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Megérkezett a kelenföldi 
pályaudvarhoz az 1-es villamos
Befejeződött az 1-es villamosvonal Etele térig 
tartó meghosszabbítása. Az új, 1,7 kilomé-
teres szakaszt Tarlós István főpolgármester 
adta át Hoffmann Tamás, Újbuda polgármes-
tere és Simicskó István országgyűlési képvi-
selő jelenlétében. Az 1-es villamos július óta 
a kelenföldi vasútállomás és a Bécsi út között 
közlekedik.

– A kelenföldi vasútállomásig való meghosszabbítás célja, hogy 
létrejöjjön az összeköttetés az Etele téren az 1-es villamos, 
a vasútállomás, a helyközi buszjáratok, a 4-es metró, valamint 
a budai fonódó villamoshálózat 19-es és 49-es járata között – 
hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester. Az Etele úton húzó-
dó új szakaszt – amely végig akadálymentesen megközelíthető 
– füvesítették, ami nemcsak esztétikai, de zajcsökkentési szem-
pontból is fontos. Az új vágányok az Etele út középen vezetnek, 
ezt követően balra kanyarodnak a Somogyi útra, így érve el 
az új végállomást. A beruházással létrejött Budapest leghosz-
szabb és legkorszerűbb, számos fontos csomópontot átszelő vil-
lamosvonala, ami a korábbinál is több utasnak nyújt hatékony 
közlekedési lehetőséget, Kelenföld és Pest között pedig újabb 
átszállási kapcsolatot teremt – hangzott el az ünnepségen.

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere kiemelte: az 1-es 
villamos teljes szakaszának átadásával az itt lakók számára 
könnyen elérhetővé és kényelmesebbé válik a tömegközleke-
dés, a kelenföldi pályaudvarról szinte mindenféle eszközzel 
gyorsan és hatékonyan utazhatnak tovább.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Védekezés  

A pArlAgfű ellen 

9. oldal

Hagyományok  
és újdonságok

Augusztus végén kezdődik az önkormányzat  Újbudai 
Ősz rendezvénysorozata. A kínálat mindenkinek lehető-
séget nyújt az adott kerületrész értékeit és közösségét is 
bemutató, színvonalas időtöltésre, legyen szó sportról, fő-
zésről, koncertről, utcabálról vagy a helyi hagyományok-
ról. A rendezvények egytől egyig ingyenesek – a részvé-
telhez csak ki kell mozdulni.

A hagyományos szabadtéri gasztronómiai események 
mellett akad olyan, amelyiknek már több évtizedes ha-
gyománya van, és olyan is, amelyik idén debütál. A sport, 
az egészségmegőrzés vagy a biztonságos közlekedés fon-
tosságát erősítő kerületi rendezvények mellett lesznek 
egy-egy helyi közösségre fókuszáló ünnepek is. Újbuda 
egyes városrészei közül idén külön hangsúlyt kap a két-
száz éves Albertfalva, ahol folytatódnak a bicentenáriumi 
programok, Őrmező pedig egy speciális fesztiválnak is 
otthont ad az európai uniós URBACT projekt jóvoltából.

Az önkormányzat Őszköszöntő Fesztiválja – amely tíz-
ezres látogatószámmal is büszkélkedhetett már – idén is 
a Bikás parkba várja a családokat szeptember második 
vasárnapján, az új tanév kezdetéhez is kapcsolódó prog-
ramokkal, sztárokat felvonultató színpadi kínálattal.

(Részletek a 3–5., 8., 10–11. és 14. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
A beruházás során meghosszabbították az 1-es vil-
lamos kétvágányú pályáját a Hengermalom út–Fe-
hérvári úti ideiglenes végállomástól az Etele téri 
végállomásig, ezenkívül két új megállót építettek 
a Bikás parknál és a Bártfai utcánál. A füvesített 
vágányok környezetében megújultak a zöldterüle-
tek is. Átépült az Etele út 17–49. előtti tér, illetve 
az Etele park, ahol új sétányok létesültek, és elké-
szült egy rendezvénytér vízi játékkal. Májusig elül-

tették az összes fát és cserjét, a kerületi fapótlásokat 
is elvégezték. 

A kerületi önkormányzat a fővárosi önkormányzat 
beruházásához szorosan kapcsolódva a tétényi út 
környéki és az Etele út északi oldalán lévő parkokat 
és játszótereket is megújította. A terveknek megfele-
lően mintegy félezer fát és 11 ezer cserjét telepítettek 
az 1,7 kilométer hosszú új vonal környezetében.

A mai 1-es járat elődje 1910-től a mai Erzsébet ki-
rályné útján, a thököly úton, a Rákóczi úton, a Baj-

csy-Zsilinszky úton és az újpesti vasúti hídon vezető 
nyomvonalon, 1915-től 1919-ig a Keleti pályaudvar 
és az újpesti vasúti híd között közlekedett – olvasha-
tó a pestbuda.hu-n. Ezt követően csak ideiglenesen 
használták az 1-es viszonylatszámot, a leghosszabb 
ideig 1954–1961 között a Nyugati pályaudvartól 
ment a Váci úton a vasúti hídig. A mai nyomvonal 
elődje az Árpád híd 1950-es megnyitásával szüle-
tett meg, az ott közlekedő villamos a 33-as számot 
kapta.

A 33-as villamos az Árpád híd 1980–1984 kö-
zötti felújításáig járt. Ekkor indították el kétkocsis 
gyorsjáratként, csehszlovák tátra szerelvényekkel 
az új 1-est, amely a következő években a Hungária 
körút újabb szakaszait érte el. Az ezredforduló után 
már alacsonypadlós CAF-okkal is közlekedő 1-es 
két évtized alatt a főváros egyik legforgalmasabb 
villamosvonalává vált, törzsszakaszán csúcsidőben 
hárompercenként követték egymást a szerelvények.

A vonal újbudai meghosszabbítása a Rákóczi híd 
1995-ös átadása óta napirenden volt. A fejlesztés 2004-
ben bekerült az uniós finanszírozással megvalósítható 
projektek közé, az előkészítés azonban elakadt, a BKK 
2010-es megalakulása után került elő újra a terv. A vo-
nal Bécsi út/Vörösvári út és Rákóczi híd közötti sza-
kaszának felújítása 2014 novemberében, a Fehérvári 
útig való továbbvitele pedig 2015 márciusában fejező-
dött be. 2017 novemberében a fővárosi önkormányzat 
megbízásából kezdtek el dolgozni az Etele téri végállo-
másig tartó meghosszabbításon.

(MTI–Újbuda)

aktuális

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 3,5-es 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, tb-kártya, lakcímkártya, személyi 
igazolvány, adóigazolvány másolata) együtt lehet. 
Pályázati adatlapok beszerezhetők minden év jú-
nius 1-jétől 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 202-es szoba, tel.: 372-3482, 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 képviselő-testület 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 képviselő-testületi 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

Önkormányzati 
választás októberben
Az alaptörvény előírásaival összhangban október 13-ára tűzte 
ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő. Ugyan-
ezen a napon választják meg a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselőket is.

„2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal 
nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk.”  
Köztársasági elnökként „arra biztatom minden honfitársamat, 
hogy állampolgári jogával élve vegyen részt az idei önkor-
mányzati választáson” – írta Áder János a Köztársasági Elnöki 
Hivatal honlapján közzétett nyilatkozatban.

A Nemzeti Választási iroda névre szóló küldeményben tá-
jékoztatja a mintegy nyolcmillió választópolgárt, hogy benne 
vannak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásának névjegyzékében, és hogy melyik szavazókörben 
élhetnek választójogukkal. Az értesítőket legkésőbb augusztus 
23-áig kézbesíti a Magyar Posta. Ha valaki nem kapja meg, 
akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) lehet 
jelezni, aki újat állít ki. Az értesítőt azoknak is most kell meg-
kapniuk, akik még nem nagykorúak, de október 13-áig betöltik 
18. életévüket.

Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, születési 
nevét, születési idejét és lakcímét, emellett megtalálható raj-
ta a szavazás pontos helye és ideje. Bemutatása nem feltétele 
a szavazásnak, a választópolgárnak a lakcímkártyáját kell ma-
gával vinnie, továbbá igazolnia kell személyazonosságát érvé-
nyes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel (jogosítvánnyal).

(MTI)

A helyi választási bizottság tagjainak és szavazat-
számláló bizottsági tagok megválasztásáról döntött 
augusztus 1-jei rendkívüli ülésén az újbudai képvise-
lő-testület. A képviselők elbíráltak egy településképi 
bejelentési eljárásban érkezett fellebbezést is, va-
lamint módosították a költségvetést. Erre azért volt 
szükség, mert a minimálbér és a garantált bérmini-
mum idei emelésével kapcsolatos intézkedésekről 
szóló kormányhatározat alapján a belügyminiszter 
az önkormányzatoknak kiegészítő támogatást ad 
a béremelésekből adódó bértöbblet kompenzálásá-
ra. Az ezen a jogcímen kapott összeget az egyhan-
gúlag támogatott javaslat értelmében gazdálkodási 
céltartalékba helyezték, hiszen a közfoglalkoztatot-
tak megnövelt bérét az eredeti költségvetésben már 
biztosították.

Megérkezett a kelenföldi 
pályaudvarhoz  
az 1-es villamos

Új tankerületi 
vezető
Július 22-étől Hományi Ta-
más Márton a Dél-budai tan-
kerületi Központ igazgatója. 
Kinevezését megelőzően is 
a Dél-budai Tankerületi Köz-
pont munkatársa, korábban pe-
dig a XVIII. kerületi Tankerü-
let vezetője volt. Elérhetősége 
megtalálható a Dél-budai tan-
kerületi Központ honlapján: 
https://kk.gov.hu/szervezet-db.

Kamara 
reggelire
Újbudai vállalkozóknak 
szervezett szakmai reggelit 
a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) júli-
usban, Újbuda Önkormány-
zatával közösen. A Kérdezz 
– Felelek! reggelire című so-
rozat eseményeire minden 
alkalommal más-más kerü-
let üzletembereit hívják meg. 
Molnár László alpolgármester 
nyitóbeszédében kiemelte: Bu-
dapest legnagyobb kerületében 
húszezer vállalkozás műkö-
dik, az önkormányzat mind-
egyikkel igyekszik kapcsolatot 
építeni, a legfiatalabbaknak 
pedig évről évre meghirdeti 
az Újbudai Hallgatói Startup 
Pályázatot. Kerékgyártó Gábor 
önkormányzati képviselő, vál-
lalkozásfejlesztési tanácsnok 
méltatta a fórumot, amelyen 
a vállalkozók megismerhetik 
lehetőségeiket, a pályázatokat, 
a támogatott konstrukciókat 
és a kamara szolgáltatásait.

Épülő és megújuló közutak
madárhegy és Hosszúrét a kerület legintenzívebb beépítés alatt 
álló városrésze. Az úthálózat itt túlnyomórészt földutakból áll, 
amelyek nem alkalmasak a megfelelő közlekedésre, karbantar-
tásuk aránytalanul sokba kerül. A területen az önkormányzat 
egymilliárd forintos állami támogatás és jelentős saját forrás 
bevonásával nagyszabású fejlesztésbe kezdett. Ennek részeként 
most a közúti úthálózat számottevő hányadát szilárd burkolat-
tal látják el, ehhez kapcsolódóan kiépítik a közvilágítást, vala-
mint megoldják a csapadékvíz elvezetését is. Aszfaltburkolatú 
utakat egyébként csak olyan helyszíneken lehet létesíteni, ahol 
a műszaki feltételek adottak.

A beruházás során több mint négy kilométernyi útpályán 
javulnak jelentős mértékben a közlekedés feltételei. Szilárd 
burkolatot kap a madárhegyi út egy szakasza, a Rupphegyi 
út a törökbálinti útig, a Kányakapu utca, a Gyimesbükk utca, 
a Zsázsa utca, a Vásárfia utca, a Csonttollú utca, a Keltike utca 
egy szakasza, a Rozsdafarkú utca, a Rózsaszőlő utca, a Hosz-
szúréti utca, a Szőlőlugas utca, a Bordézsma utca, a Libella 
köz, a Rétkerülő utca hiányzó szakasza, a Guruló köz, valamint 
a Lépés utca és Söjtör utca.

Újbuda közúti úthálózata összesen több mint 200 kilométer 
burkolt utat foglal magába. Tekintettel arra is, hogy a kerület 
a fővárosi közlekedés szempontjából az egyik legjobban leter-

helt része, ezeket folyamatosan karban kell tartani. A kátyúzás-
sal gazdaságosan már nem javítható útpályák új aszfaltszőnye-
get kapnak, így azok teherbírása és a felületek élettartama is 
megnő. A burkolatrekonstrukció során a felső kopóréteg mará-
sa és a szükség szerinti burkolatalap-javítás után kerül sor az új, 
egybefüggő aszfaltréteg terítésére. Természetesen a szegélyek 
korrekcióját, valamint a közműszerelvények szintbe emelését is 
elvégzik a kivitelezők.

idén eddig tizenegy újbudai közterület egyes részein zaj-
lottak vagy zajlanak ilyen munkálatok. Megújult a Kondorosi 
út, a Karcag utca és a Thallóczy utca. Jelenleg felújítás folyik 
a Brassó utcában, a tas vezér utcában, a Bertalan Lajos utcá-
ban, valamint a Lágymányosi úton, és az arra járók munka-
gépekkel találkozhatnak a Rodostó utcában, az Előpatak utca, 
a Háromszék utca és a Dayka Gábor utca egyes szakaszain is.

Az elmúlt évben az Alsóhegy utcában, a Fegyvernek utca 
szervizútján, a Hajtás utcában, a Hermánd utcában, a ménesi 
úton, a Somlói úton, a Hauszmann Alajos utcában, a Köbölkút 
utcában, a Gulyás utcában, az Oltvány utcában, az Eper utcá-
ban, a Fegyvernek utcában és az igmándi utcában végzett el 
útjavítási munkálatokat az önkormányzat.

(Újbuda)
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Újbuda velünk épül

Alighogy kicsengettek, és a családok a víz-
partok, az üdülőhelyek felé vették az irányt, 
lassan azt vesszük észre, hogy máris el-
szaladt a nyár. Bár a következő hetek még 
biztosan tartogatnak meleg napsugarakat, 

azért ilyenkor 
már kezdünk ké-
szülődni az ősz-
re, a tanévkez-
désre, a „szürke 
hétköznapokra”. 
Újbudán a nyár 
sem telt ese-
mé ny t e le nü l , 
hiszen számos 

beruházás ért célba, vagy éppen vette kez-
detét annak érdekében, hogy szeptember-
ben jobb, szebb, tisztább kerület fogadja 
Önöket.

Július elején befutott az 1-es villamos 
az Etele térre, szomszédságában félezer fá-
val és 11 ezer cserjével, amelyek a több mint 
másfél kilométer hosszú új vonal környeze-
tébe kerültek. Megkezdte munkáját az Új-
budai Egészségfejlesztési iroda is, így még 
több újbudait tudunk bevonni az ingyenes 
prevenciós, egészségmegőrző programok-
ba. Maradva az egészségügy területén: már 
javában folynak a Gyermek egészségügyi 
Központ építési munkái, amelyek végez-
tével nemcsak a gyermekellátás feltételei 
javulnak a kerületben, de új szolgáltatások 
is helyet kapnak majd az egykori iskola-
épületben. Ott vannak emellett az intéz-
ményfejlesztések, például a Törcsvár Utcai 
Óvoda bővítése, a zöld felületi beruházások 
az Ottlik kertben vagy az Allende parkban, 
a nagyszabású útépítési program a madár-
hegyen és megújuló utak a kerület számos 
pontján. És akkor a közelgő kulturális és kö-
zösségi események egész sorozatáról még 
nem is beszéltünk.

Önkormányzatunk folyamatosan azon 
dolgozik, hogy Újbuda minél több terüle-
ten gyarapodjon. Közös értékeink megőr-
zéséhez szükség van Önökre is, akik nem 
csupán használják, hanem valóban élettel 
töltik meg a kerületet.

Hoffmann Tamás
polgármester

Misszió

IdőJárás – új közösségi  
fesztivál Őrmezőn
A jó példa ragadós, tartja a mondás. 
Az idén kilencedik alkalommal megrende-
zett Budapest100 Nyitott Házak hétvégéje 
nyomán ma már számos európai város, kerület 
megrendezi a maga fesztiválját, így Őrmező is. 
Az IdőJárás Fesztivál célja nemcsak a szórakoz-
tatás, hanem a közösségépítés is, amelynek jó 
alapjai vannak Újbudán.

májusban kilencedik alkalommal tárultak ki az ajtók a főváros 
épületeit önkéntesek és a lakók segítségével megnyitó Buda-
pest100 Nyitott Házak hétvégéjén. Az eseménysorozat eddig 
több mint 150 ezer embert mozgatott meg, és 655 épületet nyi-
tott ki a nagyközönség előtt. A Bartók Béla úton működő KÉK 
– Kortárs Építészeti Központ és az OSA Archívum által közö-
sen életre hívott program nem csak a helyiek körében népszerű, 
számos nemzetközi elismerést is kapott. Köztük volt 2017-ben 
az URBACT, az Európai Unió integrált városfejlesztési prog-
ramjának „jó gyakorlat” díja, amelynek révén lehetőség nyílt 
rá, hogy Újbuda Önkormányzatával együttműködve egy nem-
zetközi transzferhálózat épüljön a fesztivál módszertanának 
adaptálására.

A „Come in!” Nyitott házak/Megosztott történetek nevű pro-
jekt fő célja, hogy mobilizálja a sokszor zárkózott lakókat, egy-
úttal növelje az épített környezetünk iránti tudatosságot. Olyan 
házak, épületek, terek nyílnak meg ilyenkor, amelyek nem fel-
tétlenül régiek vagy állnak védelem alatt, de identitásuk, szel-
lemiségük vagy történetük a helyi közösség építésében fontos 
lehet.

A hálózathoz csatlakozó hét európai partnerváros – Újbuda 
(Magyarország), Gyergyószentmiklós (Románia), Varaždin/
Varasd (Horvátország), Targówek kerület, Varsó (Lengyelor-
szág), Plasencia (Spanyolország), Forlì (Olaszország) és Pori 
(Finnország) – egyaránt erős helyi identitással és karakteres, 

egymástól jelentősen különböző épített örökséggel rendelkezik, 
ami eltérő kihívások elé állítja őket. Forlì például a mussolini-
hez kötődő racionalista épületeiről szeretne társadalmi párbe-
szédet, Gyergyószentmiklós a város örmény hagyományaihoz 
közelítene az épített emlékeken keresztül, Varasd pedig a tu-
rizmusbarát barokk belváros mellett háttérbe szoruló modern 
építészeti értékekre irányítaná a fókuszt, ahogy Plasencia, tar-
gówek kerülete és Pori is. 

A projekt vezetőpartnere Újbuda, ahol már most is számos, 
a helyi identitásra fókuszáló esemény van, mint például az Al-
bertfalvi Napok, a Kelenvölgyi Ezerjó, vagy épp az Őrmező 
Ünnepe. Utóbbi idén szeptemberben társat is kap az IdőJárás 
címet viselő fesztivállal, amely nem csupán egy napra szól, 
hosszú távon alakíthatja át a városhoz és lakóihoz fűződő vi-
szonyunkat. A résztvevők nagyobb felelősséget vállalnak 
azért, amit ismernek, értenek és szeretnek, és azt is felismerhe-
tik, hogy van lehetőségük környezetük formálására. A közösen 
megálmodott, végrehajtott programok és akciók pedig valódi 
közösséget kovácsolhatnak az egymás mellett élőkből.

Őrmező urbanisztikai adottságai és az ebből fakadó esetleges 
gátak mellett összetartó közösség, a városrészhez az aktív 

kulturális intézmények és civil szervezetek mellett rengeteg 
érdekes sztori, korszakos költő és városi kuriózum kapcsolódik. 
Itt van például a Hunyadi-forrás, ahonnan a 19. században a Wall 
Streetig szállították a gyógyító keserűvizet, Őrmezőn élt Vackor 
kitalálója, Kormos István költő, és koncertek előtt gyakran 
melegített a Karthago zenekar a helyi basszusgitárosnál.

A szeptember 15-i esemény központi helyszíne a Költők Park-
ja , fő attrakciója pedig egy építész hallgatók által, a lakók be-

vonásával tervezett köztéri instal-
láció. A bejárható térkompozíció 
bemutatja a közösségi várostörté-
neti kutatás eredményeit, a helyiek 
megosztott történetei, fotói pedig 
megmutatják, milyen volt az élet 
Őrmezőn az elmúlt negyven év-
ben. Mindemellett változatos prog-
ramok várnak minden korosztályt: 
lesz panelépítés legóból, közösségi 
sportszertár, tetőről fotózás, városi 
társasjátékok.

A program 14 órakor a Weiner 
Leó Katolikus Zeneiskola és Zene-

művészeti Szakgimnázium diákjainak koncertjével indul, amit 
panelbeszélgetés követ 16 órakor. Az urbanista, médiakutató 
és muzeológus résztvevők azt vizsgálják, hogyan gondolkodtak 
a lakótelepekről egykor, és hogyan viszonyulnak hozzájuk ma.

A szervezők különös figyelmet fordítanak a legkisebbekre: 
rajzpályázattal erősítenek a helyi Vackor-kultuszon, kiállítást 
rendeznek gyerekek által készített, az általuk választott őrmezői 
köztérbe photoshopolt miniszobrokból, és bemutatkozik a tar-
talmas iskolán kívüli lehetőségeket kínáló új programközpont 
is. A nap közösségi piknikkel zárul a Közösségi Kertben, ahol 
eldől, mi lesz Őrmező hivatalos vendégváró finomsága 2019-
ben. Bővebb információ a www.ujbuda.hu oldalon érhető el.

(Újbuda)

Készül  
az Ottlik kert
Átadta a kivitelezőnek a munka-
területet az Ottlik kert építéséhez 
Újbuda Önkormányzata. Az új 
közösségi tér átadása szeptember 
végére várható.

Az Ottlik kert kivitelezését a Kobold’ 2003 
Kft. nyerte el, a munkálatokhoz hetven nap 
áll rendelkezésre, közben számítani lehet ide-
iglenes forgalomelterelésekre. A kert magába 
foglalja a Bukarest utca 2. előtti útszakaszt, 
a közúti közlekedés ott végleg megszűnik.

Újbuda Önkormányzata tavaly nyáron hir-
detett nyílt tervpályázatot Ottlik kert címmel, 
hogy olyan közösségi teret hozzon létre, amely 
a kulturális városközpont meghosszabbítása-
ként egyszerre állít emléket a gyerekkorában 
a kerületben élő Ottlik Géza Kossuth-díjas 
és József Attila-díjas írónak, műfordítónak, 
illetve ad funkciót az egykori Bukarest utcai 
buszvégállomás környezetének.

A pályázatra összesen tizenöt pályamű ér-
kezett, ezek közül szakmai zsűri válasz-
totta ki a legjobbakat. A bíráló bizottság 
elnöke Mohácsi Sándor tájépítész volt, aki-
nek tervezőirodája több újbudai tér, például 
a Bikás park kialakításában is részt vett. 
Az elbírálásban részt vett Hoffmann Tamás 
polgármester, Erő Zoltán építész, urbanis-
ta, a 4-es metró megállóinak egyik tervező-
je, Gálhidy Péter szobrász, Kulcsár-Szabó 
Zoltán irodalomtörténész, Büki László vá-
rosgazdálkodási igazgató és Takács Viktor 
főépítész.

A B32 Galéria és Kultúrtérben tartott ered-
ményhirdetésen a Massány Edina, Megyeri 
Zsófia, Remeczki Rita (Open Air Design Kft.) 
és Scheuch Dominik (Yewo Landscapes e.U.) 
alkotta tervezőcsapat Olvass a sorok között 
című pályaműve nyert.

A műleírás szerint „a tervezett közkert 
alaprajza egy nyitott könyv egyetlen lap-
ját sugallja, a sorokba rendezett utakkal, 

támfalakkal, sávokban tervezett növény-
kiültetéssel és a sétányon továbbfutó be-
toncsíkokkal. (…) A terepből ritmikusan 
kiemelkedő támfalak maguk is egy-egy 
könyvet szimbolizálnak, melynek »gerin-
cén«, mint ahogy a könyvek borítóján is, 
egy-egy könyvcímet vagy idézetet olvas-
hatunk az írótól. Felülről nézve a tér mint 
egy könyv jelenik meg, tehát már egy kész 
irodalmi művet szimbolizál, ám oldalról, 
szemmagasságból szemlélve a festett, írha-
tó felületek és a változatos lejtésű, geomet-
riájú támfalaknak köszönhetően a tér képe 
folyamatosan változik.”

A bíráló bizottság értéknek tekintette, hogy 
a kert több generációnak kínál rekreációs 
programot, helyet. A megfogalmazott közté-
ri alkotás teljes felületére kiterjed az Ottlikot 
megidéző, évszámokból és idézetekből felépü-
lő motívumsor.

(Újbuda)
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Újbudai Ősz: 
közösségépítés  
és igényes szórakozás

Jubileumi pályázat  
és programok Albertfalván
Albertfalva fennállásának 200. évfordulója alkalmából 
egész évben számos rendezvényt szerveznek a helyi intéz-
mények és civil szervezetek. Színes programokkal, játé-
kos vetélkedőkkel, kiállításokkal várják az érdeklődőket. 
Ilyen például az Albertfalva anno-retro című fotópályázat: 
az Albertfalvi Közösségi Ház munkatársai erre olyan régi 
felvételeket vártak, amelyek bemutatják, hogyan nézett ki 
korábban a település. Ősszel vándorkiállítást szerveznek 
a kiválasztott képekből a helyi intézményekben, illetve egy 
albumot is megjelentetnek, amely fel idézi a régi Albertfalva 
hangulatát.

– Ez a pályázat júliusban zárult, ám máris itt egy újabb 
lehetőség: az Albertfalva, szeretem című fotópályázat nyár 
elején jelent meg – mondta Farkas Zsolt, az Albertfalvi Kö-
zösségi Ház vezetője. A szervezők arra biztatják a helyie-
ket, hogy környezetükben, ahol élnek, fedezzék fel azokat 
a szépségeket, azokat a rejtett gyöngyszemeket, amelyeket 
egy külső szemlélő, aki először jár Albertfalván, nem biztos, 
hogy észrevesz. A kiválasztott képeket a közösségi házban 
mutatják be. 

Szeptembertől újabb rendezvények-
kel készül az évforduló alkalmából 
az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesü-
let is. Farkas Krisztina önkormányza-
ti képviselő elmondta: szeptemberben 
avatják a település alapítója és névadója, 
Albert herceg szobrát. Az alkalomra ki-
advány is készül, valamint egy bővebb 
kötetet is terveznek, interjúkkal, ripor-
tokkal, portrékkal, amelyben egykor itt 
élt, illetve jelenleg is itt élő jeles szemé-
lyiségek szerepelnek. Szintén őszre ter-
veznek egy „helyi érték minifesztivált”, 
amely Albertfalva legfontosabb neveze-
tességeire hívja fel a figyelmet.

Az Újbuda Önkormányzata által ki-
emelten támogatott Albertfalva 200 
programsorozat szervezésében az Albertfalvi Közösségi 
Ház, az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, a Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola, az Újbudai Petőfi Sándor Álta-

lános iskola, az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjte-
mény, valamint Farkas Krisztina képviselő vállal kiemelten 
nagy szerepet.

Az önkormányzat őszi rendez-
vénysorozatának programkínálata 
mindenkinek lehetőséget nyújt 
az adott kerületrész értékeit is 
bemutató, színvonalas időtöltésre. 
A kilátogatók örülhetnek a régi 
barátoknak, megismerkedhetnek 
hasonló érdeklődésű emberekkel, 
legyen szó finom ételek elkészí-
téséről, sportról, koncertről vagy 
utcabálról. Ezek a rendezvények 
ingyenesek – a részvételhez csak ki 
kell mozdulni a négy fal közül.

Együtt főzni élmény
A szabadtéri főzésre ezen az őszön is bőven 
lesz lehetőségük a gasztronómia iránt érdek-
lődőknek. Kelenföldön a lecsót, Gazdagréten 
az idén debütáló Csíki Fesztiválon a székely-
káposztát, majd a halászlét, míg Kelenvölgy-
ben a boros ételeket készítő csapatoké lesz 
a pálya.

A 31. halászléfőző versenyt először a Gaz-
dagréti Közösségi Televízió szervezte, és ele-
inte csak az ízek vetélkedéséről szólt. Az utób-
bi években a verseny mellé családi programok 
is kerültek. Két éve a Szomszédok Ünnepét 
is megtartották a teleregény indulásának 30. 
évfordulója alkalmából, tavaly pedig maga 

az esemény volt harmincéves. Egyre több a lá-
togató, sokakat vonz a retró hangulat és a ne-
ves színpadi fellépők sora – ezekből idén sem 
lesz hiány.

Egészség és mozgás
A Válassz sportot Újbudán! sportágak, sport-
egyesületek bemutatóival várja a kerület lakó-
it, idén már kilencedik alkalommal. Tavaly óta 
új helyszínen, a Kánai úti Sport11 Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpontban van mód 
nemcsak mozgásra, hanem új sportok vagy 
klubok megismerésére is. Ez sokaknak meg-
határozó élmény, mert amikor beleszeretnek 
egy sportágba, elkötelezik magukat az adott 
egyesület és csapat mellett is.

Az EgészségPart a Feneketlen-tónál ötödik 
alkalommal kínál szűrővizsgálatokat, játékos 
mozgási lehetőségeket, egészséges finomságo-
kat, neves színpadi fellépőket és ajándékokat 
a látogatóknak.

A Pajkos utcai vigasságok szervezői az utca-
bál és a vidám programok mellett az „Egység-
ben az egészség” mottó jegyében szervezett 
bemutatókkal is készülnek.

Varázsvilág a Bikás parkban
Az új tanév kezdetéhez kapcsolódóan ismét 
megtelik a Bikás park. A látogatók igényei-
hez igazodva már hatodszor, szeptember ele-

jei időpontban, Őszköszöntő Fesztivál néven 
várja a családokat az önkormányzat nagy 
rendezvénye. A gyerekek idén is élvezhetik 
a pónilovaglást, birtokba vehetik a rendőrség, 
a tűzoltóság, a polgárőrség, a közterület-fel-
ügyelet járműveit. A Honvédelmi Sportszö-
vetség, illetve a Budai Judo Akadémia se-
gítségével, valamint pecsétgyűjtés közben is 
kimozoghatják magukat. Izgalmas elfoglaltsá-
got jelentenek a boszorkány- és varázslóképző 
iskola foglalkozásai, a sztárokkal teli színpadi 
kínálat pedig remek szórakozást ígér.

Közösségi tradíciók
A Költők Parkja ad otthont Őrmező Ünnepé-
nek, ahol nemcsak a gyerekek tombolhatják ki 

magukat ugrálóvárban és trambulinon, hanem 
a felnőttek is a sokszínű színpadi programsort 
követő hagyományos utcabálon.

A keresztény hitélet összetartó erejére ad 
példát az alapításának 200. évfordulóját ün-
neplő Albertfalván a hagyományos Szent mi-
hály-napi búcsú. Az Albertfalvi Keresztény 
társaskör, a Szent Mihály-plébánia közössé-
gei, valamint a Don Bosco Katolikus Általá-
nos iskola és Óvoda kétnapos ünnepre várnak 
mindenkit.

Az idén nyolcéves Kelenvölgyi Ezerjót 
a szürethez kapcsolódóan szervezik, vissza-
utalva arra az időre, amikor még saját borukat 
itták az ottani gazdák. A boros ételek versenye 
mellett kirakodóvásár, vásári komédia és szü-
reti felvonulás teremt majd hangulatot.

Biztonságos közlekedés 
játékosan
A Bikás parki LiteRide Közlekedésbiztonsá-
gi Nap idén ismét egyben az országos Biz-
tonság Hetének záróeseménye. A gyerekek 

játék közben tudják elsajátítani a biztonsá-
gos közlekedésre vonatkozó ismereteket, 
kipróbálhatják a szimulátorokat, és tüzet is 
olthatnak.

(Újbuda)

(Újbuda)
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Augusztus 25., vasárnap
8. Kelenföldi lecsófesztivál
Albert utca 26. (Óvoda kert)
A felnőttek összemérhetik a szakácstudásukat  
– kiderül, ki főzi az év legfinomabb kelenföldi lecsóját,  
míg a gyerekek a lurkósarokban tölthetnek el vidám perceket.  
Színpadi fellépők is szórakoztatják a vendégsereget.

Augusztus 31., szombat
csíKi fesztivál
Gazdagrét (Csiki suli és a mellette lévő szervízút)
A szórakoztató családi napon székelykáposzta-főző verseny,  
utcák közötti focibajnokság, pecsétgyűjtő játék  
és a székely ízek utcája várja a látogatókat. Bemutatkoznak  
a gazdagréti tanfolyamok, a jó hangulatot a vidámpark  
és az esti utcabál is garantálja a Calypso Plus Band zenéjével.

Szeptember 1., vasárnap
31. GazdaGréti  
Halászléfőző verseny
Gazdagréti út és a Rétkerülő út közötti park
A hagyományok szerint a legfinomabb halászlék készítőit díjakkal 
is elismerik. A gyerekeket halas játékokkal várja a virgonckodó 
játékpark, a színpadon pedig a Room Service Bryan Adams Tribute,  
a TNT Track, majd LayZee aka Mr. President koncert gondoskodik 
 a szórakozásról. Az este Arató videodiszkóval zárul.

Szeptember 7., szombat
válassz sportot Újbudán!
Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont
Közel negyven sportág, több mint 70 egyesületi szakosztály  
mellett versenyek, látványos sportbemutatók várják a látogatókat.  
A Kelenföldi pályaudvarról 15 percenként induló ingyenes  
buszjáratok könnyítik meg a kijutást a rendezvényre.

Szeptember 8., vasárnap
őszKöszöntő fesztivál
Bikás park
Rengeteg ingyenes program, koncert gyerekeknek és felnőtteknek. 
Lesz ugrálóvár, arcfestés, pónilovaglás, emellett fajátékok, közbiz-
tonsági és honvédelmi programok, pecsétgyűjtő játék rengeteg 
ajándékkal. A boszorkány- és varázslóképző iskolában kviddics, 
csokibéka kártya, Teszlek süveg, bájitaltanóra, varázspálca-készítés, 
sárkánypatkolás, jelmezek, legendás állatok várják a diákokat.  
Sztárfellépők: Alma Zenekar, Karinthy Színház, Erdőfű Zenekar,  
Hajnóczy Soma bűvész világbajnok, Caramel, Intim Torna Illegál és 
a Random Trip: Dés László, Kállay-Saunders András, Kollányi Zsuzsi, 
Saiid, Koszi Janka, Zentai Márk. Bővebb információ: www.ujbuda.hu

Szeptember 14., szombat
őrmező Ünnepe
Költők Parkja
Páratlanul színes színpadi és kísérőprogram várja a látogatókat;  
fellép a Napvirág Zenekar, a Majorka Színház, a Vadrózsák, 
a Rutkai Bori Banda, az FDS, a Masters SE, Gál Csaba  
Boogie, Oláh Gergő, a Takács Tamás Blues Band és a Pedrofon 
zenekar az elmaradhatatlan utcabállal. A kicsik élvezhetik Bartha Tóni 
bábszínházát, sőt az ugrálóvárat, a rekeszmászást és a trambulint is.

Szeptember 22., vasárnap
v. Újbudai eGészséGpart
A Feneketlen-tó partja
Mozgásra csábítja a családokat a Fittmóka, sportversenyek, játékos 
feladatok is színesítik a napot, amelyen a Ringató foglalkozás 
után Schobert Norbi tornáztat meg mindenkit. Szűrővizsgálatok, 
érdekes kiállítók, ízletes és egészséges finomságok, kézműves 
foglalkozások, sok ajándék vár mindenkit. Koncertet ad Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl, valamint a népszerű Kolompos együttes is.  
Bővebb információ: http://egeszsegpart.com/

Szeptember 21., szombat
pajKos utcai viGassáGoK
(Andor utcai kereszteződésnél)
Vidám programok, kreatív és játéksziget, képességfejlesztő 
falmászás, kézműves finomságok is várják a családokat.  
Az „Egységben az Egészség” jegyében bemutatkoznak a környék 
civil és szakmai szervezetei, az Omnivagus Egyesület és a Fe-
jlesztőHáz. Fellépnek a helyi óvodások, a Petőfi Musical stúdió 
tehetségei, az Alma Zenekar, az estét meglepetésvendéggel és 
utcabállal zárják.

Szeptember 28., szombat
literide  
KözleKedésbiztonsáGi nap
Bikás park
Az országos Biztonság Hete záróeseményén 14–18 óráig 
szórakoztató vetélkedőkkel bővíthetik a gyermekek közlekedé-
si ismereteiket. Ebben KRESZ-park, ügyességi és vezetéstech-
nikai játékok, láthatósági sátor, részeg szemüveg, biztonsági öv 
és moped szimulátorok is segítenek. Kipróbálhatók a régi és új 
rendőrautók, sőt a tűzoltás és a helyes tűzrakás is. Lesz ugrálóvár, 
mentőkutyás bemutató, a színpadon pedig mini koncertekkel és 
interaktív játékokkal vár mindenkit Peller Mariann műsorvezető.

Szeptember 28–29., szombat–vasárnap
szent miHály napi bÚcsÚ 
albertfalván
A több évtizedes múltra visszatekintő, a templom védőszentjéhez 
kapcsolódó rendezvényt az Albertfalvi Keresztény Társaskör szervezi.

Október 5., szombat
KelenvölGyi ezerjó fesztivál
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy utca 2.
Igazi szüreti időszakhoz kapcsolódó fesztivál, ahol a boros  
étkek főzőversenye, a bor- és mustkóstolás mellett a gyerekek is 
jól szórakozhatnak; lesz Kenderkóc Népi Játszóház, kézműves 
foglalkozások, arcfestés, vásári komédia, kirakodóvásár.  
A szüreti felvonulás és a színpadi programok is kellemes napot 
ígérnek, a talpalávalót a Csörömpölők Együttes és az Ethno Sanzon 
Zenekar húzza majd.

Az Újbudai ősz 
szabadtéri rendezvényei 

2019

A rendezvényekről folyamatosan frissülő információkat az Újbuda újságban és a www.ujbuda.hu oldalon találhat!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényeken kép- és hangfelvételek készülhetnek. Részletes információ a kozpont.ujbuda.hu oldalon és a helyszíneken.
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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:  8:00  -  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 8 . 0 5 - 3 1 .

Kométa 
Ízes sonka 
kg

Hell Energy drink Classic 
250 ml 516 Ft/l

 

Dreher 24 0,0% alkoholmentes sör többféle 
0,5 l 358 Ft/l

179 Ft 

129 Ft

2190 Ft/kg

1699 Ft/kg

219 Ft 

179 Ft

Parkolási változások

Bővül a Törcsvár Utcai Óvoda

Egyszerűbben találhatnak parkolóhelyet ottho-
nukhoz közelebb a fővárosi tulajdonú utakon, 
a Bartók Béla úton, az Irinyi József utcában, 
a Bocskai úton, a Villányi úton, a Fehérvári 
úton, az Október huszonharmadika utcában 
és a Bogdánfy utcában lakó újbudai polgárok.

A díjfizetős övezetekben található fővárosi tulajdonú utakon 
megszűnik az ingyenes parkolási lehetőség, a nem ott lakóknak 

ezeken a szakaszokon augusztustól fizetniük kell a parkolásért. 
Így az érintett újbudai szakaszokon augusztus 1-jétől díjfizetési 
kötelezettséget vezettek be: a Bartók Béla úton (a Szent Gellért 
tér és az Ulászló utca között), az irinyi József utcában, a Bocs-
kai úton (a Fehérvári út és a Tas vezér utca között), a Villányi 
úton (a Móricz Zsigmond körtér és a Tas vezér utca között), 
a Fehérvári úton (a Móricz Zsigmond körtér és a Hamzsabégi 
út között), az Október huszonharmadika utcában, a Bogdánfy 
utcában, valamint a Műegyetem rakparton (a Szent Gellért tér 
és a Bertalan Lajos utca között).

Az érintettek megkérdezését követően a Fővárosi Közgyű-
lés és a kerületi képviselő-testület még múlt évben döntött 
a díjfizetős övezet határainak és díjtételeinek megváltoztatá-
sáról annak érdekében, hogy enyhítsen az ott élők parkolási 
gondjain. Az elmúlt évek közlekedési fejlesztéseinek hatá-
sára az egyébként is növekvő járműforgalom egyre nagyobb 
mértékben érinti az újbudai területeket, az agglomerációból 
érkező ingázók elfoglalják a díjfizetéssel nem érintett te-
rületek parkolóhelyeit. Mindezek miatt az övezeteken be-

lüli díjfizetés egységesítésére volt szükség, 
a munkába járók gondjain pedig új, kedvező 
díjtételű zóna kijelölésével segítettek. Ennek 
érdekében a Műegyetem rakpart Szent Gel-
lért tér és Bertalan Lajos utca közötti sza-
kasza különálló parkolási övezet lett, ahol 
175 forintba kerül egy óra, és háromórányi 
díj befizetésével egész nap lehet a parkoló-
helyen várakozni.

A díjfizetési kötelezettség bevezetésének 
időpontja a fővárosi utakon 2019. augusztus 
1., a türelmi időszak az azt követő egy hónap, 
tehát szeptember 1. előtt biztosan nem pótdí-
jaznak a parkolóellenőrök. A Műegyetem rak-
part Szent Gellért tér és Bertalan Lajos utca 
közötti szakaszát kivéve a meglévő lakossági 
várakozási hozzájárulások változatlanul érvé-
nyesek a kerület közútjain. Az érintett fővárosi 
tulajdonú utakon lakók eddig is jogosultak vol-
tak kiváltani a parkolási engedélyeket (hiszen 
a környékbeli utcákban csak ennek birtokában 
tudták otthagyni járművüket), így keveseket 
érint a változás. Akiknek a várakozási övezet 
területén van az állandó lakóhelyük, és még 
nem rendelkeznek lakossági hozzájárulással, 
azok a jogosultságot illetően a Budapest Fővá-
ros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 
Közlekedési Osztályához fordulhatnak, ahol 
a munkatársak szíves rendelkezésükre állnak. 
Elérhetőségük: +36/1/372-4515, +36/1/372-
4514; cím: Zsombolyai utca 5. I. emelet 107. 
szoba.

(Újbuda)

Az önkormányzat óvodai férőhelybővítési 
programjának keretében idén két újabb 
csoportszobával gazdagodik a Törcsvár 
Utcai Óvoda, így további hatvan gyermek 
kaphat elhelyezést Sasadon. 

Két éve megújult az óvoda csoportszobai épületrészé-
nek teljes homlokzata és tetőszigetelése, idén április 
elején pedig megkezdődhettek az új, 624 négyzetmé-
ter alapterületű épület kialakításának munkálatai. 
Május végétől, az óvodai ellátás nyári szünetében el-
indult a rossz műszaki állapotú gazdasági épületrész 
bontása is.

A két új csoportszoba mellett az új épületben hozzák 
létre a Törcsvár Utcai Óvoda tornatermét, egyéni fej-
lesztő szobáit (például sószoba, logopédiai fejlesztő), 
illetve jut majd hely a megújult funkcióknak, a melegí-

tőkonyhának, az irodáknak és a kiszolgálóhelyiségek-
nek is. Már befejező szakaszban vannak az új épület-
rész szerkezetépítési munkái, ezt követően a szakági, 
szakipari munkálatokkal folytatódik a kivitelezés.

Az intézmény udvara is megújul ősszel, a régi, le-
bontott épület helyén játékra alkalmas tereket ala-
kítanak ki, új burkolattal látják el az udvart, és egy 
játszórész is várja majd a gyerekeket. Összességében 
jelentősen megnő majd a szabadtéri játékra alkalmas 
terület, illetve a játszóeszközök száma a Törcsvár Ut-
cai Óvodában, ahol a tervek szerint szeptember végén, 
október elején már két új csoportban további hatvan 
kisgyermek óvodai ellátását tudják lehetővé tenni. 

A folyamatban lévő építési beruházás, az eszközbe-
szerzés és a játszóudvar kialakításának költsége 450 
millió forint körül várható, ezt az önkormányzat saját 
forrásból fedezi.

(D. B. S.)
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Újbudai
őszköszöntő

fesztivál a bikás parkban
2019. szeptember 8. vasárnap, 10.00–20.00

Rengeteg ingyenes pRogRam!
Egész napos gyermek– és felnőttprogramok

ugrálóvár, fajátékok, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások, 
pónilovaglás, közbiztonsági programok, szépségápolás,  

sportprogramok, köztük a Honvédelmi Sportszövetséggel

PECSÉTGYŰJTŐ JÁTÉK AJÁNDÉKOKKAL
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A rendezvény fővédnökei:
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

Dr. Simicskó István kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője

a színpadon:

10.00 ALmA ZENEKAr
11.30 Karinthy színház: Hamupipőke

13.00 Erdőfű zenekar
14.00 Hajnóczy soma bűvész világbajnok

15.00 CArAmEL
16.30 intim toRna illegál
18.00 eredményhirdetés, Újbuda KVÍZ

19.00 Random TRip: Dés László, kállay-saunders András, 
kollányi zsuzsi, saiid, koszi Janka, zentai Márk

BoszoRkány- és vaRázslóképző iskola. Benne: 
kviddics, pálcapárbaj, csokibéka kártya, teszlek süveg, 

bájitaltan tanóra, varázspálca-készítés, varázsnövény  
és gyógyfüves taliga, jövendőmondó boszorkány, kaloda, 

sárkánypatkolás, jelmezek, legendás állatok.

Kohéziós Alap

Gyerekhajó

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

programajánló
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Sporttörténelmet írt idén a Kelen 
SC futballszakosztálya. A férfiak 
megnyerték a Budapest Kupát 
és a bajnokságot, végül a megyei 
osztályozón is győztek, így ősztől 
már az NB III-ban szerepelnek. 
A labdarúgó lányok pedig az első 
osztályban vívják mérkőzéseiket. 
A csapatokat már az idegenbeli 
meccseken is több száz szurkoló 
biztatja. A tavaszi idény után 
beszélgettünk Andreas Van der 
Aker klubelnökkel, aki tavaly előd-
jével, Sárréti Károllyal közösen Pro 
Communitate Újbuda elismerésben 
részesült.

• Hogyan került Magyarországra?

Anyukám német, apukám holland. Négy évig 
Németországban, majd ifjúkoromig Hollandi-
ában éltem. Egy banknál kezdtem a pályám, 
ők küldtek Magyarországra dolgozni. Örültem 
a kihívásnak, megtanultam a nyelvet, magyar 
feleségem lett, ide születtek a gyerekeink, 
és Kelenvölgyben találtunk otthonra, alig száz 
méterre a sportpályától.

• A futball iránti elkötelezettsége azonban 
nem itt alakult ki. Mióta szereti a focit?

Gyerekkorom óta focizom, régen kapus vol-
tam. Egy edzőm nagy hatást gyakorolt rám 
és társaimra. Mindig bennem volt, hogy ezt 
az élményt tovább szeretném adni. Így ami-
kor a fiam szeretett volna focizni tanulni, 
és eljöttünk ide, a Kelen SC-hez, én is csat-

lakoztam a klubhoz, és felajánlottam a se-
gítségemet.

• Miként lett elnök és hogyan változott meg  
a klub az irányítása alatt?

Pár év elteltével már az elnökség tagja voltam, 
majd engem jelöltek elnöknek. Örömmel vál-
laltam, mert szerettem volna külföldi tapaszta-
lataimat hasznosítani. Elődeim remek alapokat 
fektettek le, 350 gyermek tanult már akkor is 
focizni, működött az utánpótlás-nevelés. Amit 
hozzá tudtam tenni, leginkább a közösség épí-
tése. Bevontuk a szülőket, lettek szurkolóink, 
akik sokat segítettek, hogy a csapatok egyre 
nagyobb sikereket érjenek el. Ezt Hollandiából 
hoztam magammal, ahol a falvakban szombat 
délután a legtöbb bicikli a focipálya mellett áll.

• A férfi csapat most jutott fel az NB III-ba  
a REAC legyőzésével, a sikerhez a fia is so-
kat tett hozzá. Mi vár rájuk?

Alex fiam a Kelennél kezdett focizni, kilenc-
éves kora óta játszik itt. A REAC elleni kupa-
döntőben és a bajnoki döntőben is szerzett gólt, 
nagyon büszke vagyok rá. A csapattal elértük 
az NB iii-as szintet, a Budapest Bajnokságban 
is kiválóan szerepeltünk, legyőzve az Újpest 
ii-t, a REAC-ot, az UNION FC-t, megnyertük 
a Budapest Kupát. A tavaszt veretlenül zárták 
a fiúk. Az NB III-hoz kell még erősíteni, mert 
ott már „felnőtt focit” kell játszani, de nagyon 
boldog vagyok, hogy ott tudunk lenni, és re-
mélem, helyt is állunk. Harmati Tamás edző 
hatalmas segítség, nagy tudású szakember, 
neki is köszönheti a gárda, hogy kihozta belő-
lük a maximumot.

(Dabis Balázs Silvius)

aktuális

A kedvezmény nem vonható össze egyéb akciókkal, 
kedvezményekkel. A promóció 2019. augusztus 28-31. között 

érvényes, egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető.
További információkért érdeklődj kollégáinknál.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Csoda 
Kelenvölgyben

Rendőröket 
jutalmaztak
Újbuda Önkor mány-
zatának támogatá-
sával az állományban 
szolgáló hetvenki-
lenc munkatársát 
jutalmazta kima-
gasló teljesítményü-
kért a XI. kerületi 
Rendőrkapitányság.

– Újbuda Önkormányzatának 
kiemelten fontos a folyamatos 
együttműködés a rendőrség-
gel, hiszen az itt élők minden-
napjait meghatározza, milyen 
eredményesen dolgoznak 
azok, akik a közbiztonságra 
vigyáznak – mondta a jutal-

mak átadásán Kerékgyártó 
Gábor önkormányzati kép-
viselő. Rámutatott: a rend-
őrség munkájának sikerét 
alátámasztják a statisztikák, 
amelyek szerint a kerület-
ben folyamatosan csökken 
az elkövetett bűncselekmé-
nyek száma, ezen belül je-
lentős a visszaesés a kiemelt 
bűncselekményeknél.

– Az első félévet eredmé-
nyesen zárta a rendőrség, 
és a jövőben is az a cél, hogy 
a folyamatos javulás még 
intenzívebbé váljon a kerü-
letben – hangsúlyozta Jáger 
István rendőr alezredes, ka-

pitányságvezető. Hozzátet-
te: Újbudán, csakúgy, mint 
Budapest egész területén, 
számottevően csökken a bűn-
cselekmények száma, és in-
tenzitásukban is megfigyel-
hető egyfajta lassulás, ami 
a rendőrség munkájának po-
zitív visszaigazolása. – Ab-
ban pedig, hogy az állomány-
ból most 79 fő a budapesti 
rendőrfőkapitány engedélyé-
vel jutalomban részesülhe-
tett, nagy szerepe van az ön-
kormányzat támogatásának 
– méltatta az együttműködést 
Jáger István.

(Újbuda)

A HónAP bAbÁjA

A június hónap babája címet Ferenczi Anna nyerte el. Anna 2019. már-
cius 30-án 3800 grammal és 53 centivel született. Kelenvölgyben 
a Kéktó parkba járnak sokat sétálni, ahol nagyon szeret nézelődni és új 
dolgokat felfedezni.

Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel  
és azok minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. Ötleteiket,  

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

ügyINTÉZŐ

Érdemes odafigyelni az ingat-
lanunkon sarjadó növényekre, 
ugyanis ha elmulasztjuk 
a parlagfű kaszálását, akkor 
bírságot szabhat ki a Pest Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági Növény- 
és Talajvédelmi Főosztálya.

maga a parlagfű jelenléte nem jogsértés, 
de csak addig, amíg el nem kezd virágozni. 
A törvény alapján olyan rendszerességgel 
kell a parlagfüves területeket kaszálni, hogy 
a növényeken ne alakulhasson ki virágbimbó.

A hatóság ezt folyamatosan ellenőrzi, 
és ha az ellenőrök egy ingatlanon virágzó 
parlagfüvet találnak, akkor a tulajdonost 
kényszerkaszálásra kötelezik és megbírsá-
golják. A fizetendő összeg 15 ezer forinttól 
akár 5 millióig is terjedhet, tehát érdemes 
nagyon odafigyelni, és még a bimbók kiala-
kulása előtt lekaszálni a területet. Belterüle-
ten a kerületi jegyző, a kerület külterületén 

a Földhivatal illetékes a bejelentések felde-
rítésében (elérhetőségek: Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal, cím: 
1111 Budapest, Budafoki út 59.; levélcím: 
1519 Budapest, Pf. 415.; e-mail: titkarsag1 
@foldhiv.hu; telefon: +36/1/372-1400).

Panaszt a hivatal@ujbuda.hu e-mail cí-
men, illetve a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Polgármesteri Hivatalának Környe-
zetvédelmi Osztályán (1113 Budapest, Bocs-
kai út 39–41.) lehet tenni. A bejelentésekben 
a parlagfűvel borított helyet pontosan kell 
megjelölni, az utca és a házszám feltünte-
tésével. Ezt követően a hatóság helyszíni 
szemlét tart. Virágzó parlagfű esetén az il-
letékesek lekaszáltatják a területet, aminek 
a költségeit a földhasználónak kell állnia. 
Ha a bejelentés alaptalan, de a megjelölt he-
lyen egyéb virágzó allergén gyomnövények 
vannak, a belterületi tulajdonosok felszólí-
tást kapnak a jegyzőtől, aki rövid határidőn 
belül kaszálásra kötelezi az érintetteket. Ha 
a gyommentesítés határidőre sem teljesül, 
a kormányhivatal bírságot szab ki.

Kötelező a parlagfű kaszálása
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INGYENES 
PROGRAMOK 
EGÉSZ NAP! 
KÖZEL 40 SPORTÁG, 
TÖBB MINT 
70 EGYESÜLETI 
SZAKOSZTÁLY 
BEMUTATKOZÁSA

Válassz 
Sportot 
Újbudán!

2019. Szeptember 07. 
Szombat 09.00 - 16.00

Sport 11 Sport- és Rendezvényközpont 
1112 Budapest Kánai út 2

Ingyenes buszjárat a Kelenföldi pályaudvarról!   További információk:          Valassz Sportot Ujbudan 2019. / sport.ujbuda.hu
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INGYENES SZÓRAKOZÁSI 
LEHETŐSÉGEKKEL VÁRJUK  A GYEREKEKET  

ÉS A FELNŐTTEKET 
EGYARÁNT!

szeptember 1. vasárnap,
a Gazdagréti út és a Rétkerülő út közötti parkban

VÁRJUK  
A cSApATOK 

JELENTKEZÉSÉT!
A versenyről folyamatosan  

bővülő információkat  
a www.ujbuda.hu oldalon, illetve  

az Újbuda újságban olvashatnak.

A főzőversenyre augusztus 28-án 
(szerdán) délig lehet regisztrálni  

az alábbi adatokkal:

cSApAT NEVE és LÉTSZÁMA,  
a cSApAT KÉpVISELŐJÉNEK 

NEVE, TELEFONSZÁMA, 
E-MAIL cÍME.

Az adatokat elektronikus úton  

a media@ujbuda.hu, postán küldve  

vagy személyesen leadva  

a Központ Újbudai Kulturális, pedagógiai 
és Média Kft. címére várjuk; 1113 Budapest, 

Zsombolyai u. 5. II. em. 209. (Jelentkezni  

a helyszínen csak korlátozott számban lehet.)

A FŐZÉSHEZ EGY pONTYOT  
ÉS A TŰZIFÁT EZÚTTAL IS 

INGYENESEN BIZTOSÍTJUK 
MINDEN HATÁRIDŐRE 

JELENTKEZŐ cSApATNAK.  
A VERSENY 8.00–13.00 TART.

Asztalról és ülőbútorokról,  
egyéb alapanyagokról a versenyzőknek 

kell gondoskodni!

A rendezvény fővédnökei:

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

Dr. Simicskó István kormánybiztos,  
Újbuda országgyűlési képviselője
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8.00 csapatok regisztrációja, sorszám kiosztása

8.30-9.00 fa- és halosztás a regisztrációnál kapott jeggyel,  
 valamint a Gazdagréti príma áruháztól csapatonként  
 1 kg kenyér és hagyma átadása

13.15 halászlé leadása zsűrizésre

10.00–16.00 A GYEREKEKET HALAS JÁTÉKOKKAL  
 VIRGONcKODÓ JÁTÉKpARK VÁRJA!
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15.00 Room Service Bryan Adams Tribute (unplugged)

16.00 TNT TRAcK
17.00 Újbuda kvíz,majd a Halászléfőző verseny  
 eredményhirdetése, díjátadója

17.30 LayZee aka Mr. president
18.30 ARATÓ VIDEODIScO

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

programajánló
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 
300 havi programjából
Minden kedden és csütörtökön  
9.00–10.00 Hahota jóga a szabadban
Helyszín: Bikás park, kék sportpálya melletti 
füves rész; ingyenes; szervező:  
Király Vilma önkéntes, 06/20/946-9793

Minden hétfőn, szerdán és pénteken  
10.00–11.00 3-1-2 meridiántorna

Minden vasárnap
10.00–12.00 Református istentisztelet
11.30–13.00 Hitéleti tevékenység
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház  
(Cirmos utca 8.)
Helyszín: Cirmos liget (Őrmezei Közösségi 
Ház és Kérő utcai 60+ Programközpont 
közötti rész); ingyenes; foglalkozásvezető: 
Baloghné Gabi önkéntes; információ: 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os számon

Augusztus 21. Természetjárás  
– Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű városmajori 
végáll.; ingyenes; szervező: Thaly Emese 
(Olajipari Tb. SE), 227-4089. Előzetes 
jelentkezés szükséges

Augusztus 22. 19.00–20.30  
Amfiteátrumi esték
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató utca 9.); ingyenes; információ: 
hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as 
telefonszámon. Szabadtéri élő akusztikus 
koncert

Augusztus 22. 8.00– 12.00  
Őstermelői Piac
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy utca 2.); információ: 424-5363

Augusztus 23. 18.00–20.00  
Filmklub: Papp Gábor Zsigmond 
A birodalom iskolája  
című filmjének vetítése
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy utca 2.); információ: 424-536

Augusztus 24. 12.00–13.00  
60+ Médiaműhely
A Médiaműhely rádiósainak magazinműsora 
a Civil Rádióban, új adás (Civil Rádió FM 
98.0); Újbuda 60+ Médiaműhely, Kéri Juli: 
06/30/453 -8755

Augusztus 27. 16.00–19.00  
Kártyaklub
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy utca 2.); ingyenes; 424-5363

Augusztus 28. 15.00–17.00  
Ismeretterjesztő filmvetítés:  
Budapest belváros zsánerszobrai
Helyszín: USZOSZ Szent Imre-város Idősek 
Klubja (Bocskai út 43–45.); ingyenes; 
információ: Polgár Tiborné (USZOSZ), 
hétköznap 8–16 óráig a 789-3022-es 
telefonszámon vagy  
a polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu  
e-mail 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.

Újbudai Szenior  
Ki Mit Tud Fesztivál 2019.

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

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

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

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

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

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

egy személy maximum 2 előadói 
és 2 alkotói kategóriában indulhat.

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

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

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

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

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

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

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

előAdóMűvészeti KAtegóriáK:
vers

Próza
opera, operett

ének, táncdal, musical
népdal, műdal

Kórus
társastánc, egyéb tánc

néptánc
Hangszeres zene

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

lehetséges, ha az előadott mű megkívánja).

KreAtív AlKotói KAtegóriáK:
vers

Próza
film, video

fotóművészet
festőművészet, grafika

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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZAT
Zöld sziget pályázat 

2019-ben is
Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Önkormányzata a 2019. évi 
Környezetvédelmi Alap terhére 3 
millió forint keretösszegben meg-
hirdeti a Zöld Sziget pályázatot. 
A lakóközösségek környezetépítő 
tevékenységének elősegítése, támo-
gatása, ennek részeként társasházi 
előkertek, illetve belső kertek szépí-
tése, virágok és fás szárú növények 
telepítése, rendezett környezet kiala-
kítása 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 utófinanszí-
rozással. A támogatás mértéke: 
a zöldfelület-rendezési beruházás 
legfeljebb 50 százaléka és megva-
lósítási helyszínenként maximum 
150 ezer forint. Célcsoport: Újbu-
da közigazgatási területén működő 
társasházak, lakásszövetkezetek, 
lakóközösségek.

A teljes pályázati kiírást 
és adatlapot megtalálják a www.
ujbuda.hu honlap Közigazgatás/
Hirdetőtábla, pályázatok olda-
lán letölthető formában, illetve 
a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Polgármesteri Hivatalának 
(1113 Budapest Bocskai út 39–41. 
és Zsombolyai utca 4.) épületeiben 
a portán. További kérdés esetén 
a Polgármesteri Hivatal Környe-
zetvédelmi Osztálya áll rendelke-
zésükre, telefon: 3724-684.

Szeptemberben induló programok 
a Bölcső utcai és a Kérő utcai 
programközpontban

Az ezotéria 
útján: 
hangtálkoncert
A tibeti hangtál néven is-
mert rezgőtálakat ősidők óta 
használják a keleti kultúrák-
ban gyógyítási, meditációs 
és egyéb relaxációs célokra.

Időpont: 2019. szeptember 
16. 17.00–18.15

Helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és módszer-
tani Központ (Kérő utca 3.)

Előzetes jelentkezés (cso-
portlétszám függvényében): 
szeptember 2-ától folyama-
tosan, nyitvatartási időben 
személyesen a Kérő utcai 
és a Bölcső utcai program-
központban.

Origami 
(papírhajtogatás) 
foglalkozás Őrmezőn
miért hasznos ez a foglalkozás?
• sikerélményt ad
• növeli az önértékelést
• fejleszti a memóriát, a térlátást,  

a szem és kéz koordinációt, a finommotoros mozgást
• ösztönzi a két agyfélteke aktivitását

Időpont: szeptember 23. 15.30–17.30; szeptember 25. 
13.30–15.30

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és módszertani 
Központ (Kérő utca 3.)

A foglalkozásokat vezeti: Barkó Magdi
Előzetes jelentkezés (csoportlétszám függvényében): szep-

tember 9-én folyamatosan, nyitvatartási időben személyesen 
a Kérő utcai és a Bölcső utcai programközpontban

A foglalkozás ingyenes
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt!

Hahota jóga szeptember 
2-ától minden hétfőn 9 órától 
a Bölcső utcai programköz-
pontban

Középhaladó angol  
társalgási klub Dutka  
Imrével:

Kérő utcai programközpont: 
szeptember 18-ától (kéthetente 
szerdán 11.00)

Bölcső utcai programközpont: szeptember 
24-étől (kéthetente kedden 9.30)

3-1-2 meridiántorna a Bölcső utcai prog-
ramközpontban szeptember 16-ától minden 
hétfőn 10.00 (Sancz Klára Lujza)

minden szerdán 11.00  
(Kovács Erika)
minden pénteken 10.00 
és 11.00 (Szentes Rezső)

Szenior Örömtánc szep-
tember 18-ától kéthetente 
szerdán 9.15-től a Bölcső 
utcai programközpontban.
Szeptemberben folytatódnak 

a német társalgási klub, a do-in és  
a jógafoglalkozások, valamint a dietetikai 
és a gyógytorna-tanácsadások is. A prog-
ramokról az augusztus 28-án megjelenő 
Újbuda újságban olvashatnak, illetve szep-
tember 2-ától a programközpontjainkban is 
érdeklődhetnek.

Kertgondozás, Fűnyírás, Kaszálás,
Sövényvágás, Fakivágás

Minden ami kert, eseti és rendszeres
jelleggel. +36-70/370-5283

JozsaGyorgy_minta_2019-07-.26_XI_66x24  01/08/2019  16    

ÁLLÁS
Művelődésszervező – Kelenvölgyi Közösségi Ház (1116 Bp., Kardhegy utca 2.  

– a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. telephelye)
FeLADATAI:

• a közösségi ház állandó programjainak szervezése, felügyelete,  
koordinálása (tanfolyamok, klubok, egyéb rendszeres programok)

• rendezvények előkészítése és lebonyolítása
• adminisztrációs tevékenység
• részvétel, együttműködés a társintézményekkel a kerületi kulturális programokban

eLVÁrÁSoK:
• felsőfokú művelődésszervező, közművelődési szakember  

vagy kulturális mediátor végzettség
• jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• kreativitás, precizitás, megbízhatóság
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezés módja: a szebeni.dora@ujbuda.hu e-mail címre  
fényképes önéletrajz és motivációs levél megküldésével

Jelentkezés határideje: 2019. augusztus 26.
Érdeklődni a további részletekről a 06/30/625-9193-as telefonszámon lehet,  

munkanapokon 10–16 óra között.
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K A R I N T H Y  S Z Í N H Á Z .  C S A L Á D B A N  M A R A D .

WWW.KARINTHYSZINHAZ.HU  1115 BP. BARTÓK BÉLA ÚT 130.
TELEFON: 1 203 89 94 JEGYEK KAPHATÓK A JEGY.HU-N ÉS AZ 
I N T E R T I C K E T  O R S Z Á G O S  J E G Y I R O D A H Á L Ó Z A T Á B A N

LÖKÖTTEK

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  
Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu 
www.b32kulturter.hu 
www.facebook.com/B32kulturter

A kiállítást megnyitja:  
PAtAki Gábor művészettörténész

kurátor:  
tölG-Molnár Zoltán Munkácsy-díjas festőművész

Megtekinthető:  
2019. szeptember 13-ig minden hétköznap  
10-18 óráig a rendezvények függvényében. 

A belépés díjtalan!

támogató: nemzeti kulturális Alap

Fehérek  
Szürkéi

Dréher János  
Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2019. augusztus 22., csütörtök 18.00

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

Augusztus 23-áig hétköznap 
10–16 óráig Koszták István 
grafikusművész kiállítása
Az alkotó Kárpátalján szüle-
tett, bejárta Oroszország ősi 
városait, hogy tanulmányozza 
az orosz templomok világát. 
Apró színezők sorozataként, 
gyermeki módon, mint építő-
kockákat ábrázolja az orosz lel-
kületet. A tárlaton főleg orosz, 
illetve francia templomok szí-
nes világát láthatjuk.

Augusztus 29. 18.00 Téli  
reggelek csodái – Jégvirágok
Suhayda László természetfotói 
– kiállítás a Magyar Fotográfia 
Napja tiszteletére. Az ablak-
üvegen felfutó, apró kristá-
lyokból összenőtt jégvirágok 
titokzatos szépségét fokozza, 
hogy nincs két egyforma köz-
tük. Formájuk, szimmetriájuk 
függ a fagyás sebességétől, 
a víz tisztaságától és a felület-
től is. A nagy gondossággal, 
precizitással készített fotók 
a természet végtelen szépségé-
nek vizuális esszenciáját kínál-
ják. A tárlat szeptember 13-áig 
látogatható hétköznap 10–19 
óráig.

Őszi tanfolyamok  
gyerekeknek
Balett – színpadi tánc: hétfő 
16.30–18.00
Dzsesszbalett: Törpik – kedd 
16.15–17.00, péntek 15.30–
16.15; Csicsergők – kedd 
17.00–18.00, péntek 16.15–
17.15; Imperiál – kedd 18.00–
19.00, péntek 17.15–18.15
Ringató: kedd 9.30–10.00, 
10.15–10.45
Zengő-bongó zenés játszóház: 
szerda 9.30–10.30
Meseváros: szerda 16.15–
17.00, 17.15–18.00
Suliváró: kedd 16.15–17.00
Rajz- és festőstúdió: péntek 
17.00–19.00

A tanfolyamokról a pontma-
gazin.hu/albertfalva oldalon, 
illetve a 204-6788-as telefon-
számon lehet tájékozódni.

Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Augusztus 22. 19.00 Amfite-
átrumi esték – room Service
Élő akusztikus koncert a közös-
ségi ház előtt. Hozzák el bátran 
a gyerekeket, a szomszédo-
kat és a kiskutyát is. A banda 
Bryan Adams dalait tárja a kö-
zönség elé, megidézve a kana-
dai énekes koncertjeinek han-
gulatát. A program díjmentes

Augusztus 27. 18.30  
Amfiteátrumi mesék – A két 
bátor nyulacska
A nyári szabadtéri bábszínház 
sorozatának előadásában a sün 
új otthont keres, mert az üre-
gét elmosta az árvíz. Találko-
zik egy csetlő-botló vadásszal 
és nyulakkal, majd kiderül 
a csodálatos „kalucsniról”, 
hogy tényleg erősek és bátrak 
lesznek-e tőle. A program díj-
mentes

Augusztus 29. 19.00 Amfite-
átrumi esték – Gabó acoustic
A dzsessz a zenék királynője, 
Gabó pedig csodálatos hang-
jával és acoustic formációjával 
zárja az Amfiteátrumi esték 
gazdagréti szabadtéri koncert-
sorozatát. A program díjmentes

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Augusztus 23. 18.00  
Kelenvölgyi Filmklub: Papp 
Gábor Zsigmond A biroda-
lom iskolája című filmje
A vetítést követően beszélge-
tés a film rendezőjével. Az est 
házigazdája: Kinyó Ferenczy 
Tamás. A program az NKA 

támogatásával valósul meg. 
A belépés ingyenes

Augusztus 30. 18.00 Dzsessz-
est – Bathó Lajos és barátai
Klasszikus és modern dzsessz  
az új felállásban színre lépő 
triótól: Bathó Lajos zongora, 
Töttös László bőgő, Jeszenszky 
György dob. Belépő: 600 Ft

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.

Augusztus 30-áig hétköz-
nap 10–16 óráig Társalgó  
Galéria & Kávézó: a galéria 
első évadának fináléja a hó-
nap művészeivel
A válogatástárlat alkotói: Bar-
lai László, Bolba Henrik, Áment 
Erzsébet, Mann Judit, Szécsi 
Ilona.

Tanfolyamok szeptembertől
Adele Hastánc kedden 18–19 
óráig, pénteken 10–11 óráig 
minden korosztálynak. Vezeti: 
Soós-Nagy Adél. Kezdés: szep-
tember 17., kedd. Az első óra 
ingyenes.
Bélavári Balettiskola hétfőn 
és szerdán: 16–17 óráig kezdő, 
17–18 óráig haladó. Jelentkezni 
folyamatosan a helyszínen is 
lehet.
Systema – autentikus orosz 
harcművészet. Könnyen ta-
nulható, hatékony önvédelem, 
kedden és szerdán 19–21 óráig. 
Oktató: Csernyecov Oleg
Callanetics kedden és csütörtö-
kön 9–10 óráig, kedden 19–20 
óráig, pénteken 16–17 óráig. 
Oktató: Tauzin Csilla
Szeniorzumba kedden és csü-
törtökön 10–11 óráig. Oktató: 
Ferencz Szilvia

Lábra írt 
jegyzetek
Haász Ágnes munkácsy mi-
hály-díjas grafikusművész 
munkái digitális nyomatok, 
fényobjektek, könyvtárgyak. 
Kompozícióit elsősorban 
számítógépes technikákkal 
készíti, de gyakran fordul ha-
gyományos módszerekhez is. 
Augusztus 27-én nyílik a Ka-
rinthy Szalonban Olvasatok 
lábjegyzettel című egyéni ki-
állítása, amelyen játékos kis-
plasztikák, szobrok, videók 
láthatók.

Haász Ágnes kurátora a ma-
gyar Elektrográfiai Társaság 
országos és nemzetközi ren-
dezvényeinek, és gyakran vesz 
részt csoportos kiállításokon. 
Legutóbb 2017-ben a B32 Ga-
lériában a Matricák című nem-
zetközi tárlaton szerepeltek kis 
méretű sorozatai. A képzőmű-
vész az elektrográfiákon kívül 
készít művészkönyveket, szita-
nyomatokat, könyvtárgyakat, 
mail-art munkákat és ex libri-
seket is.

Az elektrográfia művelői 
fénymásológéppel, számító-
géppel, telefaxszal, szken-
nerrel vagy más elektroni-
kus berendezéssel készítik el 
munkáikat. Alapelvük, hogy 
a művek az elektromos fény, 
elektromos energia közremű-
ködésével jöjjenek létre. Újab-
ban a digitális grafikai progra-
mok, a digitális fotó, a videó is 
a műfaj részévé váltak.

(K. G.)

Kulturális programajánlóTizenöt éves  
a Savoya Park

Szeptember 7-én nagyszabású 
születésnapi rendezvényre készül 
a Savoya Park, amely tizenöt 
éve nyílt meg Albertfalván. 
Tapasztalatairól és új tervekről is 
kérdeztük Xavier Bony-Rákóczit, 
a Savoya Park Kereskedelmi 
Központjának igazgatóját.

• Tizenöt év nagy idő. Hogy érzik magukat a 
XI. kerületben?

Közvetlenül is érezhettük, lemérhettük 
azokat a pozitív változásokat, amelyek 

a kerületben végbementek. 
A felújítások, az új lakópar-
kok mind-mind élénkítő ha-
tással vannak a Savoya Park 
forgalmára is. Nagyon jó 
a közlekedés, hiszen a léte-
sítmény villamosokkal, bu-
szokkal könnyedén megkö-
zelíthető. Az elmúlt évben 
négymillió vásárló fordult 
meg nálunk, és a jelek szerint 
ez a szám növekedni fog idén. 
igyekszünk a várakozásoknak 
megfelelni, olyan szolgálta-
tásokkal bővíteni a kínálatot, 
amelyek kielégítik a kerület 
és a térség igényeit. A közel-
jövőben szeretnénk egy orvosi 
rendelőt is megnyitni. A folya-
matosan bővülő üzleti kínálat 
mellett a szabad idős progra-
mokra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk. Úgy gondolom, a kerü-
letben lakó családok minden 
tagjának tud valamit nyújtani 
a Savoya Park.

• Milyen programokkal készülnek a tizenötö-
dik születésnapra?

Az ünnepi műsor összeállításánál is igyekez-
tünk olyan programokat választani, amelyek 
között minden korosztály megtalálhatja ked-
vencét. Szeptember 7-én egész nap ingyenes 
koncertekkel, játékokkal, meglepetésvendé-
gekkel és ajándékokkal várjuk az érdeklődőket. 
A két legnagyobb esemény minden bizonnyal 
az Alma együttes délelőtti és Radics Gigi dél-
utáni koncertje lesz, de nem marad el a hatal-
mas szülinapi torta és a nyereményjáték sem.

(Tallér Edina)



 | 2019. augusztus 14. | 14 

Nerpel Csongor va-
gyok, 2019. március 
18-án születtem a Szent 
Imre Kórházban 4300 
grammal és 56 cen-
tivel. A családom 
már nagyon várta ér-
kezésemet. Nővérem 
és bátyám szeret ba-
busgatni, amit én szé-
les mosollyal viszon-
zok. Sokat szoktam 
levegőzni, és igyek-
szem mindent jól meg-
figyelni a környeze-
temben.

Seifert Elza a nevem, 
2019. május 11-én jöttem 
a világra 3440 gram-
mal és 52 centiméterrel. 
Szeretem az anyatejet, 
a babamasszázst és anyu 
karjaiból a világot szem-
lélni, de a legjobb, amikor 
a tesómat, Patrikot nézhe-
tem játszani. Gyakran mo-
solygok.

A paradicsom az egyik legked-
veltebb nyári gyümölcs. Vagy 
zöldség? A kérdés már régóta 
foglalkoztatja a nagyérdeműt. 
Botanikailag nehéz eldönteni, 
hiszen nincs is olyan kategória, 
hogy gyümölcs, jogilag azon-
ban 2005 óta zöldség a paradi-
csom.

történt ugyanis, hogy 
1883-ban különadót vetettek 
ki Amerikában az importált 
zöldségekre. 1889-ben egy 
kereskedőcsalád pert indított 
a New York-i vámhatóság el-
len, mondván, törvénytelenül 
vetnek ki adót a paradicsom-
szállítmányaikra, mivel a pa-
radicsom nem zöldség, hanem 
gyümölcs. A per évekig húzó-
dott, és egészen a Legfelsőbb 
Bíróságig jutott. A bíróság 
végül úgy döntött, hogy a pa-
radicsom lehet, hogy botani-
kailag inkább gyümölcs, ám 
a törvény előtt, gazdasági 
ügyekben mégis zöldségnek 

kell tekinteni. 2005-ben New 
Jersey a zöldséget törvénybe 
is foglalta, amikor a szövetségi 
állam hivatalos zöldségévé tet-
te a paradicsomot.

Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje ezúttal a para-
dicsom minden formáját fel-
használja, hogy elkészítse 
üdítő fogását, a fogasfilét para-
dicsomos gerslivel és vaníliás 
karfiolkrémmel.

Hozzávalók:
• 1 kg fogasfilé
• 60 dkg gersli
• 1 db póré
• 20 dkg vaj
• 20 dkg paradicsom
• 10 dkg aszalt paradicsom

• 2 dl paradicsomlé
• 1 kg karfiolrózsa
• 1 db vaníliarúd

elkészítés:
A halat megtisztítjuk, adagol-
juk, majd letakarva hűtőbe 
tesszük. A pórét megpucoljuk, 
apróra vágjuk, és a felolvasz-
tott vaj felével forró serpenyőn 
átfuttatjuk. Hozzáadjuk a meg-
mosott gerslit, majd pár perc 
után a kicsumázott, összevá-
gott paradicsomot. Párszor át-
forgatjuk, és felöntjük a paradi-
csom levével. Mielőtt teljesen 
megpuhul a gersli, hozzáadjuk 
az összevágott aszalt paradi-
csomot is, az egészet készre 
főzzük, majd meghintjük fris-

sen vágott petrezselyemmel. 
A karfiolt rózsáira szedjük, 
átmossuk, sós vízben meg-
főzzük. Miután megpuhult, 
lecsepegtetjük, majd melegen 
turmixgépbe tesszük, és a ma-
radék vajjal, illetve a kikapart 
vaníliarúd magjaival krémesre 
turmixoljuk. A halat sózzuk, 
és mind a két oldalán pár per-
cig serpenyőben aranybarnára 
pirítjuk, figyelve rá, hogy ne 
száradjon ki, tálalásnál pedig 
kevés friss citrom levével meg-
locsoljuk. A krémet a tányérra 
húzzuk, majd a gerslit tetszés 
szerint formázzuk, és a tetejére 
helyezzük a halat.

Jó étvágyat kívánunk!

közös
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. 08. 01-től 09. 01-ig. 

A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

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

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

2019. Augusztus 31. 
10.00-20.00

Gazdagréti Családi Nap
helyszín: Csiki suli udvara és az előtte lévő szervizút

A versenyekre korlátozott számban nevezni a gkh@ujbuda.hu email 
címen 2019. augusztus 16-án délig lehet az alábbi adatokkal: 
csapat neve és létszáma, a csapat képviselőjének neve, 
telefonszáma, email címe.

Programok:

Pecsétgyűjtő játék
Székelykáposzta 

főzőverseny
Utcák közötti 

foci bajnokság
Székely ízek utcája

Gazdagréti tanfolyamok 
bemutatók
Vidámpark

Esti utcabál: fellép a 
Calyspo Plus Band

Budai Judo Akadémia

B AJ

Csupa paradicsomos 
nyári fogás

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02
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PÁrTok ESEménYEI

APróHIrdETéS

FogAdóórÁk

 » LAkÁS, IngATLAn
VÁSÁroLNÉK felújítandó 3 szobás lakást. Tel.: 06/20/3784-979.
BArTÓK BÉLA úton (környékén) eladó lakást keresek 60 M 
Ft készpénzzel. 06/30/590-2571.

 » bérLEménY
KIADÓ ÚJBUDÁN egyszobás berendezett lakás 1-2 főre  
T.: 06/70/336-5259.
KIADÓ LAKÁST keresek 150 ezer Ft-ig. SOS 06/70/949-4013.

 » VÍZ, gÁZ, VILLAnY, FűTéS
VILLANYSZereLÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.  
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
FIGe Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZereLŐ! Ingyenes felmérés, hétvégén is. 
06/20/3972-999.

 » LAkÁSSZErVIZ
LAKÁSFeLÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505, 06/30/251-3800. 
Halász tibor

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

 » SZoLgÁLTATÁS
TArSASHAZGoNDNoK.HU Megbízhatóan, referenciákkal: 
06/20/396-1933.
SZoBAFeSTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
KÉMÉNYeK BÉLELÉSE, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-7752.
VÍZVeZeTÉK, csatorna, fűtés-hűtés rendszerek tervezése, 
szerelése. Ingyenes kiszállás! +36/30/670-6708.
BÁDoGoZÁS-TeTŐFeDÉS, szigetelés, javítás.  
T.: 06/30/401-7462.
LAKÁSFeLÚJÍTÁS iparosokkal. Festés, parkettázás, 
gipszkartonozás. Közületnek is.

KÁLLAY Péter Pál E.V. 06/70/387-97-27. bobek1958@gmail.
com szíves érdeklődését köszönöm.
KoNTÉNereS sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.

 » gYógYÁSZAT
FoGSor készítése, javítása. Tel.: 06/20/980-3957.

 » régISég
PAPÍr- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.,  
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10–17, Cs: 10–19.

 » gondoZÁS
IDŐSGoNDoZÁST vállalok ottlakással. Jól főző, házias, 
tisztaságszerető, kedves szeretetteljes asszony,  
T.: 06/70/269-5429, délelőtti órákban.

 » ÁLLÁST kÍnÁL
KIMAGASLÓ JÖVEDELMET biztosító tevékenységhez területi 
képviselőket keresek! Info: www.szallaskozvetitofranchise.hu
rAKTÁrBA (XXII. kerület) keresünk részmunkaidőbe, 
adminisztratív munkakörbe számítógépet magabiztosan kezelő, 
friss nyugdíjas munkatársat. Feladatok: raktárkönyvelés, 
számlázás, leltározás: 06/30/896 2318.
BorÁSZATI üzembe (Budapest XXII.) részmunkaidős, 
segédmunkás munkatársat keresünk. Tel: 06/30/896 -2318.
ÓVoDAPeDAGÓGUSoKAT keresünk a XI. kerületi 
Lágymányosi Óvoda telephelyeire, 1 főt határozatlan,  
3 főt határozott idejű szerződéssel. Újbudai pótlékot  
(30 000 Ft) tudunk biztosítani. Csicsergő Telephelyünkre 
keresünk 1 fő dajkát is. Várunk lelkes csapatunkba! 
Jelentkezéseket az info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu  
címre várjuk.
XI., BUDAÖRSI ÚTI OMV benzinkúton alkalmazok 
snackelőkészítő munkatársat. 6 órás munkaidő, 06.00 
munkakezdéssel. Kapcsolatfelvétel:  
hirdetes2017csaszar@gmail.com

IX. kerületi szállodába keresünk beugrós szakács és felszolgáló 
kollégát változó munkarendben. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Érdeklődés:+36308256945, sales@canada-hotel.hu.

 » VEgYES
AUTÓFeLVÁSÁrLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
AZoNNALI KÉSZPÉNZES gépkocsi-felvásárlás a legjobb 
áron! Bizományos értékesítés! Prémium Autósziget Kft., 1223 
Bp., Nagytétényi út, tel: 06/30/816-20-95.
CSALÁDI JÁTÉKBOLT, LEGO márkabolt várja Önt is 
szeretettel a Bikás parknál. Info: kockashop.hu és kockamano.hu

Bocskai út 39–41. 
és Budafoki út 59.
Hétfő: 7.00–17.00  
Kedd: 9.00–17.00

Szerda: 10.00–20.00   
Csütörtök: 9.00–17.00
Péntek: 9.00–13.00

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández  

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

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

reményik Sándor: Minden-
napi kenyér c. költeményéből 
idézünk 2 sort.

Vízszintes: 2. Az idézet első 
sora (Á, N, M, K). 13. Felfog. 
14. Női becenév. 15. Fekvőbútor. 
16. A felületére helyez. 18. Indi-
um és bór vegyjele. 20. Igeidő. 
21. Galla Miklós. 22. Mocsár. 
24. Kopasz. 26. Angol Mária. 
27. Svéd városka Dalarna me-
gyében. 29. Francia filmszínész, 
rendező (Alain). 31. Méretre vág. 
33. Erős spanyol bor. 35. A zenei 
alaphangsor 2., 8. és 3. hangja. 
37. Puffasztott búzából készül. 
39. Esővíz levezető. 41. Busa 
belseje! 42. Görög piactér. 43. 
Komikus részlet! 44. Ritka férfi-
név. 46. Libanoni gépkocsijelzés. 
47. Erdélyi költő és író (Jenő). 49. 
Somszerű. 50. Anyóka páros be-
tűi. 52. Szándékozni. 54. Vidám-
ság. 55. Kioszt egy pofont. 57. 
Deresedik a haja. 60. Kebel. 62. 
Kaszáló. 64. Részben kieszel! 
65. Magunk. 66. Olimpiai bajnok sportlövő (Diána). 68. Gabonafajta. 70. 
Régi hosszmértékkel mérő kelmekereskedő. 72. Jónás küldetési helye. 74. 
Rázkódik. 76. Majdnem drága!

Függőleges: 1. Az idézet második sora (K, e, A, T, o, N). 2. Jézus 
nyelve. 3. Szótár páros betűi. 4. Éjszakai mulatóhely. 5. Űrmérték, röv. 
6. Összecsukható japán legyező. 7. Hasonlító szó. 8. Dísz. 9. Fejszőr-
zet. 10. Összetételekben szélre utal. 11. Flört. 12. Korai gyümölcs. 17. 

Szúrófegyver. 19. Európa-baj-
nok ökölvívó, edző (Tibor). 23. 
Amerikai nagymacska. 25. Mi-
tikus történet. 27. Trója veszte. 
28. Nátrium vegyjele. 30. Ehető 
gombafajta. 32. Fővárosi terü-
let a pesti oldalon. 34. Savval 
megtisztít. 36. Hitvány. 38. 
Zacskó. 40. Lázadó. 43. Arra-
felé fordítja a tekintetét. 45. Fa-
latot a gyomorba továbbít. 48. 
Egykori telefontárs. 49. Emelt 
zenei hang. 51. Az Amway cég 
kéz- és testápolója. 53. A férfi 
társa. 56. Állatkölyköt világra 
hoz. 58. Magashegyi állat. 59. 
Község Nagyar mellett. 61. Pa-
tinás budapesti gyógyszeripari 
vállalat. 63. Kossuth-díjas film-
rendező (Béla). 65. A hátához. 
67. Ittrium, vanádium és kén 
vegyjele. 69. Becenévből önál-
lósult női név. 71. A Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár megálmo-
dója (András). 73. Mutatószó. 
75. Nóti Károly.

Beküldendő: vízsz. 2. és függ. 1. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@
ujbuda.hu e-mail címre. A 14. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJ-
TÉSE: Búzával szőkére érleli a Napocskát, Búzavirággal kékre 
az eget. NYERTESE: Berán Lászlóné, 1115 Bp., Etele u. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) 
vehető át.

Nyári ügyfélfogadás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal a 34/2014. (XII22.) XI.ÖK. rendelet 
alapján 2019. július 22. és augusz-
tus 25. között ügyeleti rendszerben, 
csökkentett létszámmal tart nyitva. 
Általános ügyfélfogadás hétfőn 13–16 
óra, szerdán 8–16 óra, pénteken 8–12 
óra között, a hivatal nyitvatartása 
és ügyfélfogadás a szociális ügyfél-
szolgálaton hétfőtől csütörtökig 8–16 
óra, pénteken 8–12 óra között.

BArABÁS rICHÁrD (PÁrBeSZÉD) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
Dr. BÁCS MÁrToN (MSZP–DK) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/30-948-9341
CSerNUS LÁSZLÓ (FIDeSZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/597-5600,  
csernus.laszlo@fidesz.hu
FArKAS KrISZTINA (FIDeSZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig 
(kivéve július, augusztus hónapban). Albertfalvi 
Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁrSZKI ÁroN (LMP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek!  
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626
GÖrÖG ANDrÁS (MSZP–DK) önk. képv.    
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
GYorGYeVICS MIKLÓS (KDNP) önk. 
képv. Minden hónap első keddjén 17–18 óráig 
(kivéve július, augusztus hónapban). KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.), gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
Dr. HAIDAr NorBerT (FIDeSZ) önk. képv.  
Időpont előzetes egyeztetés alapján  
telefonon: +36-30/563-7926 vagy  
e-mailben: haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖrGY ISTVÁN (MSZP–DK)  
önk. képv. Egyeztetés: 06/30/655-3015,  
hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDeSZ) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ rAJMUND (FIDeSZ) önk. képv.  
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624, e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KeLLer ZSoLT (MSZP–DK)  
Egyeztetés: 06/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com
KerÉKGYÁrTÓ GÁBor (FIDeSZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.
hu, 06/30/817-2313
KIrÁLY NÓrA (FIDeSZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620  
www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDeSZ) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
MoLNÁr GYULA (MSZP) ogy. képv.   
Időpont-egyeztetés: 06-30/655-3015.
Dr. MoLNÁr LÁSZLÓ (KDNP) 
alpolgármester Képviselői fogadóóra: minden 
hó első keddjén 16.30–18 óráig (kivéve július, 
augusztus hónapban). KDNP-iroda (Karinthy 
F. út 9.) Bejelentkezés módja: a helyszínen 
személyes megjelenéssel az adott időpontban. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó második 
szerdáján 15–16.30 óráig (kivéve július, augusztus 
hónapban). Bejelentkezés módja: személyesen 
vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata, Budapest, 
Zsombolyai út 4. IV. emelet, Kaczeus Beátánál 
a 3724-672-es telefonszámon.
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDeSZ) önk. 
képv. E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu, Telefon: 
+36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 17–18 óráig (kivéve július, augusztus 
hónapban). Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁrD (FIDeSZ) önk. képv.  
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése 
e-mailen vagy telefonon lehetséges.  
E-mail: sass.szilard@ujbuda.hu.  
Telefon: +36/20/669-3832
Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDeSZ–KDNP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABÓ ANDrÁS (FIDeSZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408  
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖrGY (JoBBIK) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TUrBÓK JÁNoSNÉ (FIDeSZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836.  
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig  
(kivéve július, augusztus hónapban). KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.)
VÉCSeI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 205-3655
WeNDLerNÉ Dr. PIrIGYI KATALIN 
(FIDeSZ) önk. képv. Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06/70/902-1839,  
email: pirigyi.katalin@ujbuda.hu 
Minden hó első keddjén 16–18 óráig  
(kivéve július, augusztus hónapban). Kelenvölgyi 
Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), Weiner Leó 
zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap utolsó 
péntekén 17–18.30-ig.

 » A XI. kErÜLETI FIdESZ ProgrAmjAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.
hu, www.facebook.com/fidesz11ker, simics-
koistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko

Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás-
sal, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási 
ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpont-
foglalás: 06/70/4545-163) várják az érdeklődőket.

 
 » A XI. kErÜLETI mSZP ProgrAmjAI

Mérnök utca 40. Nyári ügyelet: 06/30/655-
3015. e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.
mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

 » A XI. kErÜLETI kdnP ProgrAmjAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. A KDNP-iro-
da augusztus 21-éig nyári szünet miatt zárva tart. 
Augusztus 21. után ismét szeretettel várja a ked-
ves érdeklődőket.

 » A XI. kErÜLETI LmP ProgrAmjAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első pén-
tekén 19–21 óra között, az F2 Klubban (Fad-
rusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, 
és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, 
problémákról, és ismerje meg a javaslatainkat. 
Tel.: 06/70/511-6390. Web: facebook.com/lmpdel-

buda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbu-
damaskepp.blog.hu

 » A XI. kErÜLETI jobbIk ProgrAmjAI
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja 
a 06/70/372-5854-es telefonszámot, fogadóóra 
megbeszélés szerint. Minden hónap első szer-
dáján taggyűlés 18 órától a Villányi út 20/B 
alatt, kivéve augusztus hónapban.

 
 » A XI. kErÜLETI PÁrbESZéd ProgrAmjAI

Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra 
megbeszélés szerint.

 
 » A XI. kErÜLETI dEmokrATIkUS  

koALÍCIó ProgrAmjAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 
Budapest, 116. Pf. 141., e-mail: bp11@dkp.hu, 
www.facebook.com/demokratikuskoaliciouj-
buda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 
Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda állandó nyitva 
tartása: minden szerdán 16–19 óráig.

 
 » A XI. kErÜLETI mI HAZÁnk moZgALom 

ProgrAmjAI
A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiség nyit-
va: H: 8–10; K, Cs: 16.30–18; P: 10–12. A mi 
Hazánk, a MIÉP és az FKGP Nemzeti összefogás 

címmel családi napot tart a Bikás parkban augusz-
tus 20-án 9–20 óráig három országos pártelnökkel 
és Dúró Dóra országgyűlési képviselővel, ingye-
nes gyerekprogramokkal (ugrálóvárak, kisvonat, 
héliumos lufi, lufihajtogató bohóc, íjazás, kézmű-
veskedés, óriás sakk és amőba, motorozás, állatsi-
mogatás, pónilovaglás) és koncertekkel (Határkő, 
Palmetta, Hungarica). Kubinyi Tamás, a mi Ha-
zánk–MIÉP–FKGP újbudai polgármesterjelölt-
je Se Gyurcsány, se Orbán címmel tart előadást. 
Egész nap kirakodóvásár, kézművesek bemutatói. 
Véradás a Magyar Vöröskereszt sátrában. A mi 
Hazánk Újbudai Szervezetének elnöke, Novák 
Előd a 06/30/358-2723-as számon és a novak.
elod@mihazank.hu címen érhető el. További in-
formáció: facebook.com/mihazankujbuda

 » A XI. kErÜLETI momEnTUm  
ProgrAmjAI
elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.hu. 
Naprakész információk a Momentum prog-
ramjairól, vitafórum: facebook.com/mo-
mentumujbuda. Beszélgessen a momentumos 
jelöltekkel szombatonként 9–12 óra között a Fe-
hérvári úti piac előtt. Jelentkezés a Momentumhoz:  
https://csatlakozz.momentum.hu/
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Kedves Újbudai Diákok! 
Kedves Sz
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2019

1. évfolyam
szí nesceruza-készlet
3 db HB-s grafitceruza
3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet
10 db füzetcimke
ví zfestékkészlet
rajzlapcsomag
számolókorong
papí rvonalzó 
dobokocka
ecsetszett
postairón
órarend
radír

2. évfolyam
színesceruza-készlet

2 db HB-s grafitceruza
3 db négyzetrácsos füzet

3 db vonalas füzet
1 db sima füzet

10 db füzetcímke
vízfestékkészlet
zsírkrétakészlet

rajzlapcsomag
vonalzókészlet

ecsetszett
postairón
órarend

radír
4. évfolyam

olló
radír

órarend
ecsetszett

vonalzókészlet
rajzlapcsomag

vízfestékkészlet
10 db füzetcí mke
1 db sima füzet
1 db énekfüzet

1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet

3 db négyzetrácsos füzet
1 db HB-s grafitceruza

3. évfolyam
olló
radí r
órarend
ecsetszett 
vonalzókészlet 
rajzlapcsomag
vízfestékkészlet
10 db füzetcímke
1 db sima füzet            
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet 
2 db HB-s grafitceruza
szí nesceruza-készlet
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hirdetmény


