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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Tömegek vettek részt  
a gyermeknapi programokon

Az önkormányzat által szervezett rendezvé-
nyek sorában hagyományosan a Bikás parkban 
évről évre megrendezett Újbudai Gyermeknap 
számít a legnagyobb eseménynek. Idén sem 
volt ez másként: igazi sztárok érkeztek a szín-
padra május utolsó vasárnapján, a parkot pedig 
megszállták a Csillagok háborújának szereplői. 
Természetesen a megszokott programelemek 
sem maradtak el. A sok ingyenes szórakozási 
lehetőség mellett idén is értékes ajándékokért 
küzdöttek a gyerekek a pecsétgyűjtő játék fel-
adatait teljesítve, eljöttek a tűzoltók, az újbu-
dai polgárőrök, volt vidámpark és állatsimo-
gató. A rendezvényt szervezők „KözPontban 
a Média” sátrában rengeteg ajándék várta a lá-
togatókat, más helyszíneken a szülők kaphat-
tak hasznos tanácsokat. A családjával együtt 
a Bikás parkba érkező Hoffmann Tamás pol-
gármester kiemelte: évről évre egyre többen 
jönnek az Újbudai Gyermeknapra, és egyre 
gazdagabb a kínálat. Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselője szerint azért fontos 
ez a nap, mert a családok igazi közösségi prog-
ramokon vehetnek részt.

A központi esemény előtt a kerület közös-
ségi házai is megrendezték a helyi gyerekna-
pokat, Albertfalván offline délelőttre hívták 
a családokat, Őrmezőn a Pajkos Piknikbe von-
ták be a gyerekeket, Kelenvölgyben színházi 
produkció is volt, Gazdagréten pedig a közle-
kedés állt az egész napos program fókuszában. 

(Összeállításunk a 12–13. oldalon) 

Városfejlesztés közösen
Nyáron, a jó idő beköszöntével felgyor-
sulnak a beruházások, építkezések. 
Jelentős fejlesztés vár a Törcsvár utcai 
óvodára, amivel teljes körűen befejező-
dik az intézmény felújítása. A munkála-
tokra az idei költségvetésben 380 millió 
forintot különített el az önkormányzat. 
Kicserélik az ablakokat a Gazdag-
rét–Csíkihegyek Általános Iskolában 
és a Gazdagrét–Törökugrató Általános 
Iskolában, az utóbbi udvarán részleges 
felújítási munkálatokat is elvégeznek. 
Hamarosan átadják a megújult gyermek-
orvosi rendelőt a Vahot utcában, ahol 
további korszerűsítéseket is terveznek 
a későbbiekben. Folytatódik az orvosi 
rendelők klimatizálása, bővül a Grosics 
iskola előtere, és elkészült a koncep ció
terv a Sopron úti Domokos Pál Péter 
Általános Iskola tantermeket, tornacsar-
nokot és kiszolgáló helyiségeket is ma-
gában foglaló új épületrészének megépí-
tésére, valamint a meglévő létesítmény 
energetikai korszerűsítésére.

A kerület az egyik leggyorsabban 
fejlődő városrész, rengeteg a beruhá-

zás, elég csak az Etele úti fejlesztésre 
gondolni, ahol már újraindult a köz-
úti forgalom, és hamarosan megkez-
dődik az 1es villamos próbaüzeme 
– mondta lapunknak Hoffmann Tamás 
polgármester, aki köszönetet mondott 
a környéken élőknek, hogy türelem-
mel viselték az építkezésekkel járó 
kényelmetlenségeket. Újbuda vezetője 
rámutatott: körültekintően, megfontol-
tan, átgondolt koncepciók mentén kell 
megtervezni a fejlesztéseket, amelyek 
közül nem egynél már komoly súly-
lyal esett latba a lakosság véleménye. 
Több beruházást előzött meg közössé-
gi tervezés, legutóbb az Allende park-
nál, vagy mostanában a Budafoki útnál, 
a Kaptató sétánynál és a Petzvál park-
nál. Minden eddiginél átfogóbb képet 
kaphat az önkormányzat a kerületiek el-
képzeléseiről, igényeiről a most induló 
Újbudai Konzultáció során, amelynek 
kérdőíveit a Magyar Posta juttatja el 
a háztartásokhoz. A felmérés anonim, 
a válaszokat július 5éig várják.

(Interjúnk 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 18án 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 18án 10.30–10.45

4. Bartók Béla út 20. 145 5510/0/A/35 pincefolyosóról van 
a bejárat 20án 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 27én 15.00–15.30

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

10.               Bocskai u. 63–65. 111 4641/18/A/1 pincefolyosóról van 
a bejárat 25én 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 25én 9.45–10.00

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

14.               Szabolcska M. u. 14. 65 4415/0/A/20 pincefolyosóról van 
a bejárat 27én 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 3724686os 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 1jétől 
2020. szeptember 30áig adja bérbe haszonbérleti szerződés 
megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 
2020 szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszab-
bítható meg. 

Bérleti díj 73 Ft/nm/év. A szerződés időtartamára a ha-
szonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
• 2019. július 1jétől 2019. szeptember 30áig háromhavi 
bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
• 2019. október 1jétől 2020. szeptember 30áig tartó idő-
szakra éves bérleti díjat 2020. április 30. napjáig 

A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres haszonbé-
rleti ingatlanok listája megtekinthető az Újbudahonlapon  
(www.ujbuda.hu>közigazgatás>hirdető tábla, pályáza-
tok>pályázatok, támogatások>városüzemeltetéshez kap-
csolódó pályázatok)

A pályázati dokumentáció kiváltható:
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. 
em 108., félfogadási időben: hétfő 13–18, szerda 8–16, pén-
tek 8–12 óráig.
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csek-
ken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:  
2019. június 11. (kedd) 9.00 Polgármesteri Hivatal  

Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 108. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 3811336os (Tóth Erika)  

telefonszámon kapható félfogadási időben.

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

Kerületi táblák  
Kelety Géza emlékezetére

Madarak és Fák Napja  
a Gellért-hegyen

hírkéP

Az A-Híd OSC-Újbuda ezüstéremmel végzett a férfi vízi-
labda OB I-ben, miután a döntő harmadik mérkőzése 
8-8-as rendes játékidő után büntetőkkel dőlt el a Komjá-
di uszodában. A Ferencváros győzött ötméteresekkel, így 
megvédte bajnoki címét. (ÚS)

A Kelety család kérésére 
és kezdeményezésére a szerve-
zők, Újbuda Önkormányzata 
és a rendőrség munkatársai fel-
karolták azt a gondolatot, hogy 
Kelety Géza főkapitányhe-
lyettes egykori lakóhelyein 
emléktáblát helyezzenek el. 
Az első, a Ménesi és Villányi 
út sarkán található emléktábla 
avatóján Simicskó István or-
szággyűlési képviselő köszön-
tötte a résztvevőket, és méltatta 
Kelety Géza kriminalisztikai 
munkásságát. – Tudása és lá-
tásmódja meghaladta a korát. 
Ő vezette be a helyszínelő au-
tók elődjét, neki köszönhetjük 
a Rendőrmúzeum létrejöttét, 
a nyilvántartó rendszer meg-
alapozását, számos olyan dol-
got, amely a nyomozói munka 
alapkövét jelenti. Nagy tudású 
ember volt Kelety Géza, de 
talán ennél is fontosabb, hogy 
hitt a hivatásában, és kitartott 
az elvei mellett. A megpróbál-
tatások ellenére is a közösség 
jólétét, biztonságát helyezte 
előtérbe, élete mindenki előtt 
példaként szolgálhat – fogal-
mazott Simicskó István.

Kelety Géza unokája úgy 
emlékezett vissza nagyapjára, 

mint rendszerető emberre, aki-
nek nagyon erős volt az igaz-
ságérzete. Kelety Gábor László 
kiemelte: jogászként lelkiisme-
retesen élt, az oktatást és a ren-
dőri munka bemutatását tartot-
ta nagyon fontosnak. Emellett 
vonzotta a művészet, maga is 
festett, faragott, gyakorlatias 
ember volt.

Az egykori kriminológi-
ai szakember élete alkonyát 
már a Diószegi utcai házuk-
ban töltötte, amely a mai na-
pig a család birtokában van. 
A nyugdíjas napjaira állított 
emléktábla avatásán Hoff-
mann Tamás polgármester 
idézte fel Kelety Géza életét. 
A kisnemesi családból szár-
mazó jogász 1874. szeptem-
ber 27én született Kolozsvá-
ron. Érettségi után különféle 
közhivatali állásokat töltött 
be, majd a Székesfővárosi 
Magyar Királyi Államren-
dőrséghez került. Részt vett 
a Bűnügyi Múzeum kiépíté-
sében, később igazgatója is 
volt. Az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatal Ren-
dőri Osztályának helyettes 
vezetője, aztán a rendőrfő-
kapitány bűnügyi helyettese 

lett. Életútja középpontjában 
a bűn ügyi munka korszerű-
sítése és a rendőri tovább-
képzés állt. Nevéhez fűződik 
a visszaeső bűnözők nyilván-
tartásának bevezetése, az ujj-
nyomatnyilvántartás európai 
szintre emelése, a bűnügyi 
laboratórium fényképező, va-
lamint vegyi műhelyének fej-
lesztése, továbbá a nyomozó 
autók (mordamobil) magyar-
országi munkába állítása.

Az ünnepségen beszédet 
mondott többek között a Ma-
gyar Hadtudományi Társaság 
hírszerzéstörténeti szakosz-
tályának elnöke, Csóka Fe-
renc nyugalmazott alezre-
des, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudomá-
nyi Karának korábbi dékán-
ja, Boda József, a Magyar 
Rendészettudományi Társa-
ság főtitkára, Janza Frigyes, 
az Országos Rendőrfőka-
pitányság Bűnügyi Főigaz-
gatóság Bűnügyi Főosztá-
lyának vezetője, Szelei Pál. 
Az emléktáblákat Legeza Jó-
zsef, a BudapestÚjpesti Gö-
rögkatolikus Egyházközség 
parókusa áldotta meg.

(Újbuda)

Újbudán nagy hagyományokra 
tekint vissza a Madarak és Fák 
Napja, amikor kerületi iskolások 
játékos vetélkedőn vehetnek 
részt a Gellért-hegyen. Az idei 
rendezvényen Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere köszöntötte 
a gyerekeket.

– Nagyvárosban élünk, óhatatlanul eltávolo-
dunk a természettől, az önkormányzat ezért 
is fordít kiemelt figyelmet a gyermekeknek 
szóló szabadtéri programokra, mert itt lehet 
igazán megtanulni, milyen nagy érték a kör-
nyezetünk, miért tartozik fő feladataink közé 
a zöld területek megőrzése – emelte ki a Ma-
darak és Fák Napján Hoffmann Tamás. A kör-
nyezettudatossággal az újbudai gyerekek már 
az iskola előtt találkozhatnak. A bölcsődék, 
óvodák nevelési programjában megjelenik 

a környezetvédelem, és az önkormányzat 
versenyekkel, pályázatokkal is erősíti az in-
tézményekben folyó munkát. Újbuda emellett 
a városfejlesztés terén is szeretne példát mu-
tatni. Hoffmann Tamás kiemelte: a XI. kerü-
let szerencsés helyzetben van, mert sok zöld-
területtel és természeti értékkel rendelkezik, 
ezek megőrzése mellett feladat a zöldfelületek 

növelése is. – Minden városrészben kiemelt 
jelentőségűek a parkok, a forgalmas útszaka-
szok mentén bővülnek a zöldsávok, ahol fák, 
cserjék telepítésével egyre több, korábban le-
betonozott területet adunk vissza a természet-
nek – mutatott rá a polgármester. A gyerekek 
nevelésében nagy hangsúlyt kap a környezet-
barát közlekedési megoldások népszerűsítése, 
beleértve a kerékpározást, és a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságára is következetesen 
nevelik őket.

Újbuda támogatásával tavasszal a Föld 
Napja és a Madarak és Fák Napja alkalmából 
minden évben környezettudatosságra neve-
lő, szemléletformáló, a gyerekeket megszólí-
tó programokat szerveznek. A kerület régóta 
együttműködik a Magyar Madártani Egyesü-
lettel, így a gyerekek hasznos tudással is gaz-
dagodhatnak ilyenkor.

Az Újbudai Pedagógiai Iroda Madarak 
és Fák Napja programján 16 csapatban 250 

gyerek vett részt a Cerkafirka játszótéren 
és környékén. A játékos vetélkedő feladatait 
a szervezők úgy állították össze, hogy a tíz 
állomáson a diákok új ismereteket is elsajá-
títsanak, egyebek mellett a baglyok világáról, 
a madarak életéről, a madárfészkek típusairól 
és a fák terméseiről.

(D. B. S.)
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Szent Charbelnek, a liba-
noni maronita egyház 
szerzetes papjának állí-
tottak emléket a Budapest-
Gazdagréti Szent Angyalok 
Plébánia közelében lévő 
park elnevezésével.

– A Szent Angyalok plébánia kez-
deményezése alapján, a libanoni 
nagykövetség támogatásával, a Fő-
városi Közgyűlés döntése értelmé-
ben, a városrész egyetértésével 
nevezték el Szent Charbelről a gaz-
dagréti parkot – mondta el beszédé-
ben Tarlós István, Budapest főpol-
gármestere. – Szent Charbel hite 
és élete példa volt, és a mai névadó 
ünnep is bizonyítja, hogy a har-

madik évezredben is a keresztény 
identitás jelképe marad – fogalma-
zott a főpolgármester.

– A maronita szerzetes 1828-ban 
Júszuf Antún Mahlúf néven szüle-
tett, a Charbel nevet novíciusként 
vette fel. Jelentése: Isten története, 
Isten elbeszélése. A kelet misztikus 
aszkétája életével és csodáival a ka-
tolikus világ példaképévé vált, VI. 
Pál pápa 1965ben boldoggá, majd 
1977ben szentté avatta – emlékez-
tetett Tarlós István. 

– A gazdagréti Szent Angya-
lok temploma 2016 óta őrzi a szent 
ereklyéjét (három másik libanoni 
szentével együtt), 2018 augusztusá-
ban Bisára Butrusz ar-Ráí maronita 
pátriárka és Erdő Péter bíboros esz-

tergombudapesti érsek megáldotta 
és Szent Charbel szerzetesről ne-
vezte el a templom keresztelőkápol-
náját – elevenítette fel Szederkényi 
Károly plébános. Azóta megindult 
az „arab Pio atyának” is nevezett 
szent tiszteletének kultusza. Erdő 
Péter a mostani ünnepségen is jelen 
volt, és megáldotta a Nagyszeben tér 

és a Gazdagréti út között található 
parkot.

Joanna Azzi libanoni nagykö-
vet az ünnepségen arról beszélt, 
hogy Szent Charbel sok-sok em-
ber, család életét változtatta meg. 
A nagykövet kijelentette, amióta 
17 hónapja elfoglalta hivatalát Bu-
dapesten, napról napra megéli azt 

a támogatást, amelyet Libanon kap 
Magyarországtól. – A park elne-
vezése ennek egy újabb megnyil-
vánulása – tette hozzá. Nimatollah 
Hásim maronita főapát kijelentet-
te: Szent Charbel közelebb hozza 
egymáshoz Libanont és Magyaror-
szágot.

(MTI–Újbuda)

aktuális

PÁLYÁZAT
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai 
út 39–41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp., XI., Kosztolányi D. 
tér 7. szám alatti társasház 59. számú albetétében, 4367/28/A/59 hrsz.on nyil-
vántartott, földszinti utcai bejárattal rendelkező, 132 nm alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot írt ki.

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. június 4. 10.00–10.15
A pályázat benyújtási határideje: 2019. június 6. 10.00 óra

Bővebb felvilágosítás a pályázatról a 06/1/3811-311es telefonszámon 
és a www.ujbuda.hu honlapon kapható.

Budapest, 2019. május 29.
Gazdasági Bizottság

Sosem látott részvétel  
az EP-választáson

Szent Charbel park 
Gazdagréten

Új konditerem 
segíti a tűzoltók 
felkészülését
Az újbudai hivatásos tűzoltók közösen sportoltak a Kihívás 
Napján. Többek között tollas, zumba, pingpong, foci és közös 
grillezés várta az állományt, amely elnyerte a Legsportosabb 

tűzoltóparancsnokság címet. Bene Krisztián tűzoltó őrnagy, 
a XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka 
elmondta: nem csak ezen az egy napon fontos a fizikai felké-
szülés, hiszen a folyamatos készenlét és a bevetések megfelelő 
erőnlétet igényelnek.

A kondíció megőrzésében sokat segít a parancsnokság edző-
terme, amelyet Újbuda Önkormányzatának támogatásával 
jelentősen kibővítettek. Megduplázták a helyiség méretét, új 
kardiogépekkel (futópad, ergométer, kerékpár) egészítették ki 
a felszerelést, továbbá új zuhanyzót és szaunát is használhat 
az állomány edzés után.

Az edzőtermet és a nemrég munkába állt, a korábbinál öt 
méterrel hosszabb új létraszert megtekintette Hoffmann Tamás 
polgármester és Simicskó István országgyűlési képviselő is.

(Újbuda)

Minden eddiginél nagyobb, 
43,26 százalékos arányú rész-
vétellel zárult Magyarországon 
a május 26-án megrende-
zett európai parlamenti (EP) 
választás.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nem 
végleges, a szavazatok 99,98 százalékának 
összeszámlálása után május 29én frissített 
adatai szerint a Fidesz–KDNP kapta a sza-
vazatok 52,62 százalékát, ezzel 13 mandá-
tumot szerzett a Magyarországnak járó 21 
képviselői helyből. A DK 16,09 százalé-
kos eredménnyel négy, a Momentum 9,83 
százalékkal két, az MSZP–Párbeszéd 6,62 
százalékkal egy, a Jobbik 6,37 százalékkal 
szintén egy képviselőt küldhet az Európai 

Parlamentbe. A Mi Hazánk 3,3 százalékot, 
az MKKP 2,61 százalékot, az LMP 2,17 
százalékot, a Munkáspárt 0,42 százalékot 
kapott, így nem jutott mandátumhoz.

A XI. kerületben a jogosultak 59,63 
százaléka vett részt a szavazáson. Az ér-

vényes szavazatot leadók 42,36 
százaléka a Fidesz–KDNP lis-
tára voksolt, második lett a Mo-
mentum 19,47 százalékkal, 
a harmadik a DK listája 17,93 
százalékkal. Az MSZP–Párbe-
széd 8,57 százalékot, az MKKP 
3,87 százalékot, az LMP 3,18 
százalékot, a Jobbik 2,42 szá-
zalékot, a Mi Hazánk 1,92 
százalékot, a Munkáspárt 0,29 
százalékot szerzett.

A választás hivatalos vég-
eredményét a külképvise-

leteken leadott szavazatok, valamint 
a levélszavazatok összeszámlálása után 
állapítja meg az NVI, legkésőbb június 
14én – közölte az MTI.

(MTI–NVI)

Évzáró az óvodában
Ünnepélyesen búcsúztatták el 
a Szent Gellért Óvoda nagy-
csoportosait fiatalabb társaik. 
A vándorbotokat Örs atya 
áldotta meg, szimbolikusan jó 
utat kívánva a ballagóknak.

A ballagással egybekötött tanévzárón 
részt vett Hoffmann Tamás polgármester, 
Molnár László alpolgármester és Cser-
nus László önkormányzati képviselő is. 
Az ünnepi műsorban a gyerekek meg-
mutatták, hogy az óvoda pedagógiai cél-
jainak megfelelően ügyesen énekelnek 
és mozognak. A Szent Gellért Óvodában 
vallják, hogy az óvodáskorú gyermek 

legfőbb tevékenysége a játék, szá-
mára ez maga az élet, ezért az intéz-
ményben erre fordítják a legtöbb időt. 
Az irányított, de kötetlen játék során 

spontán sajátítják el a legkülönfélébb 
mozgásformákat, gondolkodási művele-
teket, szociális készségeket.

(Újbuda)

A kerületben több óvoda ünnepelt ju-
bileumot. A Badacsonyi utcai Szent-
imrevárosi (Gesztenyéskert) Óvoda 45 
éve, telephelye, az Újbudai Karolina 
Óvoda pedig 50 éve kezdte meg mű-
ködését.
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Indul az Újbudai Konzultáció – számít a kerületben élők véleményére az önkormányzat
Városfejlesztés közösen
fókusz fókusz | 2019. június 5. | 4 5 | 2019. június 5. |  

Nyáron, a jó idő beköszöntével 
felgyorsulnak a beruházások, 
építkezések. A munkálatokkal 
párhuzamosan, június elején útjára 
indul az Újbudai Konzultáció, 
melynek során tíz ügyben kérdezi 
meg a kerületben élőket az önkor-
mányzat. A kezdeményezésről, 
a feladatokról és a fejlesztésekről 
Hoffmann Tamás polgármestert 
kérdeztük.

• Miért döntöttek úgy, hogy elindítják az Újbu-
dai Konzultációt?

A kezdeményezés valójában nem most indul, 
csak most kap új formát. Eddig is minden fó-
rumon igyekeztünk arra biztatni az itt élőket, 
mondják el a véleményüket közös dolgaink-
ról, ezt most kiszélesítjük. Gondolok itt példá-
ul az online fogadóórákra, fórumokra, talál-
kozókra, vagy a már elindult és folyamatban 
lévő közösségi tervezésekre. De engedje meg, 
hogy kicsit messzebbről kezdjem. Sokan tud-
ják, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő ke-
rületben élünk, abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy rengeteg beruházás érinti ezt 
a térséget. Nem is kell távolabbi példát keresni, 
ott az Etele út, ahol nemrég indult újra a forga-
lom, és hamarosan megkezdődik az 1-es villa-
mos próbaüzeme. Ez nemcsak a közösségi köz-
lekedés szempontjából fontos, vagy azért, mert 
a környezetbarát megoldások révén csökken 
a káros anyagok kibocsátása, javul a levegőmi-
nőség, hanem azért is, mert az ehhez hasonló 
fejlesztések elképzelhetetlenek lennének a kör-
nyéken élők alkalmazkodóképessége, belátása 
nélkül. Mindenekelőtt szeretném megköszönni 
az itt lakók türelmét, amely átsegített mind-
nyájunkat az építkezésekkel járó nehézségeken 
és kellemetlenségeken. Köszönöm mindenki-
nek a megértését, legyen szó már korábban el-
indult munkálatokról, a Fehérvári úttól a Vahot 
utcáig, vagy induló fejlesztésekről.

• Hol várhatók a közeljövőben beruházások?

Nem a legközelebbi feladatok közé tartozik, 
de kiemelkedik a sorból a Sopron úti Domokos 

10. Ön a 60+ korosztályba tartozik-e? Ha igen, kérjük, segítse a következő 

négy kérdésre adott válaszaival is a munkánkat. Köszönjük!

 
10/1. ismeri-e a 60+ Programot?

a) 
Igen.

b) 
Nem.

 
10/2. Ma 19 ezer kártyatulajdonosa van a 60+ programnak,  

és havonta több mint 200 programot biztosít.  

Elegendőnek tartja ezeket a programokat?

a) 
Igen.

b) 
Szeretném, ha bővülnének a programok a következő irányba:

 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
10/3. Elegendőnek tartja-e a 60+ által biztosított kedvezményeket?

a) 
Igen.

b) 
Szeretném, ha bővülnének a kedvezmények a következő terület(ek)en:

 

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
10/4. Tudja, hogy létezik a 60+ Program Facebook oldala,  

ahol mindig naprakész, friss információkról értesülhet?

a) 
Igen.

b) 
Eddig nem volt róla tudomásom.

Statisztikai kérdések

nEM: 
 férfi    

 nő

Kor:  
 30 év alatt  

 31–40 év között  
 41–50 év között 

  
 51–60 év között  

 60 év felett

iSKolai vÉGzETTSÉG:  
 alapfokú  

 szakmunkás  
 középfokú  

 felsőfokú

MióTa Él Újbudán?  
 0–5 éve  

 6–10 éve  
 11–20 éve  

 20 évnél régebben

Újbudai KonzulTáció

5. Újbudán számos sportolási lehetőség van, a gyerekek számára például 

ingyenes az úszásoktatás, de a legtöbb futókör és szabadtéri sporteszköz 

is a Xi. kerületben található. Kerületünkben több sportközpont foglal 

helyet, gondoljunk akár a Sport11-re, a nyéki imre uszodára, a bikás 

parkra, a Tüskecsarnokra vagy éppen a bEac-pályákra. Ön mit gondol?

a) Elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel, lehetőségekkel.

b) A köznevelési intézményekben, iskolákban szükségesek további sportfejlesztések.

c) Szükséges a szabadidős sportlehetőségek további bővítése.

6. Ön szerint erősítik Újbudán a közösségi életet a széles közönséget vonzó 

programok, rendezvények? (Például: Tavaszváró Piknik,  

Gyermeknap, Őszköszöntő Fesztivál, közösségi házak szabadtéri 

rendezvényei, Gárdonyi Piknik, muskátlivásár stb.)

a) Igen, de még több még jobb lenne.

b) Igen, de kevesebb is elegendő lenne.

c) Épp elegendő ilyen rendezvény van a kerületben.

d) Nem szükséges ilyen rendezvényeket tartani.

7. Kerületünkben a köztisztaság kapcsán kiemelt kérdés például  

a zöldhulladék elszállítása, valamint a kutyapiszok felszedése.  

Ön szerint az önkormányzat tegyen-e komolyabb lépéseket,  

szigorúbb intézkedéseket a köztisztaság terén?

a) A szabályok és a büntetések lehetnének szigorúbbak is.

b) Újbuda indítson tájékoztató kampányt a köztisztaság érdekében.

c) Nem szükséges további intézkedéseket tenni.

8. Mely médiumokat használja a leggyakrabban/legszívesebben?  

Melyiket kedveli leginkább? Több válasz is adható.

a) Újbuda újság
b) ujbuda.hu

c) Pont Magazin
d) Újbuda Facebook oldala

9. Úgy gondolja, hogy megfelelően értesül a kerület eseményeiről  

az Újbuda újságból?

a) Igen, kellően informatív az újság, és rendszeresen eljut hozzám.

b) Nem tudok válaszolni, mert nem jut el hozzám.

c) Még több információt szeretnék kapni a következő témákban: 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Újbudai KonzulTáció

1. Ön mit gondol, az alábbi intézkedések közül melyek azok, amelyekkel 

az önkormányzatnak kiemelten kell foglalkoznia a következő években? 

Több válasz is adható.a) közlekedés, utak állapota, parkolás
b) köztisztaság javításac) további felújítások megkezdése, a folyamatban lévők befejezése

d) bölcsődék, óvodák és játszóterek felújításának, bővítésének folytatása

e) egyéb: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. az elmúlt időszakban kiemelten fontossá vált,  

hogy az Újbudát egyre nagyobb mértékben érintő átmenő forgalommal 

foglalkozzunk. Ön mit gondol?a) A jövőben is szükség van hathatós fellépésre az önkormányzat részéről.

b) A megnövekedett forgalom fővárosi jelenség, az önkormányzatnak nincs teendője 

ezzel kapcsolatban.
3. Újbudán mindig is népszerű volt a kerékpáros közlekedés.  

Éppen ezért az elmúlt években számos fejlesztés történt, többek között 

a nagy forgalmú bartók béla úton. Ön mit gondol, a jövőben is fontos  

a kerékpáros közlekedés javítására hangsúlyt fektetnünk?

a) Igen, szükségesek további fejlesztések.
b) Nem, a jelenlegi is elegendő.c) Igen, van szükség fejlesztésekre, de csak sportolási, kikapcsolódási lehetőségként.

4. Újbuda számára elsődleges fontosságú a környezetkímélő közlekedési 

rendszerek terjesztése, a kerékpárutak fejlesztésétől az elektromos 

autózáson keresztül a közösségi járműmegosztó szolgáltatásokig.  

Sokak szerint a közösségi autó-, motor- és kerékpármegosztás jelenti  

a közlekedés jövőjét, míg mások a kerékpárutak hálózatának fejlesztésével 

javítanák tovább a közlekedési infrastruktúrát. Ön mit gondol?

a) Támogatni kell az elektromos autózást akár több ingyenes töltőállomás 

kihelyezésével is.b) A kerékpárutak hálózatának kiterjesztésére van szükség.

c) A közösségi járműmegosztó szolgáltatások terjedésével enyhíthetők a jövő 

közlekedési problémái.d) Minden alternatív közlekedési módszer (kerékpárutak, közösségi járműmegosztás, 

elektromos autózás) együttes fejlesztésére van szükség.

e) Egyik alternatív közlekedési rendszer támogatására sincs szükség.

Újbudai KonzulTáció

Hoffmann Tamás,

Újbuda polgármestere

Újbudai KonzulTáció

Tisztelt Újbudaiak!

Az elmúlt esztendők során virágzó városrészt terem

tettünk. Újbuda ma budapest leggyorsabban 

fejlődő kerülete. A közlekedési infrastruktú

ra fejlődése, a négyes metró, az egyes villamos vagy  

a fonódó villamosok hálózatának létrehozása,  

a Móricz Zsigmond körtér és a Bikás park megújítása 

csak jelképezik a munkát, amit elvégeztünk. Büszkék 

vagyunk arra, hogy nálunk van a legtöbb futókör és  

szabad téri fitnesz eszköz a főváros ban, össze

sen több mint háromezer fát ültettünk, és közel 500 új  

játszóeszközt helyeztünk el a több mint 

30 felújított játszótéren és a 21 megújított 

óvoda- és bölcsődeudvaron. Nálunk ingyenes 

a gyermekek úszásoktatása, több mint tízezren vet

tek részt ingyenes szűrőprogramjainkon, és felújí-

tottunk 25 orvosi rendelőt is.

Ugyanakkor sok olyan fontos kérdés, megoldandó 

feladat van előttünk, amelyekről közösen kell dön

tenünk. Ilyen az utcák, terek felújításának, a parkok 

és játszóterek megújításának folytatása, a közbiz

tonság további erősítése, a köztisztaság javítása,  

a sportolási lehetőségek további fejlesztése, vagy 

éppen a háziorvosi rendelők, az egészségügyi ellá

tás korszerűsítése. 

Talán egyetértenek velem, hogy az elmúlt évek

ben közös eredményeink fontos feltétele volt  

az együtt gondolkodás, összefogás. Éppen 

ezért fordulok most Önökhöz, várva előre vivő 

véleményüket, javaslataikat, hogy miként 

építsük, szépítsük tovább Újbudát. Osszák meg, mi

ért annyira jó itt élni, mely dolgokra a legbüszkébbek  

a kerületben. Találjuk meg együtt, hogyan tegyük 

még különlegesebbé és egyben még élhetőbbé 

Újbudát!

2010 óta együtt léptünk a látható és  

kiszámítható fejlődés útjára. Ezen szeret nék  

Önökkel tovább haladni, ezért kérem, vegyenek 

részt az Újbudai Konzultációban! A kérdőívet az ano

nim kitöltés után a megküldött és előre megcímzett 

válaszborítékban ingyenesen feladhatja az önkor

mányzat számára 2019. július 5ig.

Köszönettel:

A Magyar Posta június első heteiben juttatja el 
az újbudai polgároknak azt a több tízezer kér-
dőívet, amely az induló Újbudai Konzultáció 
alapját jelenti. Az ívek kitöltése néhány percet 
vesz csupán igénybe. Ezt követően a mellé-
kelt válaszborítékot ingyenesen lehet feladni 
a postán Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata számára, a 1518 Budapest Pf. 
21 címre – ez szerepel a borítékon is. A kérdő-
ív anonim, a válaszokat 2019. július 5-éig várja 
az önkormányzat. 

az adott környéken élők aktívan alakíthatják 
környezetüket, a lakók számára szerethető, jól 
funkcionáló terek jöhetnek létre. Erre kiválóan 
alkalmas a közösségi tervezés, de ha nagyobb 
léptékben akarjuk elgondolni a kerület jövőjét, 
érdemes minél nagyobb merítésre támaszkodni.

• Ez lenne az Újbudai Konzultáció? Mi alap-
ján választották ki a kérdőíven feltüntetett 
kérdéseket?

Szerettük volna minél több témában kikér-
ni a lakosság véleményét, hiszen ilyen széles 
körű felmérés még nem készült a kerületben. 
Ennek alapján kellett fontolóra venni az ügye-
ket, hogy több korosztályt is meg tudjunk szó-
lítani, és a lehető legtöbb területre kiterjedően 
mérhessük fel az igényeket és álláspontokat 
az infrastrukturális fejlesztésektől a 60+ Prog-
ramig. Így is komolyan kellett válogatnunk 
a témák között. Azokat a fontos területeket vet-
tük sorra, amelyek érintik a mindennapjainkat, 
legyen szó a közterek állapotáról, az utcák, 
a terek, a parkok és játszóterek megújításáról, 
a közbiztonságról vagy a köztisztaságról, vagy 
éppen a háziorvosi rendelők, az egészségügyi 
infrastruktúra korszerűsítéséről. Igyekeztünk 
azokat a kérdéseket megtalálni, amelyek ese-
tében az önkormányzatnak vannak lehetőségei 
és eszközei a megoldásra, ahol tényleg tud ér-

demben tenni a helyzet javítása érdekében.
 (Újbuda)

Pál Péter Általános Iskola bővítése, amely-
nek koncepcióterve már elkészült. A Lecke 
utca felőli oldalon új épületrész létesül, ahol 
tizenhat tanterem, tornacsarnok, valamint 
kiszolgálóhelyiségek is helyet kapnak. Ez-
zel párhuzamosan energetikai korszerűsítést 
is elvégzünk majd a meglévő épületrészben. 
A nyár folyamán kicseréljük az ablakokat 
a Gazdagrét–Csíkihegyek Általános Iskolában 
és a Gazdagrét–Törökugrató Általános Iskolá-
ban, az utóbbi udvarán is elvégzünk részleges 
felújítási munkálatokat. Hamarosan átadjuk 
a megújult gyermekorvosi rendelőt a Vahot 
utcában, ahol az épületben további korszerű-
sítéseket is tervezünk a későbbiekben. A nyári 
szünetben jelentős beruházást hajtunk végre 
a Törcsvár utcai óvodában, ezzel teljes körűen 
befejeződik az intézmény felújítása. A mun-
kálatokra az idei költségvetésben 380 millió 
forintot különített el az önkormányzat. Hosz-
szan folytathatnám még a sort az orvosi ren-
delők klimatizálási programjának folytatásá-
tól a parkosításokon keresztül a Grosics iskola 
előterének bővítéséig. Azt hiszem, ennyiből is 
látható, milyen körültekintően, megfontoltan, 
átgondolt koncepciók mentén kell megtervez-
nünk a fejlesztéseinket, amelyek közül nem 
egynél már komoly súllyal esett latba a kör-
nyéken lakók véleménye.

• Több beruházást előzött meg közösségi ter-
vezés – ezekre gondol?

A közösségi tervezés kétségkívül bevált mód-
ja a lakossági észrevételek összegyűjtésének, 
majd felhasználásának a tervalkotási folya-
matban. A kerületben ezt a megoldást válasz-
tották a közelmúltban a Budafoki út átalakítása 
vagy az Allende park megújítása alkalmával, 
de Gazdagréten is hasonló formában kéri ki 
a lakói véleményeket a Főkert a Nagyszeben 
tér Kaptató sétány felőli parkjának átépítésé-
vel összefüggésben. Ugyancsak a környéken 
élők megkérdezésével formálódnak az elkép-
zelések a Petzvál park, illetve a későbbiekben 
a Mezőkövesd utca, Fegyvernek utca, Kisköre 
utca és Karcag utca között elhelyezkedő zöld-
felületek, és ehhez kapcsolódóan a Karcag utca 
és Szerémi út közötti, valamint a Baranyai ut-
cai kertek, vagyis a Hamzsabégi út, Fehérvári 
út, Október huszonharmadika utca és Szerémi 
sor által határolt területen lévő társasházak 
közötti közterületi zöldfelületek felújításával 
kapcsolatban is. Így azon túlmenően, hogy 

A koncepciótervek ismertetése 
a Domokos Pál Péter Általános 
Iskolában

A Domokos Pál Péter  
Általános Iskola új  
tornacsarnokának látványterve

Ilyen lesz a felújított  
Törcsvár utcai óvoda
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A tiszta, rendezett környezetért Gépkocsival útra kelőknek
Vakáció! Ez a szó hamarosan minden 
iskolai osztály táblájára felkerül. Nyáron 
sok család kel útra, egyre többen mennek 
autóval külföldre is. Annak érdekében, hogy 
a családdal töltött szabadság kellemes élmény 
legyen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
néhány dologra felhívja az autósok figyelmét.

A leggondosabban előkészített nyaralás is meghiúsulhat, ha 
az utazáshoz szükséges okmányok érvényessége nem meg-
felelő. Ezért indulás előtt fordítsunk kiemelt figyelmet mind 
saját, mind járművünk irataira. A schengeni övezeten kívül-
re utazók ellenőrizzék útlevelüket is.
• Egy esetleges baleset érzékenyen érintheti a nyaralás költ-

ségvetését. Ezért indulás előtt javasolt a meglévő bizto-
sítások érvényességének ellenőrzése, akár kiegészítő bal-
esetbiztosítás megkötése.

• Az assistance biztosítások főképp a külföldön bekövetke-
zett közlekedési balesetek vagy műszaki meghibásodások 
esetén hasznosak.

• A közúti közlekedés szabályai országonként kisebb-na-
gyobb mértékben eltérhetnek a magyarországi KRESZ
től, érdemes tájékozódni például a másutt érvényes sebes-
séghatárokról, parkolási korlátozásokról vagy a behajtási 
övezetekről.

• A poggyászokat a gépjármű csomagtartójában szállítsuk, 
ha az nem elég nagy, használjunk zárható tetőcsomagtar-
tót. Az utastérben csak az utazáshoz szükséges tárgyakat 
helyezzük el, mert hirtelen fékezés vagy baleset során sú-
lyos sérüléseket is okozhatnak.

• A kisebb kutyákat speciális ülésekben helyezhetjük el, 
a nagyobb testűeket „kutya biztonsági övvel” célszerű 
rögzíteni.

• Őrizetlenül hagyott járműben se kisgyermeket, se állato-
kat ne hagyjunk, még rövid időre sem.

• A nyári hőség, a torlódásokban veszteglés megviseli 
a szervezetet, ezért gondoskodjunk kellő mennyiségű hű-
tött, alkoholmentes, lehetőleg szénsav és cukor nélküli 
folyadékról, melyet az autó utasterében rögzítve, de köny-
nyen hozzáférhető módon helyezzünk el.

• Ne feledjük: a balesetek leghatékonyabb megelőzési mód-
ja a körültekintés, a türelem és a másokra figyelés.

(BRFK)

rendőrségI TAnÁcsok

Újbuda tisztasága közös 
ügyünk, az önkormányzat 
kiemelt feladatként kezeli 
a kerület szépségének, rende-
zettségének fenntartását. A kert- 
és ingatlantulajdonosoknak is 
vannak azonban kötelességeik.

Nemcsak nyáron, hanem egész évben 
fontos a hulladék, illetve a kutyapiszok-
gyűjtők rendszeres ürítése mellett a zöld 
felületek alapos takarítása is. Ezen felül 
az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. ütemezetten, egyegy kerületrészt le-
fedve végez alapos takarítási és karbantar-
tási munkát.

A már működő digitális térképen 
az önkormányzat rögzítette a kerület 
közterületein található összes szemetes
edényt és kutyapiszokgyűjtőt. Így pontos 
adatbázis felhasználásával lehet finomra 
hangolni az ürítési technológiát, valamint 
átláthatóvá válik a már kihelyezett edény-
zetek rendszere, hogy a szükséges pótlá-
sokat és cseréket ennek figyelembevételé-
vel lehessen elvégezni. Az önkormányzat 
a folyamat ellenőrzése érdekében QRkó-
dos rendszert vezet be, amely megmutat-
ja, hogy egyegy edényt mikor ürítettek, 
emellett eltárolja az aktuális és a korábbi 
műveletekről készült képeket. A tervek 
szerint az év végére elkészül egy ingyenes 
applikáció, amelynek segítségével okos-
telefonon lehet majd lakossági bejelentést 
tenni a közterületen észlelt problémákkal 
kapcsolatban.

Akár társasházi közös, akár magán 
kiskertről van szó, a legtöbben szeretjük 
rendben tartani, gondozni a növényeket. 
A nyári szezonban sok a feladat. Metszés, 
fűnyírás, gyomlálás: ez mind zöldhul-
ladékkal jár, és nem mindegy, hogy mit 
kezd vele a tulajdonos. Korábban szokás 
volt elégetni a kupacot, ám ez súlyosan 
környezetszennyező, ezért Budapest teljes 
területén tilos. Aki mégis megteszi, ko-

moly pénzbüntetésre számíthat, ráadásul 
sokkal hasznosabb komposztálni a zöld 
nyersanyagot. Ez megoldható otthoni ke-
rettel – a tavaszi és őszi nagytakarítási ak-
ció idején az önkormányzattól is lehet ilyet 
kérni –, de ha nincs rá hely, akkor a Fővá-
rosi Közterületfenntartó (FKF) műanyag 
zsákjaiba érdemes gyűjteni a zöldhulladé-
kot. A zsák beszerezhető az FKF ügyfél-
szolgálatain vagy a hulladékudvarokban 
(például a Bánk bán utca 8–10. alatt), illet-

ve nagyobb boltok, MOLkutak is szoktak 
tartani. A kerti szezonban (idén március 
4. és november 29. között) minden csü-
törtökön elszállítják az Újbudán megtelt 
és kihelyezett FKFzsákokat, valamint 
az egyméteresre vágott, kötegelt ágakat, 
nyesedékeket. A nagyobb ágak, nyese-
dékek esetében az önkormányzat tavaszi 
és őszi aprítékolási szolgáltatását is igény-
be lehet venni, erről az ujbuda.hu honlapon 
érhető el információ. 

A zöld felület elhanyagolása büntetést is 
eredményezhet, ha irtandó gyomnövény 
„költözik be” hozzánk. Különösen oda kell 
figyelni a parlagfűre: ennek kaszálását épí-
tési területen, sőt, az út szélén is köteles el-
végezni a tulajdonos, először június 30áig, 
onnantól a bimbózási időszak végéig rend-

szeresen. A magán kiskertek sem jelente-
nek kivételt. Belterületen a jegyző végzi 
az ellenőrzést, külterületen a területileg 
illetékes földhivatal. Ha virágzó allergén 
gyomnövényt találnak, magas pénzbírság 
is kiszabható a terület tulajdonosára.

Ugyancsak kötelező tisztán, gondo-
zottan tartani az ingatlan előtti járdasza-
kaszt, valamint a járda és a kocsiút közötti 
területet. Ebbe beletartozik az esetleges 
gazok eltüntetése, a növényzet kaszálása 

és a fákbokrok nyesése is. Újbudán ön-
kormányzati rendelet védi a fákat, kizáró-
lag jegyzői engedéllyel lehet őket kivágni, 
csonkolni. A részletes szabályozás elérhető 
a kozigazgatas.ujbuda.hu weboldalon.

A kerület szépítéséhez szükséges növé-
nyek, termőföld, mulcs és egyebek beszer-
zéséhez pályázati forrást is ad az önkor-
mányzat. A Zöld sziget környezetszépítő 
pályázat még nyitva áll az Újbuda köz-
igazgatási területén működő társasházak, 
lakásszövetkezetek, lakóközösségek előtt. 
Augusztus 23áig lehet benyújtani a pro-
jektjavaslatokat, majd legkésőbb október 
31éig kell megvalósítani a támogatott 
projekteket. A részletes kiírás lapunkban 
és a kozigazgatas.ujbuda.hu oldalon is elér-
hető.               (Újbuda)

Tudta-e Ön, hogy... 
…ahhoz, hogy a gyermekek csecsemőko-
ruktól megfelelő módon fejlődjenek, elen-
gedhetetlenül fontos, hogy idegrendszerük 
az adott életkorban elvárható érettségi szin-
ten legyen? Amennyiben ez megvalósul, 
bátrak, jókedvűek, ügyesen mozognak, jól 
oldják meg a mindennapi tevékenységeket, 
okosan játszanak, szívesen vannak mások 
társaságában. Ha azonban a fejlődési folya-
mat valamilyen okból nem ideálisan alakul, 
egyes területeken eltérően valósul meg, ne-
hezítetté válik a teljesítmény (nehezen ke-
zelhető a gyermek, sokat hisztizik, nagyon 
akaratos; esetleg ügyetlen, sokat balesete-
zik; vagy nem tud beilleszkedni a bölcsődé-
be, óvodába stb.). Ennek a jelenségnek szá-
mos oka lehet; nagyon fontos, hogy a lehető 
legkorábban felderítsék – ha szükséges –, 
megsegítsék a gyermeket, megelőzve ezzel 
számos további nehézséget.

Amennyiben gyermeke sokat esik, nehezen 
koncentrál, nem megfelelő az izomtónusa, 

kérje mihamarabb 
gyógy pedagógus 
segítségét!

– Szülőnek 
lenni óriási aján-
dék, és egyben 
nagy felelősség, 
hiszen a gyer-
mekek fejlődése 
összetett folya-
mat – hangsú-
lyozza Madács 
Anita, a Budai Magán orvosi Centrum 
gyógy pedagógusa. – Vannak olyan hely-
zetek, amikor kérdések merülnek fel, 
a szülő minden igyekezete és odafigye lése 
ellenére nehézségek adódnak a gyermek 
fejlődésében, nevelésében. Ilyenkor érde-
mes szakemberrel egyeztetni, hogy a bi-
zonytalanságok mielőbb megválaszolásra 
kerülhessenek. Szülőkonzultációs lehető-
ségünket mindazoknak ajánljuk, akiknek 
koraszülött volt a csöppségük, illetve 3 
hónapostól egészen 11 éves korú gyer-
mekeket nevelnek, és kérdéseik vannak 
gyermekük mozgásos, szociális, értelmi 
fejlődésével kapcsolatban. Közel 20 esz-
tendős tapasztalattal rendelkezem a korai 
fejlesztés területén, és elkötelezett híve va-
gyok a szülőedukációnak, hiszen a szülők 
azok a személyek, akik a legtöbbet tehet-
nek gyermekük érdekében. A szülőkkel 
való konzultáción túl ma már számos szű-
rőprogram áll rendelkezésünkre, bizonyos 
életkorokban meghatározott feladatok el-
végzésére képesek a gyerekek, melyeket 
vizsgálattal ellenőrizhetünk, az eredmény 
alapján pedig visszajelzést kaphatunk a fej-
lődés minőségéről, a gyermek érettségéről.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

egészségrovat

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor

telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36 1 374 3980

e-mail: recepcio@bmclabor.hu
info@budaimaganrendelo.hu  www.bmclabor.hu

Budai Magánorvosi Centrum

A Budai Magánorvosi Centrum  
várja Önt szeretettel  

minden reggel 6 órától,  
már szombaton is!

•	 Változatlan	feltételek
•	 Kellemes	környezet
•	 Gyors	leletközlés
•	 Csecsemők	és kisgyermekek  

számára	is	elérhető	vérvétel
•	 Kedvező	ár

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

Bejárat a Kocsis	utca	felöl.

Újbuda Önkormányzata két helyszínen 
kedvezményes LED izzó vásárt szervez.

Az izzók ára: 200,- Ft/csomag (4 db led 
izzó) A vételárat a helyszínen kell fizetni. 
Az átvétel regisztrációhoz kötött: szemé-
lyi igazolvány + lakcímkártya. Minden 
jelenlévő újbudai lakos 1 csomag vásárlá-
sára jogosult. 

LED FÉNYFORRÁSOK  
ÚJBUDAI LAKOSOKNAK

L
E
D

E27 E14

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1112 Budapest, Cirmos u. 8.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.

JÚNIUS 18. (kedd)
16.00-19.00 óra között

JÚNIUS 19. (szerda)
16.00-19.00 óra között

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Szeretettel várjuk Önöket!

KLÍMAVÉDELEM A HÁZTARTÁSBAN
TIPPEK, TRÜKKÖK, TANÁCSADÁS

HOFFMANN TAMÁS
Újbuda polgármestere

HOFFMANN TAMÁS
Újbuda polgármestere
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alfa
szupermarket 

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

XI. Kondorosi út 6.
Nyitvatartás:   

 Hétfô-Péntek:  7:00 -  21:00
 Szombat:  8:00  -  21:00
 Vasárnap:  9:00  -  21:00

www.facebook.com/realalfaszupermarket

www.real.hu/alfa • alfa@real.hu

A k c i ó s  i d ô s z a k :  2 0 1 9 . 0 6 . 0 5 - 3 0 .

Persil duo caps 28 db 68 Ft/db, mosógél 2 l 40 mosásos 950 Ft/l 
többfajta, mosópor 2,8 kg/2,6 kg 40 mosás 678 Ft/kg/730 Ft/kg 
 

Hárs Papírtörlő 250 lapos 
3 rétegű Jumbo 
1 tekercs
 

Zirci Apátsági kézműves sör 
többféle 0,33 l  
1391 Ft/l

599 Ft 

459 Ft

599 Ft 

499 Ft

2299 Ft

1899 Ft

Ujbuda hird 2019 jun.indd   1 27/05/19   15:17

A MÁV Zrt. munkatársakat keres BUDAPESTRE az alábbi 
munkakörökbe:

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.

Amit ajánlunk: hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható mun-
kaidő és jövedelem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes 
nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.

KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:

egyéb vasúti járművezető
technikus gyakornok

A Székely Nemzeti 
Tanács elnöke Újbudán
A Székely Nemzeti Tanács küldött-
ségét, Izsák Balázs elnököt, Dabis Attila 
külügyi megbízottat és Sobor Dávid 
ügyvédet Hoffmann Tamás polgármester 
és Csernus László önkormányzati képvi-
selő fogadta.

– Újbuda figyelemmel kíséri a határon túli magya-
rok sorsát, a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül is 
számos együttműködés jött létre az elmúlt években – 
mondta a találkozón Csernus László. A képviselő arról 
is beszélt, hogy a kerületben minden évben, így idén 
is megünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját június 
4én, ezzel is hangsúlyozva a felelősségvállalást a ha-
tárainkon kívül élő magyarokért.

– Újbuda mindig kiállt a székelyek érdekeinek vé-
delmében – emelte ki a tanácskozást követően Izsák 
Balázs. Emlékeztetett: a XI. kerületi önkormányzat 
évekkel ezelőtt az elsők között tűzte ki a székely zász-
lót, és állt a székelyföldi autonómiatörekvés mellé.

A Székely Nemzeti Tanács nemrég európai polgári kez-
deményezést indított, amely a nemzeti régiók helyzeté-
nek javítását tűzte ki célul az Európai Unióban. Az ügy 
akkor kerülhet az Európai Bizottság elé, ha 2020. má-
jus 6áig legalább egymillió uniós állampolgár támo-
gatja. Izsák Balázs Magyarországon elsőként Újbuda 

polgármesterét kérte fel, hogy írja alá a petíciót. A kez-
deményezés elindításához nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtott Sobor Dávid ügyvéd, aki a kerületben dolgo-
zik. Ezért is döntöttek amellett, hogy Újbudán indítják 
el az aláírások gyűjtését az anyaországban.

A kezdeményezés azt szeretné elérni, hogy az EU 
kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel kezelje 
azokat a régiókat, amelyek nemzeti, etnikai, kulturá-
lis, vallási, nyelvi sajátosságaikban eltérnek. A petíciót 
június végétől online is aláírhatják, akik támogatni kí-
vánják a nemzeti régiók ügyét.

(D. B. S.)

Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdé-
sekkel és azok minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. 

Ötleteiket, témajavaslataikat  
a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Intézze önkormányzati 
ügyeit elektronikusan
Házasságkötés, gyermekszületés, 
építkezés, autóvásárlás, vállalkozás
indítás – mindmind fontos és öröm-
teli, ugyanakkor hivatalos ügyinté-
zéssel járó események. Januártól már 
minden magyarországi településen, 
így Újbudán is elérhető az Önkor-
mányzati Hivatali Portál szolgáltatás, 
amelyen keresztül online, akár a saját 
nappalinkból kényelmesen és gyor-
san intézhetők az önkormányzati hi-
vatali ügyek a hét minden napján. Így 
életünk kisebb-nagyobb eseményei 
és azok adminisztrációs feladatai is 
sokkal könnyebbé válnak.

Az e-ügyintézés országosan egy-
séges ügymenetet biztosít, és ahogy 
a személyes ügyfélfogadásnál meg-
szokhattuk, úgy a digitális térben 
is végigvezet minket a jól ismert 
folyamatokon. Első lépésben saját 
magunk azonosítása történik, majd 
a lakossági vagy vállalkozási ügy-
intézés kiválasztása, ezt követően 
pedig a szükséges adatok megadása 
következik. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, 
átláthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Por-
tálon keresztül bejelentkezett fel-
használók számos helyi lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űr-
lappal nem rendelkező ügyekhez 
pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belé-
pést követően azonosítja a rendszer, 
és az űrlapok általános adatai au-
tomatikusan kitöltődnek, rövidítve 
a ráfordított időt. A felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az ál-
taluk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így néhány 
kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát, és meg-
nyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogat-
ja, hogy a lakosság mellett a vál-
lalkozások is kényelmesen teljesít-
hetik adóbevallással kapcsolatos 
ügyeiket, távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folya-
mataik státusát.

Az Önkormányzati Hivatali Por-
tál a https://eonkormanyzat.gov.hu 
weboldalon érhető el, a szolgáltatás-
ról bővebben olvashat önkormány-
zatunk honlapján az alábbi linken: 
https://ujbuda.hu/ujbuda/eugyinte-
zesujbudan

(Újbuda)
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URBÁN TEREFERE

TIZENEGYEK 
VAGYUNK

Vendégek: 

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

A belépés ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött. 
Regiszráció:
11ekvagyunk@gmail.com

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

19.6.18. 18.00

b32kulturter.hu
facebook.com/B32kulturter

Újbudán zárult  
a Creative Spirits programja
A Creative Spirits egy kilenc 
európai várost felölelő hálózat, 
amelyet az Európai Unió finan-
szíroz az URBACT III Program kere-
tében. A kilenc partnerváros arra 
törekszik, hogy egymás városát, 
kulturális és kreatív iparát, város-
fejlesztési stratégiáit megismerve 
fejlődjenek abban, hogy miként 
tervezzenek tovább, illetve miként 
valósítsák meg a terveiket.

A projekt vezető partnere, Újbuda volt a házi-
gazdája május 29. és 31. között a két és fél éves 
program záróeseményének, ez lett az eddigi 
legnépesebb találkozó. A kilenc város több 
mint 50 kollégája, szakértője vett részt az utol-

só Case Study Meetingen. Az első napon a B32 
Galéria és Kultúrtérben megtartott prezentá-
ciók és workshopok mellett arra is volt lehe-
tőségük a partnereknek, hogy közelről meg-

ismerhessék az újbudai projekt célterületét, 
vagyis Újbuda kulturális főutcáját, a Bartók 
Béla utat és környékét. A résztvevők abban 
a megtiszteltetésben részesültek, hogy meglá-
togathatták a Kelenhegyi Műteremházat, s ott 
napjaink egyik legjelentősebb festőjét, Vojnich 
Erzsébetet, aki a munkájáról, képeiről mesélt 
Schneller János művészettörténésszel együtt. 
Jártak a vendégek a Faur Zsófi Galériában, 
a MeetLabben, egy rendkívüli érdeklődést ki-
váltó előadást hallhattak a Kortárs Építészeti 
Központ munkatársától, Huszár Daniellától, 
de a tehetséges egyetemi hallgatókat egymás-
sal és cégekkel összehozó hálózat, a Demola 
Budapest is a legizgalmasabb pontok közé tar-
tozott.

Másnap Hoffmann Tamás polgármester kö-
szöntője után kétórás szakértői programon 

vehettek részt a vendé-
gek, Erő Zoltán építészur-
banista, Bacsa László, 
a Demola Budapest vezető-
je, valamint Haidegger Ta-
más, a HandInScan ala-
pítója közreműködésével.  
(A HandInScan az első 
Újbudai Hallgatói Startup 
Pályázat nyertese, amely 
már nemzetközi sikere-
ket is magáénak mond-
hat.) A téma a közszféra, 
a civil szféra, az üzleti élet 
és az oktatáskutatás együt-
tes léte, kooperációja volt.

A partnerek érdeklődése 
és elismerő szavai egyér-

telműen azt jelezték, hogy a Bartók Béla út kul-
turáliskreatív fejlesztése jó úton halad, és nem-
zetközi viszonylatban is megállja a helyét.

(Újbuda)

A Gárdonyi Piknikkel 
kezdődött a Tavaszi 
Zsongás a Bartókon

A Gárdonyi Piknik nulladik napja egy-
ben a lapzártánk idején tartott Tavaszi 
Zsongás a Bartókon eseménysorozat 
nyitánya is volt. A Kulturális Tizenegy 
Egyesület által már hatodik alkalom-
mal megrendezett Eleven Tavasz ezen 
a hétvégén kiegészült az Eleven Blokk 
Művészeti Alapítvány vezetett túrákat, 
művészeti eseményeket és közösségi 
játékokat kínáló Ablak a Bartókra című 
helytörténeti fesztiváljával is.

Május 30-án a Kozma Orsi Quartet 
fellépésével vette kezdetét az idei 
Gárdonyi Piknik. Három egymást 
követő csütörtökön dizájnvásár, 
Társasjáték-placc, játszóház és sok 
izgalmas 
fellépő várja 
az érdeklő-
dőket.

A hideg, csa-
padékos időjá-
rás miatt a Gár-
donyi téri külső 
helyszín helyett 
a B32 Galéria 
és Kultúrtér fo-
gadta be a Gár-
donyi Piknik 
Specialt, azaz 
a sorozat nul-
ladik napjának 
r endezvényé t , 
de ez nem za-
varta a résztve-
vőket és a közönséget. Az összművészeti 
fesztiválon a Cellux Csoport tervező és al-
kotó közösség mellett Kores Eszter dizájner 

mutatkozott be újrahasznosított anyagokból 
készült munkáival, ahol a művészek work
shopokat is tartottak. Jótékonysági akciót is 
szerveztek: a kitűzők, praktikus ajándékok 
vásárlói a Herosz Budapest Állatotthont tá-

mogatták a vételárral. A napot a Budapest 
Jazz Orchestra – BJO4 koncertje tette tel-
jessé.

A következő alkalommal, június 6án, csü-
törtökön 16 órakor lép fel a Harcsa Veroni-
ka & Gyémánt Bálint duó, majd folytatódik 
Horváth Gergely népszerű sorozata, a Le-
mezjátszó, este hét órakor pedig Nagy Ricsi 
ad koncertet – remélhetőleg már napsütésben 
– a Gárdonyi téren. Egy héttel később, júni-
us 13án délután a popslágereket swingesítő 
Crème de la Pop áll színpadra, utána ismét 
lesz Lemezjátszó, végül este a latin-amerikai 
zenét játszó Los Orangutanes koncertje zárja 
a III. Gárdonyi Pikniket.

(D. B. S.)
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Márai, Latinovits és  
a Gondolkodó magyarok kutatója

Szigethy Gábor A „szigorúan titkos” Márai 
Sándor címmel tartott előadást a Karinthy 
Frigyes úton. Olyan kevéssé ismert tényeket 
osztott meg, amelyek az író emigrációban 
töltött életéhez és ahhoz az időszakhoz 
kapcsolódnak, amikor betiltott szerzőnek 
számított Magyarországon.

Az izgalmas előadásairól ismert 
Szigethy Gábor szakterülete a 19. 
századi irodalom, egyetemi tanárként 
főleg a reformkor szerzőivel foglalko-
zott, rendezett 
színdarabokat, 
dolgozott tele-
víziós, rádiós 
szerkesztőként, 
és jelentős 
színháztörténeti 
munkássága 
is. Feleségével, 
Gábor Júliával 
– Ruttkai 
Éva és Gábor 
Miklós lányával 
– közösen 
gondozza nagy-
szerű színészek 
szellemi örök-
ségét, köztük 
Latinovits 
Zoltánét is. 
Az idén Kossuth-
díjjal elismert 77 
éves alkotó új 
könyveken dolgozik.

• Milyen volt a gyermekkora?

A Fadrusz utcában nőttem fel, a templom mellett 
fociztunk, itt rúgtam az első gólomat. Nagyon sok 
minden köt ide. A József Attila Gimnázium diák-
ja voltam, előtte három általános iskolát is megjár-
tam Újbudán. Édesapám kisgyerekkoromban meg-
halt, édesanyám pedig folyamatosan beteg volt, így 
1955től a nagymamámmal éltem, aki karmestert 
szeretett volna faragni belőlem. Sok zenetanárt ké-
szítettem ki, mert bár szerintük tehetséges voltam, 
a gyakorlás szorgalma hiányzott belőlem.

• Érettségi után merre ment tovább?

Behívatott az osztályfőnököm, hogy minden osz-
tálytársam egyetemre jelentkezett, én miért nem. 
Mondtam, hogy megyek a Vígszínházba díszítő-

munkásnak. Már akkor szerelem volt számomra 
a színház, meg akartam tanulni az alapokat. Igazi 
„buzgómócsingként” mindent elvállaltam, mindent 
testközelből tanultam, mielőtt jelentkeztem a szín-
házrendezői szakra. Úgy gondolom, az élet minden 
területét meg kell ismerni, hogy írni tudjunk róla, 
az én vágyam pedig mindig az volt, hogy író legyek.

• Mit írt először?

Mint mindenki, rettentő rossz novellákat. Aztán 
rájöttem, hogy nem kitalálni szeretnék története-
ket, hanem azt megírni, amit átéltem, tapasztal-
tam. Színházi sztorikkal, élménybeszámolókkal, 

kritikákkal kezdtem. Az első komoly munkám egy 
Machiavelliről szóló könyv volt, amelyben bizonyí-
tani igyekeztem, hogy a reneszánsz gondolkodónak 
semmi köze a machiavellizmushoz.

• A Gondolkodó magyarok sorozatban ösz-
szefoglalta hazánk eszmetörténetét. Miért 
vállalta ezt a hatalmas munkát?

Mindig felfedezni szeretek. Írtam 1956
ról, borászatról, rengeteg színháztörténeti 
munkát kiadtam, közel száz könyvem jelent 
meg. A Gondolkodó magyarokat a kény-
szer szülte. Akkoriban nem jelenhettek meg 
írásaim, így azt találtam ki, hogy kiadom 
a nagy elődök esszéit, Szent Istvántól Ba-
bits Mihályig. Minden könyvhöz írtam egy 
nagyobb lélegzetű előszót, amelyek végül 
összeálltak egy eszmetörténeti munkává. 
Nagyon örültem, hogy a Kossuthdíj átadá-
sakor megemlítették ezt az 56 kötetből álló 
sorozatot, mert magam is életem egyik leg-
fontosabb munkájának gondolom.

• Mostanában mivel foglalkozik?

Ami összegyűlt az életemben, amit átél-
tem, abból szeretnék néhány könyvet írni, 
de a színházban is aktív vagyok. Fogadott 
fiam Csehovrendezésében lépek színpad-

ra, és örömmel tartok előadásokat, a Budai Várban 
2006 óta minden hónapban működik az értelmiségi-
eknek szóló Márai Szalon. Terveim között szerepel 
egy Ruttkai Éváról szóló könyv is.

(Dabis Balázs Silvius)

Ünnepi 
Könyvhét 
Újbudán
Június 13-án nyílik 
meg a 90. Ünnepi 
Könyvhét. A központi 
eseményt Budapesten 
idén új helyszínen, 
az Újbudai Ünnepi 
Könyvhetet az Allee 
mellett rendezik meg.

Idén már tizenhatodik alka-
lommal rendezik meg az Allee 
melletti sétányon az Újbudai 
Ünnepi Könyvhetet. Az ér-
deklődők többek között az At-
lantic Press Kiadó, a Magve-
tő Kiadó, a Manó Könyvek, 
a Móra Könyvkiadó, a Nap 
Kiadó könyveiből válogathat-
nak június 16áig.

A kicsiknek szóló meséktől 
a nagyoknak is izgalmas mű-
sorokig számos színes prog-
ram szórakoztatja idén is a ki-
látogatókat. Fellép a Budapesti 
Vonósok, a Budapest Jazz Or-
chestra, a Mesekocsi Színház, 
a Petőfi Musical Stúdió és még 
sokan mások.

A hagyományos közpon-
ti helyszín, a Vörösmarty 
tér felújítása miatt az Ünne-
pi Könyvhét szervezői idén 
a Dunakorzón várják a könyv-
barátokat. Több mint három-
száz új kiadvány jelenik meg: 
verseskötetek, prózai művek, 
esszégyűjtemények, iroda-
lomtudományi és történelmi 
munkák. Az Olvasó vagyok 
szlogen szellemében az ország 
számos pontján várják a ma-
gyar irodalom ügyének támo-
gatóit. (Újbuda)

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

helyszín
Kőrösy József utca ‒ AllEe bevásárlóközpont melletti sétány

A rendezvény főszervezője 
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 

és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

Programok:

2019. június 13. CSÜTÖRTÖK

15:30 – 16:15  Budapest Jazz 
                              Orchestra 
16:30 – 16:35  dr. Hoffmann Tamás 
                              polgármester 
                              megnyitója 
16:35 – 17:20  Petőfi Musical Stúdió
17:20 – 17:35  Montagh IMRE Ált. ISK. 
                              GYERMEK ELŐADÓI 

2019. június 14. PÉNTEK

15:00 – 16:00  Creol latin duó
16:00 – 17:00  Ricsi bohóc
17:00 – 18:00  Batyu Színház 

2019. június 15. szombat

11:00 – 12:00  Mese Zene Bona
                              interaktív 
                              gyerekkoncert
12:00 – 13:00  Budapesti Vonósok 
13:00 – 14:00  Szünet
14:00 – 14:30  Madách Színház
                              Marton Fruzsina
14:30 – 15:30  Napvirág Zenekar
15:30 – 16:30  Hungarikum együttes
16:30 – 17:30  Gabó Acoustique
17:30 – 18:30  Bebe

MEGHÍVÓ:

2019. június 13. CSÜTÖRTÖK

16:00 Supka Géza (1883-1956) 

az Ünnepi Könyvhét
(Könyvnapok) megálmodója 
emléktáblájának 
koszorúzásA

            HELYSZÍN: XI. kerület, 
            Bocskai út 23. 

Újbuda Önkormányzata meghívja Önöket a 

2019. JÚNIUS 13-16.

a szervezőK 
a műsorváltozás jogát fenntartjÁK!

2019 . június 16. vasárnap

11:00 – 12:00  Portéka színpad
12:00 – 13:00  Csipet csapat
13:00 – 14:00  SZÜNET
14:00 – 15:00  Mesekocsi színház
15:00 – 16:00  Acoustic Guitar Caffé
16:00 – 17:00  Never Give Up 
                              Gospel Kórus
17:00 – 18:00  Torres Dani
                              acoustic élő

16. Újbudai
Ünnepi Könyvhétre

16. Újbudai
Ünnepi Könyvhétre
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hírkéP
Koppány Attila fes-
tőművész Az én geo-
metriám című kiállítá-
sa látható az Újbuda 
Galériában május 
23-ától június 14-
éig hivatali időben. 
Az 1947-ben született 
festő a BME építész-
mérnöki karának rajz 
és formatervezési 
szakán tanult, első 
önálló tárlata 1968-
ban volt Budapesten. 
Alkotásai számos 
közgyűjteményben 
megtalálhatók, köz-
tük a Magyar Nemzeti 
Galériában is.

kult

Kicsi a bors, de!
Ö n i s m er e t i  tá b o r  k i s k a m a s z o k n a k

Június 17–21.
 

kelenvÖlgyi kÖzÖsségi Ház 
1116 budapest, kardhegy utca 2.

„Jóban önmagammal”
s aki szívesen megismerne téged: 

gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor (táborvezető)

Önbizalom fejlesztő tábor 8-13 éveseknek rengeteg játékkal, 
drámapedagógiai eszközökkel, rajzolással,  

együtt zenéléssel, igazi beszélgetésekkel és gyakorlati tanácsokkal.

részvételi díj
24.000 Ft, testvérek esetén a 2. gyermek részvételi díja 20.000 Ft

(az ár a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazza)

Jelentkezési és befizetési határidő 
2019. június 12.

időtartam 
9.00-16.00

(igény szerint ügyeletet biztosítunk 8 és 9 óra között, valamint a napi program végét követően 17 óráig!)

Jelentkezés és információ
1/424-53-63

kkh@ujbuda.hu

KELENVÖLGYI 
KÖzÖsséGI Ház

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

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

RÉT GALÉRIA

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

16.00 Napvirág zenekar     16.45 Rolando    mentalista bűvész showműsora
20.30 Tűzgyújtás Közös szalonna sütés

Kiegészítő programok: népi játszóház, csillámtetkó, arcfestés, kisvonat

Gyertek és ünnepeljük 
közösen az év 

legrövidebb éjszakáját!

A szalonnát, kenyeret 
és természetesen a hagymát 

is biztosítjuk, csak nyársat 
hozzon mindenki magával, 

a jó hangulatot közös 
énekelgetéssel fűszerezzük 

Hajdú László gitáros 
közreműködésével.

Szentivánéj
17.30 Bagi-Nacsa duó

Charlie 
élőkoncert

19:00

2019. Június 21.
30

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

Megjelent a Pont magazin 
júniusi száma
Szerencsés megmenekülésnek mondható, 
amikor egy szinte elpusztult épület újjá-
éled. Különösen, ha a közösségi összefo-
gás olyan jelképéről van szó, mint 
az Új Budai Parkszínpad. A léte-
sítmény a kerület teljességének 
összefogásából jött létre 1958
ban, amikor a Feneketlentavi 
park kialakítása is megkezdő-
dött. A júniusi Pont magazinban 
a Parkszínpad múltja és jelene került 
fókuszba a Mesélő falak sorozatban.

Bár manapság a gyerekeket tekintjük 
a mesék magától értetődő közönségének, 
a mese a 19. századig a felnőttek ügye 
volt, elsődleges célja pedig a társadalom 
közös tudásának, értékrendszerének át-
adása. Egy jókor olvasott történet sok-
szor segít kívülről látni a problémákat, 
a cselekvési lehetőségeket, az olvasó 
különböző megoldási utakat járhat be, 

különböző nézőpontokat ismerhet meg. 
A Mesék Éjszakája június 29én 17 óra-
kor a B32 Galéria és Kultúrtérben kez-

dődik.
A zene, a művészet nyelvén 

az is meg tud szólalni, aki nem 
beszél, nem szeret szerepelni, 
sérült vagy fogyatékossággal 

él. Példa erre a fogyatékosság-
gal élőket segítő Gyöngyszemek 

Alapítvány vagy az autistákat el-
látó otthonokat támogató Autistic Art 
Alapítvány tevékenysége, vagy éppen 
a húszéves jubileumát nagy koncerttel 
ünneplő Nemadomfel együttes is. Ők 
a művészettel nemcsak értéket terem-
tenek, hanem a közös munka hatására 
a mindennapokban is kiegyensúlyozot-
tabb életet élnek.

Szederkényi Olga szerkesztőrendező 
néhány éve költözött Újbudára család-

jával, azaz Cserna-Szabó András íróval 
és kislányukkal, Vilmával. Azóta felfe-
dezte a kerületi kávézókat, bisztrókat, 
és persze a piacot, ahol munkamegbe-
szélést is tart olykor. A Kamera Hun-
gária díjas és Sajtó Nívódíjas újságíró, 
dokumentumfilmes, a francia és a ma-
gyar gasztronómia kutatója a kerületben 
találta meg azt a hamisítatlan franciás 
közeget, amelyért rajong.

A streetfood, az újhullámos kávék, 
a fánkok és a hamburgerek forradalma 
mellett zajlik egy csendesebb gasztro-
rendszerváltás is Budapesten: egyre jobb 
kenyereket lehet enni. Az egyik legfino-
mabbat 2016 óta Őrmezőn, a Bake My 
Day pékségben. A Bake My Day kakaós 
csigáit, mézes kenyereit, spenótos rúdjait 
megváltozott munkaképességű emberek 
gyúrják, dagasztják, sütik – olyan minő-
ségben, amire méltán lehetnek büszkék.
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Hagyományos japán kézműves technikák, 

Kokeshi baba, kalligráfia, origami, 
tsuba és függőtekercs készítése, 

harcművészeti foglalkozások...

Táborvezető 

Orsai Henrik 
japánkard-készítő mester

Részvételi díj: 23.000 Ft, testvérkedvezmény: 20.000 Ft 
(Az ár a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazza)

 Jelentkezési és befizetési határidő: 

2019. június 19.  
Időtartam: 9.00–16.00

 Felvilágosítás és jelentkezés a Közösségi Ház elérhetőségein.

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

KELENVÖLGYI 
KÖzÖsséGI Ház

`

`..
``

Japan csodai
Kezmuves 

napkozis tabor 

``

10-14 éveseknek

Június 24–28.
Ismerkedés a japán kultúrával. 
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Elődök és inspirációk
Május 23-án elin-
dult a B32 Galéria 
és Kultúrtér, vala-
mint a Hadik 
Irodalmi Szalon 
közös beszél-
getéssorozata, 
11ek vagyunk/
Urbán terefere 
címmel. Az első 
alkalommal 
Csurka Eszter 
képzőművész, 
Molnár Ferenc 
Caramel énekes 
és Trokán Anna 
színész mesélt 
családról, 
személyes 
inspirációkról 
és a kerü-
lethez köthető 
élményeiről.

Újbuda a főváros egyik leg-
látványosabban fejlődő régió-
ja, ahol annak idején számos 
művész, író, képzőművész, 

például Csontváry Kosztka 
Tivadar, Karinthy Frigyes, 
Ottlik Géza, Kosztolányi 

Dezső élt és alkotott. Ez 
a kulturális sokszínűség adja 
a havonta jelentkező prog-
ramsorozat apropóját, ahol 
főként a helyi értékekről 
és személyes történetekről 
kérdezik a meghívott ven-

dégeket az események házi-
gazdái, Antal Nikolett, a B32 
igazgatója és Juhász Anna, 

a Hadik Irodalmi Szalon ve-
zetője.

Csurka Eszter festő, szob-
rász több szálon is kapcsoló-
dik a kerülethez: több mint 
tíz éve lakik a Bartók Béla 
úton, műteremablakából néz-

hette végig az elmúlt idő-
szakban a térség lendületes 
fejlődését. Első szobrát, a Víz 

alatt született 
című munkát 
a Zsombolyai 
utca és a Bocs-
kai út sarkán 
állították fel.

Molnár Fe-
renc Caramel 
három éve köl-
tözött Újbudá-
ra; ma már vall-
ja, hogy végre 
h a z a t a l á l t , 
vagyis a kerü-
letben családjá-
val együtt meg-
találta az első 
igazi otthonát. 
A zenész 1873 
című, Buda-

pestről szóló dalának szöve-
gét is a Hadikban írta, ahol 
nemcsak kikapcsolódik, de 
sokszor innen kapja az ihletet 
új munkáihoz.

– A gyermekkor zsigeri él-
ményeit, az illatokat, a köze-
li templom harangozásának 
hangjait élem át újra – me-
sélte Trokán Anna színésznő, 
aki ötévnyi veszprémi munka 
után most ismét abban a XI. 
kerületi házban lakik, ahol 
régebben élt. Az újbudai jelen 
és múlt, a család és a felnőtté 
válás konfliktusai mindmind 
benne vannak a Bernarda 
Alba háza című előadásban 
is, melyben édesanyjával, Pa-
padimitriu Athinával játszik 
együtt. 

(K. G.)

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Június 7. 19.00 Musical – Ardó Mária, 
az opera nagykövetének koncertje
Modern dallamok New Yorktól Budapestig, 
részletek a My Fair Lady, a West Side Sto-
ry, a Rómeó és Júlia, a Candide, a Cabaret, 
a Macskák, az Evita és a Porgy és Bess musi-
calekből. Vendégénekes Acha Athina Sophia, 
közreműködik Hegedűs Valér zongoraművész. 
A belépés ingyenes

Június 10. 19.00 Pünkösdi koncert  
– a Gesualdo Kamarakórus műsora
A tavaly ősszel tragikusan elhunyt alapí-
tó karnagy, Stimecz András elvesztése után 
a kórus új reményekkel néz a jövőbe Uzsaly 
Bence vendégkarnagy vezetésével. Pünkösd, 
a Szentlélek eljövetele a kiindulópont műso-
rukban, majd az ünnephez már kevésbé kap-
csolódó egyházi művek vezetnek át a világi 
dalokhoz, amelyek egyszerre éneklik meg 
a lezáruló tavaszt és a közelgő nyarat, a ter-
mészetet és a szabadságot. A belépés ingyenes

Június 17. 18.00 Cukrászda: sütemény & 
irodalom – Whiskys-kávés pohárkrém & 
Ernest Hemingway
Az albertfalvi gasztroklub évadzáró össze-
jövetelén kóstolható süteményben a finom 
ízek mögött meghúzódó alkohol, koffein 
és cukor egyvelege összesűríti a nyár, a sza-
badság és az élet kalandjának mámorító ér-
zését. Egy ilyen desszerthez tökéletesen il-
lenek Ernest Hemingway mély gondolatai. 
Belépő: 300 Ft/fő

Június 18. 18.30 Női Sarok: Nőnek lenni jó?
A Női Sarok alapítóival és szervezőivel be-
szélget Zsolti bácsi a női lét fontos kérdéseiről, 
az évek során megvitatott témákról. A belépés 
ingyenes

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Június 6. 19.00 Amfiteátrumi esték 2019 – 
Hajdú László
Gazdagrét közkedvelt nyári szabadtéri akusz-
tikus koncertjei mindig hangulatos csütör-
tök estéket ígérnek a közösségi ház előtti kis 
amfiteátrumban. Az Újbudai Alma Mater Ál-
talános Iskola tanára másodmagával hozza el 
a legnagyobb magyar és külföldi slágereket. 
A program ingyenes

Június 13. 19.00 Amfiteátrumi esték 2019 – 
Poa Pratensis
A Poa Pratensis tradicionális és modern blue
grass darabokat játszik, és más műfajokból is 

emel át dalokat ebbe a stílusba. A program in-
gyenes

Június 20. 19.00 Amfiteátrumi esték 2019  
– Acoustic Guitar Caffe
A Bakos István és Libis Attila alkotta Acoustic 
Guitar Caffe a country, az irish és a fingerstyle 
muzsika örömeiről szól, nézőnek és zenésznek 
egyaránt. A program ingyenes

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

Június 20. 16.00 Müpa HD vetítés – Bozsik 
Yvette Társulat: Hattyúk tava, Szegedi 
Kortárs Balett: Tavaszi áldozat
A Művészetek Palotája két nagyszerű, izgal-
mas korábbi programjának felvételét tekinthe-
tik meg a látogatók. A program ingyenes

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Június 7. 18.00 Doku 2019 – Kelenvölgyi 
Filmklub (Szalkai Zoltán: Gyaloglás  
Gulágföldön)
A Szovjetunió felbomlásával felszámolták 
a politikai elítéltek kényszermunkatáborait, 
megszűnt a Gulág, de a bolsevik örökség nem-
csak a foglyok által épített városok épületein, 
az elhagyott lágerekben, hanem az emberek 
hétköznapjaiban is megfigyelhető. Szalkai 
Zoltán a norilszki körzetben kereste Marczin 
Borbála és Hársfalvi Ferenc rabságának hely-
színét. Útközben felsejlik a továbbélő szovjet 
múlt, érthetőbbé válik napjaink Oroszországa. 
A vetítés utáni beszélgetést Kinyó Ferenczy 
Tamás filmrendező, producer vezeti. A prog-
ramot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 
A belépés ingyenes

Június 14. 18.00 Kelenvölgy története  
– Kelenvölgy Nagy-Budapesten
Sturdik Miklós helytörténeti előadása. A belé-
pés ingyenes

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Június 17. 18.00 Társalgó Galéria & Kávézó 
– az első évad fináléja a Hónap Művészeivel
A Bartók Béla Boulevard őrmezői végénél 
lévő új kis galériában közös tárlattal és be-
szélgetéssel ünnepelnek az első évadban ki-
állító alkotók: Barlai László festőművész, 
Bolba Henrik szobrász, festő és ötvösmű-
vész, valamint Áment Erzsébet, Mann Ju-
dit, Szécsi Ilona fotóművész. A tárlat egész 
nyáron megtekinthető nyitvatartási időben. 
A belépés díjtalan.

Kulturális programajánló



A legkisebbeknek szóló színes 
programokkal, újfajta játékokkal, 
izgalmas foglalkozásokkal és élmé-
nyekkel várták a közösségi házak 
a családokat május végén.

Albertfalván offline családi délelőttre hív-
ták a gyerekeket május 18-án, ahol szüleik-
kel megtapasztalhatták az elektromos kütyük 
előtti világ örömeit, köztük a közös társasjá-
tékozást, és csokievő versenyre is benevezhet-
tek. 

A Kelenvölgyi Gyereknapon már két évti-
zed óta ünneplik a kicsiket. Kezdetben a tiszti 

lakótelepen, majd a Kéktó téren, illetve a Ba-
zsalikom utcai játszótéren tartották meg a ren-
dezvényt, mígnem tavaly visszatért a Kelen-
völgyi Közösségi Házba. Idén május 25-én is 
a ház kertjébe várták a családokat sok-sok já-
tékkal, érdekességgel, előadással, pattogatott 
kukoricával és szörppel. A gyereknap részt-
vevőit Hoffmann Tamás polgármester, majd 
Wendlerné Pirigyi Katalin és Csernus László 
önkormányzati képviselő köszöntötte. A leg-
kisebbeknek szólt Divényi Piroska Kerekítő 
foglalkozása, ahol szüleikkel közösen játszhat-

tak és énekelhettek. Utána a Holdfű Színház 
lépett a színpadra: előadásuk, A Csodaszarvas 
meséje már a nagyobbakat is megszólította. 
A rajzsarok, a kézműves foglalkozások, a kör-
hinta és az ugrálóvár mellett Kelenvölgyben is 
feltűntek a Csillagok háborújának figurái, akik 
másnap a Bikás parkban jutottak igazán nagy 
szerephez.

Gazdagréten idén a közlekedés volt a Földön 
– Vízen – Levegőben jelszó jegyében megren-
dezett gyermeknap fókuszában. Egy hatalmas 
felfújható medencében távirányítású motorcsó-
nakmodellekkel lehetett versenyezni, a Közle-
kedéstudományi Intézet mini-KRESZ-parkot 

hozott Gazdagrétre, 
hogy segítse elsajátítani 
a biztonságos közleke-
dés szabályait, de volt 
hullámvasút-szimulátor 
is, ahol a fel emelkedés 
élményét már sokan 
megélhették, még ha 
csak virtuálisan is. 
Sokáig úgy tűnt, hogy 
az igazi attrakciót, 
a hőlégballont a szeles 
idő miatt csak a földön 
csodálhatják meg az ér-
deklődők, végül mégis 
a lakótelep fölé emel-
kedhetett, kosarában 
gazdagréti családokkal, 

amelyek így a magasból is megnézhették lakó-
helyüket és környezetét.

A színpadon Kovácsovics Fruzsina adott 
koncertet, eljött Misi bohóc is, aki egy űrbé-
li produkcióval szórakoztatta a Gazdagréten 
ünneplő gyerekeket. A rendezvényen Király 
Nóra alpolgármester a hagyományokhoz híven 
felavatta az elmúlt egy évben született gazdag-
réti gyerekek lábáról készült lenyomatokból 
felépített tappancsfalat. Idén 12 pár talpacska 
került a közösségi ház falára.

(Újbuda)

A családok és a közösségek ünnepe lett az Újbudai Gyermeknap
Sztárok és mozihősök a Bikás parkban
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Az önkormányzat által 
szervezett rendez-
vények sorában 
hagyományosan 
a Bikás parkban évről 
évre megrendezett 
Újbudai Gyermeknap 
számít a legna-
gyobb eseménynek. 
Idén sem volt ez 
másként, igazi sztárok 
érkeztek a színpadra 
május utolsó vasár-
napján, a parkot 
pedig megszállták 
a Csillagok háború-
jának szereplői.

Kelenföldön ritkán lehet 
találkozni Csubakkával, 
Darth Vaderrel vagy biro-
dalmi rohamosztagosokkal, 
ezért nagyon sokan voltak 
kíváncsiak az Újbudai Gyer-
meknapon az 501-es Légió 

Magyarországi Helyőrsége 
és a Jedi Academy jelmezes 
produkcióiára. Természetesen 
a megszokott programelemek 
sem maradtak el. Idén is küz-
döttek a gyerekek az értékes 
ajándékokért a pecsétgyűjtő 
játék feladatait teljesítve, el-
jöttek a tűzoltók, az újbudai 
polgárőrök is, volt vidámpark 
sok-sok izgalmas játékkal, 
állatsimogató és pónilovag-
lás. A Minimax Gyerekhajó 
és a Logiscool kreatív felada-
tokkal kötötték le a figyelmet. 

A rendezvényt szervezők 
„KözPontban a Média” sát-
rában is rengeteg ajándék 
várta a látogatókat; választ-
ható háttérrel készült green-
box fotót vihettek haza, 
válogathattak több mint fél-
ezer zsákbamacska ajándék 
közül, és gazdára talált ezer 
léggömb. A sátorprogramok 
és színpadi koncertek ingye-

Piknik Őrmezőn

Minden a gyerekekről szólt  
a közösségi házakban

több helyszínre is ellátogat-
tak. A polgármester kiemel-
te: láthatóan évről évre egy-
re többen jönnek az Újbudai 
Gyermeknapra, és egyre 
gazdagabb a programkíná-
lat. A kerület vezetője kü-
lön megköszönte az újbudai 
családoknak, hogy a legked-
veltebb játékoknál, helyszí-
neknél kialakuló sorokban is 
türelmesen várakoztak.

Simicskó István, hazafias 
és honvédelmi nevelésért, 
illetve az ezzel összefüggő 
beruházásokért felelős kor-
mánybiztos, a Honvédelmi 
Sportszövetség elnöke sze-
rint azért jelentős ez a nap, 
mert a családok igazi közös-
ségi programokon vehetnek 
részt. – Természetesen az év 
minden napján fontos, hogy 
szeressük gyermekeinket, hi-
szen a szülők feladata, hogy 
tisztességgel neveljék jó em-
berekké őket – hangsúlyozta 
Újbuda képviselője. A gazdag 

Idén is tömegesen 
érkeztek az őrmezőiek 
a Pajkos Piknikre. 
A negyedik alka-
lommal megrendezett 
minifesztivál évről 
évre összehozza 
a környékbelieket.

Sok játékkal, izgalmas kö-
zösségi programokkal vár-
ta az érdeklődőket az idei 
Pajkos Piknik. Az esemény 
csűrdöngölős-verbunkos fel-
vonulással kezdődött a Mező 
együttes és a Vadrózsák Nép-
táncegyüttes közreműködé-
sével, majd a Ládafia Műhely 
varázsolt cirkuszt a közönség 

elé a gyerekek bevonásával. 
Vajai Flóra zenés játszóháza 
után Gertheis Veronika mese-
mondó előadása alatt pihen-
hettek meg a látogatók, majd 
a Petőfi Musical Stúdió izzí-
totta fel ismét a hangulatot.

Utána érkeztek Őrmező 
táncos csapatai: a Favorite 
Dance School hiphopformáci-
ója és a Masters SE akrobati-
kus rock and roll produkciója. 
A nap végén a Napvirág ze-
nekar adott vidám koncertet. 
A színpad mellett körhinta, 
ugrálóvár, mini-mobilját-
szótér, mini-kézművesvásár 
és büfé, mellettük arcfestés, 
lufihajtogatás, ügyességi já-
tékok, kézműves foglalkozá-

sok várták az érdeklődőket. 
A „Burkoljuk buborékba kö-
zösen a Napvirágot!” felhívás 
jegyében egy buborékfújó 
flashmob alkotott díszletet 
az esti bulihoz. 

 – A piknik idén is meg-
mutatta, milyen összetartó 
az őrmezői közösség – hang-
súlyozta Junghausz Rajmund 
önkormányzati képviselő. 
Már az első órában tömegek 
voltak a standoknál és a szín-
pad előtt. A rendezvény a Cir-
mos sétányt kinőve a park 
felé terebélyesedett, hogy 
még több játékkal, előadás-
sal, koncerttel, foglalkozással 
várja az érdeklődőket.

(T. K.)

választékból Simicskó Ist-
ván a mozgással, sportolás-
sal kapcsolatos programokat 
ajánlotta a családok figyel-
mébe, köztük a Honvédelmi 
Sportszövetség helyszínét. 

A sportos kínálatot a Budai 
Judo Akadémia akadálypá-
lyája színesítette, ahol az ér-
deklődők magával a sportág-
gal is megismerkedhettek 
szakképzett tréner segítségé-
vel. A Tabáni Spartacus SKE 
labirintus futópályával nép-
szerűsítette a tájékozódási fu-
tást, a Flip.hu játéksarkában 
pedig felfújható ugrálóvár, 
focikapu, illetve focidarts is 
volt. Az Omnivagus Egyesü-
let idén is lehetővé tette a gye-
rekeknek, hogy kipróbálják 
a falmászást, és ugyancsak 
sokakat vonzott a rekesz-
mászás.

A napot a magyar rock and 
roll ikon, Fenyő Miklós kon-
certje zárta. A fellépésre ren-
getegen érkeztek az egész nap 
forgalmas és gyermekzsivaj-
tól hangos Bikás parkba.

(Újbuda)

nes szórakozási lehetőségei 
mellett sok gyereket vonzott 
a csillámtetoválás és az arc-
festés is.

Voltak helyszínek, ame-
lyek inkább a szülők-
nek szóltak: a babanet.hu, 
a Képességforrás nekik kínált 
hasznos tanácsokat, miköz-
ben a gyerekek is játszhattak 
náluk. Hangsúlyt kapott idén 
az egészséges életmódra ne-
velés is, a 77 Elektronika Kft., 
a Kedplazma Magyarország, 
a Budai Magánorvosi Cent-
rum és Oltóközpont, valamint 
a Magyar Vöröskereszt is ki-
települt a rendezvényre, hogy 
az egészséggel kapcsolatos 
kérdésekben segítse a csalá-
dokat.

A színpadon megzenésített 
versekkel indította a gyer-
meknapot a Kávészünet, majd 
a Karinthy Színház produk-
ciója következett Zsurzs Kati 
főszereplésével. A Szókimon-
dóka először vett részt az Új-

budai Gyermeknapon: nem-
csak környezettudatosságra 
nevelő foglalkozásokkal, ha-
nem igazi show-műsorral 
érkeztek, olyan sztárfellé-
pőkkel, mint Farkas Izsák 
Búgócsiga Zenedéje és a Pa-
Dö-Dö. Az Acoustic Planet 
népszerű slágerekkel szóra-
koztatta a családokat, majd 
Király Viktor, aztán pedig 
Gáspár Laci lépett színpadra.

Az Újbuda Kvízen már sok 
ajándékot szerezhettek a he-
lyes megfejtők, majd az egész 
napos pecsétgyűjtő játékban 
részt vevő gyerekek nyeremé-
nyei következtek. Hoffmann 
Tamás polgármester és Simics-
kó István országgyűlési képvi-
selő a színpadról köszöntötte 
a megjelenteket, majd sok ér-
tékes ajándékot, egyebek közt 
egy kerékpárt és két rollert 
sorsoltak ki a pecsétgyűjtésben 
jeleskedő gyerekek között.

Hoffmann Tamás családjá-
val érkezett a rendezvényre, 
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Június 19-éig szerdánként 12.30–13.30 Do-in jóga
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.); ingyenes; információ: hétköznap 9–14 óra 
között a 3724636os telefonszámon

Június 7. 19.00–20.30 Musical
Ardó Mária, az opera nagykövetének koncertje vendégmű-
vésszel és Hegedűs Valér zongoraművésszel.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 2046788as 
telefonszámon
 
Június 10. 10.00 Városismereti séta: Újbuda határán V.
Találkozó: 10.00, 8E busz, Irhás árok megálló, a Szenthárom-
ság oszlopnál; szervező: Domoszlai Erzsébet önkéntes. A séta 
a Budaörsi úton ér véget, 14 óra körül. Táv: 6–8 km. Túracipő, 
időjárásnak megfelelő öltözet, folyadék szükséges. Előzetes je-
lentkezéshez kötött. Jelentkezni a domoszlai.erzsebet@gmail.
com címen lehet.

Június 11. 9.00 Természetjárás – Pilis-hegység
Strázsa-hegyi tanösvény – látogatás vezetéssel
Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 9.00, Árpád híd, Vo-
lán pu. (indulás 9.15). Táv: 2,5 km, szint: 50 m. Költség: 1000 Ft; 
szervező: Hattyár Zsuzsa (Caola), jelentkezés: 06/30/3522694

Június 11. 10.00–11.30 Sas-hegyi 60+ Klub
Fűbenfában orvosság a Sashegyen – előadás
Helyszín: Sashegyi Látogatóközpont (Tájék u. 24.); ingyenes; 
információ: hétköznap 9–14 óráig a 3724636os telefonszá-
mon

Június 12. (kéthetente szerdán)  
09.15–10.45 Szenior Örömtánc Andreával
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.); in-
gyenes; hétköznap 9–14 óráig a 3724636os telefonszámon

Június 12. 14.00–15.00 Vulkánok világa  
– interaktív előadás
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő u. 3.); ingyenes; információ: hétköznap 9–14 
óráig a 3724636os telefonszámon

Június 14. 18.00–20.00 Kelenvölgy története 
Sturdik Miklós helytörténeti előadása
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); infor-
máció: 4245363

Június 17. 18.00 A galéria első évadának fináléja  
a Hónap Művészeivel
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.); ingyenes; in-
formáció: hétköznap 8–20 óráig a 3090007es telefonszámon. 
Kiállító alkotók: Barlai László, Bolba Henrik, Áment Erzsébet, 
Mann Judit, Szécsi Ilona. Megtekinthető: egész nyáron (kivéve 
július 13. és augusztus 11. között)

Június 17. 18.00–19.00 Cukrászda: sütemény & irodalom 
Kávés pohárkrém és Hemingway
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 2046788as 
telefonszámon

Június 19. 10.00–12.00  
Múzeumlátogatás: Kresz Géza Mentőmúzeum
A létszám miatt telefonos, illetve e-mailes jelentkezést ké-
rünk június 18áig. Ingyenes; jelentkezés: Polgár Tiborné 
(USZOSZ), hétköznap 8–16 óráig a 7893022es számon vagy 
a polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu címen

 

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.

Origami foglalkozás 
Őrmezőn

Időpont: június 17. 15.30–17.30; június 19. 13.30–15.30 között
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 

Központ (Kérő u. 3.)
A foglalkozásokat vezeti: Barkó Magdi
Előzetes jelentkezés (csoportlétszám függvényében): folya-

matosan, nyitvatartási időben személyesen a Kérő és a Bölcső 
utcai programközpontban

A foglalkozás ingyenes.
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt!

Az ezotéria útján: hangtálkoncert  
és kiscsoportos hangfürdő
A tibeti hangtál néven ismert rezgőtálakat ősidők óta használ-
ják a keleti kultúrákban gyógyítási, meditációs és egyéb relaxá-
ciós célokra. Az Újbuda 60+ Programban korábban szervezett 
hangtálkoncerteken ezek hatásáról már tudomást szerezhettek 
a résztvevők. A foglalkozás népszerűségére tekintettel további 
alkalmakat szervezünk.

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

a) hangtálkoncert
Időpont: június 17. 17.00–18.15
b) kiscsoportos hangfürdő
Időpont: június 14. és 28. 11.30–12.30
Mindkét program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött 
(csoportlétszám függvényében): folyamatosan, nyitvatartási idő-
ben személyesen a Kérő utcai és a Bölcső utcai programközpont-
ban (a június 28i hangfürdőre június 20ától tudnak jelentkezni).

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-
letrendezési 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: 3724684.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete 
alapján kiírja pályázatát az „Újbuda Önkor-
mányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” 

elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő 
azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, 
akik oktatási intézményben, nappali tagozaton 
folytatják tanulmányaikat és sportágukban va-
lamely korosztályos nemzeti válogatott keret-
nek tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyekben 
az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több 
sportág készségeinek elsajátítása (például öttusa, 
tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmá-
nyok követelményétől el lehet tekinteni egyéb ok-
tatási formában való részvétel esetén (főiskolák, 
egyetemek esti, távoktatási tagozatai). Az ösz-
töndíj évente legfeljebb húsz fő részére adomá-
nyozható. 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 ke-

rületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló 
fiatalok pályázhatnak.

• A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális 
életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maxi-
mális életkora a tárgyévben be nem töltött 25. 
életév. (A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot 
törvényes képviselő nyújthatja be.)

• A pályázatot benyújtó fiatal 2018/2019. évi ta-
nulmányi eredménye 3,5es átlagnál kevesebb 
nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával 
igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni 
kell az oktatási intézmény vezetőjének javasla-
tát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának 
ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell 
rendelkeznie.

• A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sport-
ágban hazai és nemzetközi versenyeken korosz-
tályának megfelelő 1–8. helyezés valamelyikét 
kell elérnie. Csapatsportágban korosztályos ha-
zai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie.

• A pályázathoz csatolni kell a sportoló verse-
nyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportá-
gi szakszövetség javaslatát, valamint igazolást 
az eredményről.

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

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzatának az „Újbuda Önkor-
mányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” alapí-
tásáról és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./
XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati 
adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mel-
lékletekkel (rövid önéletrajz, az eddigi sportoló 
tevékenység bemutatása, iskolai előmenetel igazo-
lása, oktatási intézmény támogató javaslata, szak-
szövetségi igazolás az elért eredményekről és tá-
mogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat, 

diákigazolvány, tbkártya, lakcímkártya, személyi 
igazolvány, adóigazolvány másolata) együtt lehet. 
Pályázati adatlapok beszerezhetők minden év jú-
nius 1jétől a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati 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 Újbu-
da Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Igazgatóság Programkoordinációs Csoport mun-
katársainak adható át (1113 Budapest, Bocskai u. 
39–41. II. emelet 202es szoba, tel.: 3723482, 372
3448), vagy postai úton az önkormányzat 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 polgár-
mester előterjesztésére a képviselőtestület dönt. 
A formailag hibás és hiányos pályázatokat a polgár-
mester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati 
eljárásból, és erről értesíti a pályázót. A pályázatok 
elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását kö-
vető képviselőtestületi ülés napja. Az ösztöndíjban 
részesített pályázókat írásban értesítjük. A pályázó 
az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem 
élhet.
Budapest, 2019. május 2.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI feLhívÁs

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

 Az újbudai csapathoz regisztrálva:
• csoportos kedvezmény a nevezési díj összegéből, 

azaz 6500 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni
• az első 50 bejelentkezőnek lehetővé tesszük a kö-

zös ingyenes autóbuszos le és felutazást, vala-
mint

• az egységes „újbudai” megjelenéshez ajándéktár-
gyat biztosítunk.

A verseny időpontja: 2019. június 29., szombat

Kedvezőtlen időjárás esetére tartaléknapokat is 
meghatároztak: június 30., július 6/7. vagy 13/14. 
vagy 20/21. Az eseménnyel kapcsolatos részletes 
információk a www.balatonatuszas.hu oldalon ol-
vashatók.

Jelentkezés: Újbuda Önkormányzata, Programko-
ordinációs csoport e-mail címén (gabonyi.erika@
ujbuda.hu) az alábbi adatokkal:
• név, születési dátum
• e-mail cím, mobil telefonszám

• lakcím
• az egységes póló méret
• az Önnek megfelelő tartalék napok megjelölése, 

amennyiben elhalasztják a verseny eredeti idő-
pontját

• autóbusszal közös le és felutazás igénye
 

Jelentkezési határidő: 2019. június 11.

Kérjük, csatlakozzon  
Újbuda Balatonátúszó csapatához!

feLhívÁs
Újbuda Önkormányzata és a „Szeretem Újbudát” Egyesület ebben az évben is támogatja  

a 37. Lidl Balaton-átúszó versenyen induló kerületiek részvételét.
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APróhIrdeTés

fogAdóórÁk

 » LAkÁs, IngATLAn
BUDAPESTTŐL 40 kmre, Gombán 3 szoba hallos családi ház 
eladó 1367 nmes kerttel. Ir. ár: 22 M. 06/70/2813722.
ELADÓ A II. kerületben a Margit körút közelében egy kis 
erkélyes lakás. Érdeklődni: +36/30/1952325.

 » víZ, gÁZ, vILLAnY, fűTés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ
ügyintézés! 06/1/2469021, 06/20/9344664.

 » LAkÁssZervIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/2022505, 06/30/251
3800, Halász Tibor.

 » Tv, sZÁmíTógéP
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572653.

 » sZoLgÁLTATÁs
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/3961933.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs. 06/20/2647752.
BÁDOGOZÁS-TETŐFEDÉS, szigetelés, javítás. T.: 
06/30/4017462.

TÁRSASHÁZI közös képviselet megbízhatóan. www.
kozoskepviselo.hu, 06/70/3386723.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/3210601.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646233. 

 » régIség
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., Ráday u. 6., 06/20/2800151, 
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.: 06/1/6187682., 
mobil: 06/30/3244986.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. Tel.: 2664154. Nyitva: H–Sz 10–17, Cs 10–19.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/4563938.
KATALIN VÁSÁROL! Teljes hagyatékot, bútorokat, 
varrógépeket, könyveket, régiségeket, szőrméket, dísztárgyakat. 
06/30/3089148.

 » ÁLLÁsT kínÁL
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON takarító munkatársat 
keres azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 06/1/4665611es 
telefonszámon lehet.
LÉGY SIKERES Velünk! Várunk értékesítőnek frekventált 
helyen lévő Duna Houseirodánkba. Érdeklődni a 06/30/248
2569 számon.
AUTÓSZERELŐ kollégát keresek kiemelkedő bérezéssel! 
Autószerelő végzettséggel munkatársat keresek, kiemelkedő 
bérezéssel, azonnali munkakezdési lehetőséggel. Érdeklődés 
esetén várom hívását a +36/30/5512137es telefonszámon.
 
 » TÁrskeresés

VIDÁM, AKTÍV 50es zenepedagógus hölgy, keresi becsületes 
ápolt férfi társaságát, adalamienk1980@gmail.com

 » vegYes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/6821390.
KÉSZPÉNZÉRT gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítással. +36/30/4558719.
ÉTTEREM bérleti joga a CAMPONÁnál eladó 06/30/559 
5064. ww.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

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 3811307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández  

• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 815 óráig a 209. irodában.

G. Sárdy Anna: Bodza c. 
költeményéből idézünk 4 
sort.
Vízszintes: 1. A makktermést 
csésze alakban körülvevő le-
vélképződmény. 7. Az idézet 
első sora (Í, I). 10. Racka 
belsőség! 13. Igen pontos. 14. 
Csallóközi falu magyar lakó-
ja. 16. Az Amadinda együt-
tes 1992es nagylemeze. 17. 
Női név. 19. … Trinita beata 
(középkori hálaadó ének). 20. 
Szakmai testület. 22. Az idé-
zet második sora (I, G). 24. 
Magunk. 26. Festmény. 27. 
Középindiai város (DAB-
RA). 28. Argon vegyjele. 29. 
Különböző római számok, 
összegük 1501. 31. Egykori 
nép a Balkánon. 33. Majdnem 
leás! 34. Trombitahang. 35. 
Shakespeare királya. 37. Ame-
rikai író (Jerome David). 40. 
Az alsóerjesztésű sör másik 
neve. 42. A felsőfok képző-
je. 43. Csattanós történet. 45. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község a román határ közelében. 48. 
Férfinév. 50. Kohósalak része! 52. Beavatásban van! 53. Exsakkvilág-
bajnok (Mihail). 55. Nyelvtani fogalom. 56. Kettős betű. 57. Szlovák 
folyó magyar neve. 59. Tagadószó. 61. Nyár páros betűi. 64. Lelkiis-
meretesen. 67. Kossuthdíjas színművész (Zoltán). 68. Ókori egyiptomi 
napisten. 69. Bécsi sárga! 71. Egyiptomi alkirály a török uralom idején. 
73. Hivatali tisztviselő. 75. Teniszkellék.

Függőleges: 1. Görög betű. 2. UZÖ. 3. Városi zöld terület. 4. Lóele-
del. 5. Kalcium vegyjele. 6. Kimerítő. 7. Fekete, Párizsban! 8. Svéd vá-
ros az ország déli részén (YSTAD). 9. A mélybe. 10. Folyóirat, közlöny, 

latinul (ACTA). 11. Sróf. 12. 
Személyre kérdező szó. 15. 
Joy Adamson híres oroszlán-
ja. 18. Község a Mecsekben. 
21. Ókori indoiráni nép tagja. 
23. Felül, fent, németül. 24. 
Az idézet harmadik sora (I, 
Z). 25. Ötlet. 30. Megolvadt 
kőzet. 32. A finnek nemzeti 
eposza. 34. Városi közlekedé-
si eszköz. 36. Ráesés páratlan 
betűi. 38. Talál. 39. Palind-
rom férfinév. 41. … Silvia, 
Romulus és Remus anyja. 44. 
Gyalogol. 46. 1544 m magas 
hegy Szerbia Nyi határán. 47. 
A katolikus egyházban tiszt-
ségviselő pap. 49. Verne Gyu-
la makacs hőse, aki körüljárja 
a Feketetengert. 51. Vízzel 
körülölelt szárazföld. 54. Va-
dászrejtek. 57. Grúz iparváros 
a Liakvi és a Mtkvari folyók 
találkozásánál. 58. Daewoo 
típus. 60. Szent Ignácnál: 
A lelki élet alapritmusa a fo-
lyamatos jóról jobbra haladás. 

62. Szarkaláb. 63. Az idézet negyedik sora (I, S). 65. A LigurAlpokban 
eredő folyócska (PORA). 66. Zörej. 70. Összevissza ölt! 71. Küzdeni 
kezd! 72. Kiejtett betű. 74. Ködös részlet!

Beküldendő: vízsz. 7., 22., függ. 24. és 63. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy 
a media@ujbuda.hu e-mail címre. A 11. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: Szúr sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal vol-
na töltve. NYERTESE: Karsainé Lukács Katalin 1113 Kászony u. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 
5.) vehető át.

PÁrTok eseménYeI
 » A XI. kerÜLeTI fIdesZ ProgrAmjAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. 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: 06/70/4545163) 
várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András soron 
következő ingyenes jogsegély időpontja: júni-
us 25én 17–18 óra között.

 » 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 06/20/9793369).

 » A XI. kerÜLeTI kdnP ProgrAmjAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda 
hétköznap 14–18 óra között fogadja az ér-
deklődőket. Június 4én, kedden 14.30 óra-

kor a Villányi úti Klebersbergszobornál (a 
Szt. Imre-templom és a Szt. Imre Gimnázium 
között) a Nemzeti Összetartozás Napjára em-
lékezünk. Beszédet mond: Szkaliczki Örs plé-
bános, Simicskó István kormánybiztos, Hoff-
mann Tamás polgármester és Bagdy Gábor 
főpolgármesterhelyettes.

 » A XI. kerÜLeTI LmP ProgrAmjAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első 
péntekén 19–21 óra között, az F2 Klubban 
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. 
Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy orszá-
gos ügyekről, problémákról, és ismerje meg 
a javaslatainkat! Tel.: 06/70/5116390. 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 Villányi 
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/demokrati-
kuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. 
Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. 
Az iroda állandó nyitva tartása: minden szer-
dán 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 06/30/3582723as számon és a novak.
elod@mihazank.hu címen érhető el. További 
információ: facebook.com/mihazankujbuda.

 » A XI. kerÜLeTI momenTUm  
ProgrAmjAI
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.
hu. Naprakész információk a programokról, 
vitafórum: facebook.com/momentumujbuda. 
Csatlakozás a Momentumhoz: https://csatla-
kozz.momentum.hu/

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) önk. képv. 
Időpontegyeztetés: 06/70/9474091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu   
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.   
Egyeztetés: 06/70/9021837, 2053655   
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/309489341
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/5975600, 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: 06/30/9662187, 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: +3630/5637926 vagy  
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu   
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK)  
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/6553015,  
hintsch.gy@gmail.com   
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/6553033   
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/9424624,  
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KELLER ZSOLT (MSZP–DK)  
Egyeztetés: 06/70/3396580,  
zsoltkeller1@gmail.com  
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpontegyeztetés:  
kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 06/30/8172313   
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 3724620  
www.kiralynora.hu   
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/4750130, ludanyi.attila@fidesz.hu   
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.   
Minden hónap első keddjén, 17 órakor. XI. Mérnök 
utca 40. Telefon: 0630/5664302
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 
16.30–18 óráig. KDNPiroda  
(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 3724672es telefonszámon. 
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. 
képv. Email: n.antal.aniko@ujbuda.hu,  
Telefon: +36/70/3837230. 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.  
Email: sass.szilard@ujbuda.hu.  
Telefon: +36/20/6693832   
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/2000781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.   
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: 06/30/3212408  
szabo.andras@fidesz.hu   
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu   
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.  
Időpontegyeztetés: 06/70/9021836.  
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig. KDNP
iroda (Karinthy F. út 9.)  
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 2053655
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN 
(FIDESZ) önk. képv. Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06/70/9021839.  
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.
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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 06. 30-ig. 

A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

Rédai Noémi Szonja 
a nevem, 2018. novem-
ber 17-én születtem 
a Szent Imre Kórház-
ban 5350 grammal 
és 54 centivel. Igazi kis 
rosszcsont vagyok állí-
tólag. Szeretek a nővé-
remmel huncutkodni. 
Anya és apa kicsi kin-
cse vagyok a nővérem-
mel együtt. 

Győrik Boglárkának 
hívnak, 2019. április 
14én 22.40 perc-
kor jöttem a világra 
a Szent Imre Kórház-
ban. Valódi kis tün-
dér vagyok óriási sö-
tét hajjal és gyönyörű 
kék szemekkel! Erős 
és mosolygós va-
gyok. A családom 
szemefénye lettem.

Fehér csokoládés-fekete 
ribizlis desszert a rohanós 
napokra

Parcsetich Ernő, 
a VakVarjú étterem 
séfje elhozta egyik 
„leggyorsabb” 
receptjét, melyhez 
csak néhány hozzá-
való kell, ráadásul 
a sütőt is csak pár 
percre kell bekap-
csolni, így érdemes 
megőrizni a forró 
nyári napokra is.

HOZZÁVALÓK
Krém:
• 30 dkg fehér csokoládé
• 1 dl tej
• 50 dkg mascarpone
• 3 db lapzselatin

Kekszréteg:
• 15 dkg Győri keksz
• 8 dkg vaj

Ribizlis réteg:
• 10 dkg fekete ribizli

• 5 dkg cukor
• 3 db lapzselatin

Bevonó:
• 4 dkg kakaóvaj
• 12 dkg fehér csoki

ELKÉSZÍTÉS:
A zselatinlapokat beáztat-
juk, míg a csokoládét a tejjel 
vízgőz felett megolvasztjuk. 
Levesszük a tűzről, majd hoz-
zákeverjük a mascarponét 
és a megpuhult zselatinlapok 
felét. Simára keverjük, aztán 

egy kisebb, tetszőleges alakú 
szilikonformát a harmadáig 
töltünk, és hűtőbe tesszük.

A ribizlit leturmixoljuk, 
míg homogén püré nem lesz, 
majd felforraljuk a cukor-
ral. Hozzáadjuk a maradék 
zselatinlapokat, és a kihűlt 
krémre tesszük, hogy vékony 
réteget képezzen minden-
hol a püré. Ismét hűtőbe he-
lyezzük, és a peremig töltjük 
a maradék krémmel. Fagyasz-
tóban kifagyasztjuk, majd 
rácsra tesszük, és óvatosan 

bevonjuk kakaóvaj és csoko-
ládé keverékével, amit vízgőz 
felett vagy mikróban melegí-
tés után simára kikevertünk. 
A kekszet finomra daráljuk, 
majd összekeverjük a vajjal, 
és sütőpapírral kibélelt tepsi-
ben vékonyan elegyengetjük. 
140 fokon 10 percig sütjük, 
majd még melegen olyan mé-
retre vágjuk, mint a szilikon-
formánk alapterülete. Mikor 
kihűlt, ráhelyezzük desszer-
tünket. Friss gyümölccsel tá-
laljuk.
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