 
mobil: 06/30/324-4986.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. Tel.: 266-4154. Nyitva: H–Sz 10–17, Cs 10–19.
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.

HANGLEMEZ-GYŰJTEMÉNYEK felvásárlása. Teljes 
bakelitlemez-gyűjteményét megvásároljuk. Nagyobb mennyiség 
esetén díjtalanul házhoz megyünk, és ha elfogadja a lemezek 
felmérése után tett árajánlatot, akár azonnal elszállítjuk a teljes 
gyűjteményt. Tel.: 06/70/284-4908; info@hanglemeztasak.hu

 » gondoZÁs 
IDŐSEKHEZ pedikűrös házhoz megy. M. Mariann, 
06/30/445-3876.
IDŐSGONDOZÁST vállalok 24 órában otthonában: 
06/20/224-9590.

 » 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. 
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ! Légy sikeres velünk! Várunk 
értékesítőnek frekventált helyen lévő Duna House irodánkba. 
Érdeklődni a 06/30/248-2569-es számon.

 » könYvek
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.
ÉTTEREM bérleti joga a CAMPONÁ-nál eladó  
06/30/559-5064. www.ingatlan.com/29273141

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

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.

Kányádi Sándor: Májusi 
kétségbeesés c. költeményé-
ből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
sora (S, G, S, I, Z). 13. Lát-
ta az eseményt. 14. Gyümöl-
csöt szárít. 15. Függőlegesből 
egyre ferdébb helyzetbe kerü-
lő. 16. Indíték. 17. … Moore, 
amerikai színésznő. 19. Kínai 
kisváros a Sárga-folyó part-
ján (WUDA). 21. Tele Sport. 
22. Hófúvás kezdete! 24. 
Jellegzetes szaglószervvel 
rendelkező. 26. Sporttrikó. 
27. Matematikai műveletet 
végez. 29. Északi női név. 31. 
Távírókód. 33. Portugál és tö-
rök gépkocsijelzés. 35. Mexi-
kói kisváros a Keleti-Sierra 
Madre lábánál (TERÁN). 37. 
István király fia. 38. Hús mel-
lé jár. 40. Szegecs. 41. Nomen 
nescio, röv. 42. Velencei ke-
reskedő, utazó, író (2 szó). 43. 
Jegy fele! 44. Holland kisvá-
ros az ország középső részén 
(TIEL). 46. Réseket eltorlaszol. 47. A Kft együttes frontembere (And-
rás). 49. Fél tucat esztendő (2 szó). 51. Közúti egynemű betűi. 52. Bizta-
tó szó. 53. Kézzel megfoghat. 55. Lefelé tart az út. 56. Átfutó páratlan 
betűi. 58. Szakmai siker. 61. Névutó: a közölt időponttól kezdődően. 64. 
Rádium vegyjele. 65. Londoni játék! 66. … Sylvia, Romulus és Remus 
anyja. 68. Oda-vissza: falatozna. 69. Jassznyelv. 71. Noé közlekedési 
eszköze. 73. Rézfúvós hangszer.

Függőleges: 1. Jászai-díjas színész, televíziós műsorvezető (András). 
2. Öltöny része. 3. Gúnyadarab! 4. Vékonyabb szálfa. 5. Íz. 6. Szentélyét 

Szombathelyen tárták föl. 7. 
Kettős betű. 8. …-fok, a Per-
zsa-öböl egyik kiszögellése 
Szaúd Arábiában (ZAWR). 
9. Indiai nagyváros Heydera-
badtól K-re. 10. Byron lányá-
nak neve. 11. Visszakerget! 
12. Budapesti egyetem név-
betűi. 18. II. Rákóczi Ferenc 
generálisa (Tamás). 20. „S … 
hiteknek kicsoda állít / károm-
kodásból  katedrálist?” (Nagy 
László). 23. Lobog a víz. 25. 
Blokád. 26. Cseremisz. 28. 
Aprólékosan néz. 30. Festék-
ipari alapanyag. 31. Az idézet 
második sora (A, M, V, Ö). 
32. … vincit amor, a szerelem 
mindent legyőz. 33. Népies 
záró elem. 34. Levegőbe lök. 
36. Szomszédolgat. 38. Körút, 
röv. 39. Magyar származású 
olasz szobrászművész (Ame-
rigo). 45. Táplál. 48. Nyílás-
záró. 50. Gabonamérő. 52. 
Dologtalan méh. 54. Sylvester 
Stallone egyik szerepe. 55. 

A mélyére megy, költői szóval. 57. Tanya. 59. Régi iskolatípus. 60. Füzet. 
62. Elképzelés. 63. Klasszikus prepozíció. 65. Szurkoló bánata/öröme. 67. 
Lak betűi keverve. 70. Gerevich Aladár. 72. Radon vegyjele. 74. Ver.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 31. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.hu 
e-mail címre. A 9–10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Bús al-
kimista mit nekem a kincsek, kihunyt a tűz már és kihűlt a lombik. NYER-
TESE: Kozma Sándor, 1113 Bp., Bartók Béla út. Nyeremény: könyvjuta-
lom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

PÁrTok eseménYeI
 » A XI. kerÜLeTI fIdesZ ProgrAmjAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyit-
va tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingat-
laneladási ár és vételhez kapcsolódó tanács-
adással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163) 
várják az érdeklődőket. 

 » A XI. kerÜLeTI msZP ProgrAmjAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva 
tartás: H, K, Cs: 10.00–13.00; K, Sz, P: 
15.00–17.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/
mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szer-
dáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: 
minden hónap első keddjén 14–17 (telefonos 
egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-3369). 

 » A XI. kerÜLeTI kdnP ProgrAmjAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda 
hétköznap 14–18 óra között fogadja az ér-
deklődőket. 

 » A XI. kerÜLeTI LmP ProgrAmjAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első 
péntekén 19–21 óra között, az F2 Klub-
ban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődő-
ket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy 
országos ügyekről, problémákról, és ismerje 
meg a javaslatainkat! Tel.: 06/70/511-6390. 
Web: facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp. 
blog.hu

 » A XI. kerÜLeTI joBBIk ProgrAmjAI
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja 
a 06/70/372-5854-es telefonszámot, foga-
dóóra megbeszélés szerint. Minden hónap 
első szerdáján taggyűlés 18 órától a Villá-
nyi út 20/B alatt.

 » A XI. kerÜLeTI PÁrBesZéd  
ProgrAmjAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Foga-
dóóra 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 iro-
da címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda 
állandó nyitva tartása: minden szerdán 16–19 
óráig.

 » A XI. kerÜLeTI mI hAZÁnk  
moZgALom ProgrAmjAI
A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiség-
ben nyilvános összejövetel minden hónap 
első keddjén 18 órától. Az iroda nyitva: H: 
8–10; K, Cs: 16.30–18; P: 10–12. A Mi Ha-
zánk Újbudai Szervezetének elnöke, Novák 
Előd a 06/30/358-2723-as számon és a novak.
elod@mihazank.hu címen érhető el. További 
információ: facebook.com/mihazankujbuda. 
Május 22-én 18 órától Kubínyi Tamás A Fe-
kete Madonna elrablása címmel tart fórumot. 

 » A XI. kerÜLeTI momenTUm  
ProgrAmjAI
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.hu. 
Naprakész információk a programokról, vita-
fórum: facebook.com/momentumujbuda. Ta-
lálkozzunk minden nap az Európai Parlamenti 
választásig a Körtéren 17–19 óra között.

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  
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• 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.
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Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

2019. június 1. 8.00–12.00  
között (illetve a készlet erejéig)  

ingyenes  
ajándékcsomaggal 
kedveskedik 
a 60+ Kedvezménykártyával rendelkező  
kerületi lakosoknak.  
A 60+ kártya a helyszínen is igényelhető,  
ezt követően a csomag átvehető.

Pünkösdi csomag  
a 60 év  
feleTTieknek

Minden 60+ kedvezménykártyával és lakcímkártyával rendelkező, 
jelen lévő újbudai lakos a helyszíni regisztráció után  
egy ajándékcsomag átvételére jogosult.

1 kg kristálycukor
1 kg finomliszt
1 csomag 4 tojásos szarvacska tészta
1 l étolaj
1 db sűrített paradicsom
1 doboz tea
1 zacskó sütőpor
1 Balaton szelet

A csomag  
tartalma:

újbudai szenior ProgramközPonT  
(bölcső u. 3.)
újbudai önkénTes koordinációs  
és módszerTani közPonT  
(kérő u. 3.)
újbudai PeTőfi sándor álTalános iskola  
(kiskőrös u. 1.)
újbudai bocskai isTván álTalános iskola  
(bocskai úT 47–49.)
gazdagréT csíkiHegyek álTalános iskola  
(csíki-Hegyek u. 13–15.)
beTHlen gábor álTalános iskola  
keveHáza uTcai TelePHelye  
(keveHáza u. 2.)
domokos Pál PéTer álTalános iskola  
(soPron úT 50.)

Helyszínek:

hirdetmény
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Újbuda 2015–2025-ös Idősügyi Koncepciójának 
egyik fontos célja, hogy elérhetővé tegye 
a kerület idősbarát-szolgáltatásait azok számára 
is, akik nem vagy csak nehezen tudják őket 
igénybe venni.

A Sas-hegy Újbuda egyik legszebb területe, de adottságai gon-
dot is okozhatnak az ott élő időseknek. Rossz időben nem kis 
kihívás a hegyről le- és visszajutni, elérni egy szolgáltatást, 
programot a kerület másik pontján. Ezt kívánja enyhíteni az ön-
kormányzat azzal, hogy az Újbuda 60+ Program szervezésében 
új közösségi központot nyitott a Sas-hegyi Látogatóközpontban.

A jövőben havi rendszerességgel lesznek itt 60+ közösségi 
események, a megnyitót május 8-án tartották. Hoffmann Tamás 
polgármester arra biztatta az alakuló idősklub első vendége-
it, hogy ajánlják másoknak is a Sas-hegy természeti kincseit, 

és keressék fel a látogatóközpontot. – Mi, újbudaiak szerencsé-
sek vagyunk, hogy ez a terület a főváros közepén megmaradt 
védett természeti értéknek – hangsúlyozta a polgármester, aki 
arról is beszélt, hogy az önkormányzat is sokat tesz a környék 
élővilágának megőrzéséért.

Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság (DINPI) igazgatója 
köszöntője után Toldi Tamás, Újbu-
da idősügyi referense tájékoztatta 
a résztvevőket az induló új idősügyi 
programról. A találkozón részt vett 
Győrffyné Molnár Ilona humánszol-
gálati igazgató és Hégli Imre környe-
zetvédelmi osztályvezető is. Végül 
a központ munkatársa, Kremicsán Já-
nos kalauzolta végig az érdeklődőket 
a Sas-hegyen.

A DINPI régóta együttműködik 
Újbuda Önkormányzatával. Segíte-
nek az újbudai gyerekek környezet-
tudatos nevelésében, és az időseknek 
is szerveznek kirándulásokat. Ez 
az együttműködés bővül most a 60+ 
klubdélelőttel, emellett az önkor-

mányzat néhány időseket érintő szolgáltatását is elérhetővé te-
szi a Sas-hegyen.

Az alakuló találkozót május 22-én 14 órakor tartják a láto-
gatóközpontban. Ide főként a környéken élő időseket várják, 
hiszen a szervezők együtt szeretnék velük kialakítani a közös-
ségi klub arculatát. Az új klub Újbuda minden 60 év feletti pol-
gárát szeretettel látja júniustól minden hónap második hétfőjén 
10 óra és fél 12 között.

(Újbuda)

60+

Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Kéthetente szerdánként (minden páros héten) 9.15–10.45 
Szenior Örömtánc
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.); in-
gyenes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os tele-
fonszámon

Minden csütörtökön 15.00–16.30  
Német társalgási klub – haladó
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as 
telefonszámon

Május 23. 15.00–17.00 Számítástechnika a mindennapokban:  
Közösségi oldalak biztonságos használata
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klub-
ja (Gazdagréti tér 1.); információ: Geréb Gerda (USZOSZ), 
hétköznap 8–16 óráig a 786-6084-es telefonszámon. Előzetes 
regisztrációhoz kötött

Május 23. 16.00–18.00 Filmklub: Örömjárgány
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub (Kevehá-
za u. 6.); ingyenes; információ: Nagy Ágnes (USZOSZ), hétköz-
nap 8–16 óra között a 06/70/492-0437-es telefonszámon vagy 
a nagy.agnes@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen

Május 24. 18.00–20.00 Morus-nap. Az Őrmezői Morus 
Szent Tamás Egyesület éves ünnepi összejövetele
„A Margit híd tragédiája 1944” – Marosváry István mérnök-ta-
nár vetítéssel egybekötött előadása (édesapja, Marosváry János 
mérnök utászőrnagy hagyatéka felhasználásával). Helyszín: 
Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.); ingyenes; információ: 
hétköznap 8–20 óráig a 309-0007-es telefonszámon

Május 26. 9.30 Természetjárás – Budai-hegység
Hűvösvölgy–Szépjuhászné–János-hegy–Budakeszi; táv: 12 
km, szint: 200 m. Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, 61-es vil-
lamosmegálló; ingyenes; információ: Somóczi Szilvia (Caola): 
06/30/340-3490. Előzetes jelentkezés szükséges (délután 16–
19 óra között)

Május 27. 10.00 Városismereti séta: Újbuda határán IV. 
A BAH-csomóponttól az Irhás-árokig
Találkozó: 10.00, BAH-csomópont, az Aranyhíd Vendéglő 
előtt; előzetes jelentkezés szükséges; szervező: Domoszlai Er-
zsébet önkéntes; jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com. 
Táv: kb. 8 km. A program kb. 14 óráig tart. Kényelmes, túrá-
zásra alkalmas cipő, megfelelő öltözet, folyadék szükséges.

Május 27. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Velence
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek 
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; Valentin Ferencné önkén-
tes, hétköznap 8–16 óráig a 786-6084-es telefonszámon

Május 28. 17.00–18.30 Alzheimer Cafe. Meghívott vendég: 
dr. Szaszkó Anikó neurológus – Kérdések és válaszok 
a demenciáról a neurológus szemszögéből
Helyszín: Malom Közösségi Tér (Fehérvári út 88/C.); ingyenes; 
információ: Benkó Erzsébet, Nagy Ágnes (USZOSZ), hétköznap 
8–16 óráig a 06/70/492-0408-as telefonszámon vagy a benko.
erzsebet@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen 

Május 28. 18.00–19.30 Etele Helytörténeti Kör:  
Eklektika Kör. Farkas Zsolt vezető előadása 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as 
telefonszámon

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.

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!

FELHÍVÁS
A Kovács Szilvia 

ötletgazda,  
Karcag város 

alpolgármestere  
által létrehozott

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos programhoz 

csatlakozva  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata meghirdeti „A legszebb 
konyhakertek” programot.

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező 
kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.

Jelentkezési lap kérhető és leadható:  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Polgármesteri Hivatalának portája  
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. 

és Zsombolyai u. 4.)
Jelentkezési lap leadása: 1113 Budapest, 

Zsombolyai u. 4. II. em. 208. iroda

NevezésI KAtegórIáK
Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.  

– Zöldséges

Mini: 10–50 m2 Zártkert 2. – Gyümölcsös

Normál: 50 m2 felett Zártkert 3.  
– Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi: óvodák, iskolák, csoportok, 
szervezetek által megművelt kertek

A kertek 2 alkalommal lesznek megtekintve 
előzetes időpont-egyeztetés alapján.

 
eredményhirdetés: 2019. szeptember

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Programok időseknek  
a Sas-hegyen

Kiscsoportos hangfürdő alkalmak

Ingyenes táplálkozási  
és gyógytorna-tanácsadás 
– a tavaszi-nyári 
időszakban utolsó 
alkalommal
Előre egyeztetett időpontok-
ban négyszemközt beszélheti 
meg szakemberrel problémá-
ját, kérheti ki tanácsát.
Gyógytorna-tanácsadás
Időpont: június 3. 13.00–
15.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.)

Táplálkozási (dietetikai)  
tanácsadás
Időpont: június 5.
9.30–11.30: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső u. 
3.)
13.30–15.30: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszer-
tani Központ (Kérő u. 3.)

A tanácsadások ingyenesek, 
de előzetes időpont-egyezte-
téshez kötöttek. Jelentkezni 
hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon lehet.

Aviva ismétlő órák – 
utolsó időpont
Utolsó alkalommal szerve-
zünk Aviva ismétlő órát azok 
részére, akik részt vettek 
a korábbi Aviva-tanfolyama-
inkon. A korábban meghir-
detett alkalmakkal együtt 
összesen két órán lehet részt 
venni.

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.)
Időpont: június 4. (kedd) 
14.00–15.00 
Jelentkezés: hétköznap 9–14 
óráig személyesen a Kérő ut-
cai programközpontban vagy 
a 372-4636-os telefonszámon

Júniusban két alkalommal szer-
vezünk hangfürdő foglalkozá-
sokat a Kérő utcai programköz-
pontban. A foglalkozásokon 
használt hangszerek rezgései 
ellazítanak, felfrissítenek, se-

gítenek letenni a mindenna-
pok terheit. Az időpontokról 
és a jelentkezésről május 27-
étől érdeklődhetnek a program-
központjainkban vagy a 372-
4636-os telefonszámon.



 | 2019. május 22. | 16 

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!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvételek készülhetnek.  
Részletes információ a kozpont.ujbuda.hu oldalon és a helyszínen.

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

Gyerekhajó

Budai Judo Akadémia

B AJ
77 ELEKTRONIKA KFT.
a                vércukormérők gyártója

programajánló


