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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Javuló közbiztonság 
Újbudán

Az egyre kedvezőbb újbudai közbiztonsági mu-
tatókból kitűnik, hogy eredményesek az önkor-
mányzat, a kerületi rendőrkapitányság, a közte-
rület-felügyelet, a helyi polgárőrök lépései, szoros 
együttműködésük nyomán számottevően javult 
az itt élők biztonsága. Ma már több mint száz 
térfigyelő kamera és mintegy 2500 lakásba sze-
relhető eszköz őrködik Újbudán, természetesen 
a rendőrök és a polgárőrök mellett.

A közbiztonság a közösség elemi szükségletei 
közé tartozik, ahol kellő mértékben megvan, ott 
az életkörülmények is jobbak, nagyobb a befekte-
tői kedv, növekszik az idegenforgalom. 

Újbudán az erre hivatott szervek tevékenysé-
gén kívül az önkormányzat, a helyiekből alaku-
ló polgárőrség és az egyes eseményeken aktívan 
részt vevő lakosok összefogásával is keresik erre 
a megoldást. Nem eredménytelenül, hiszen nem-
csak a regisztrált bűncselekmények száma mér-
séklődött a kerületben, de a nyomozáseredmé-
nyességi mutatók is javultak az elmúlt években.

A biztonságérzet erősödésében különösen fontos 
szerepet játszanak a polgárőrök, akiknek érdemeit 
nemrég külön elismerték: Újbuda Önkormányzata 
és az Újbuda Polgárőr Egyesület elnyerte a Fővá-
rosi Polgárőr Kerület kitüntető címet.

(Cikkeink a 4–5. oldalon)

Megújuló óvodák  
és játszóterek
Jó ütemben haladnak azok az önkormányzati fejlesztések, ame-
lyek befejeztével óvodások és iskolások tölthetik majd napjaikat, 
szabadidejüket korszerűbb, kellemesebb, tágasabb környezet-
ben. A tavalyi első ütem után megújul a Keveháza Utcai Óvoda 
játszóudvarának másik fele is, új játszóeszközökkel, ütéscsilla-
pító burkolattal, teljes kismotorpályával. Várhatóan októberre 
befejeződik a Törcsvár Utcai Óvoda kibővítése, a 450 millió fo-
rintos önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás nyomán 
további hatvan óvodásnak jut majd férőhely.

Két játszótéren is folyamatban vannak a munkálatok. A Sop-
ron úti Labirintus játszótér teljesen megújul, lecserélik az elavult 
burkolatokat és eszközöket, emellett a téren belül egy elválasz-
tott sportterületet is kialakítanak pingpongasztalokkal, sportpá-
lyával. A közel 145 millió forintos felújítás a végéhez közeledik. 
Szeptemberre tervezi befejezni az önkormányzat a Zsombor utcai 
Zsombóka játszótér megújítását is, a több mint 68 millió forintos 
beruházás eredményeként a teljesen felújított játszóterületen kí-
vül itt is lesz külön sportpálya.

Javában tart az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 
új, a korábbinál kétszer nagyobb előterének kivitelezése. Az aka-
dálymentesített épületrészben helyet kap az iskola névadójának, 
az Aranycsapat kapusának, Grosics Gyulának a szobra is.

(Cikkeink a 2., 3. és 7. oldalon)
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Megújuló 
játszóterek

Tehetség Tábor  
a Vadkerti-tónál

Akció a megelőzésért

Újbuda Önkormány-
zatának támoga-
tásával az Újbudai 
Pedagógiai Iroda 
és az Újbudai 
Tehetségsegítő Tanács 
idén is intenzív tehet-
séggondozó tábort 
szervezett a XI. kerü-
letben tanuló, kiemel-
kedő eredményeket 
elérő diákok számára 
Soltvadkerten.

Már hagyomány Újbudán, 
hogy a kerületi általános is-
kolák 5–8. osztályos diákja-
inak tehetséggondozó tábort 
szervez az önkormányzat 
augusztus végén, a vakáció 
záróhetében. Idén összesen 
93 diák, nyolc diáksegítő 
és 11 pedagógus töltött el hat 
napot a Vadkerti-tónál, ahol 
a szórakozás és az önfeledt 

baráti együttlét mellett öt 
tehetségterületen (képzőmű-
vészet, logika, matematika, 
színész-drámajáték és termé-

szetismeret) folyt a munka 
minden délelőtt és délután.
A táborban a különféle ta-
nulmányi versenyeken jó he-
lyezést elért diákok vehettek 
részt, valamint olyan szor-
galmas, kreatív tehetségek is, 
akiket szaktanáraik, szüleik 
ajánlottak. A gyerekek tábo-
rozási költségét nagymérték-
ben Újbuda Önkormányzata 

állta, a táborlakók ismereteit, 
tudását és élményeit pedig 
a kerületben dolgozó tehet-
ségfejlesztő szakemberek, 

pedagógusok segítet-
ték. Amellett, hogy 
a hat nap alatt a gye-
rekek megtanultak 
még otthonosabban 
mozogni a képzőmű-
vészet, a színház, 
a természettudomá-
nyok területén, sokat 
sportoltak és füröd-
tek is. 

Mint minden évben, most 
is egy központi téma köré 
építették fel a foglalkozáso-
kat. Idén II. Rákóczi Ferenc 
és a kuruc kor volt a téma, 
így lett a Tehetség Tábor el-
nevezése 2019-ben Rákóczi-
falva, ahol az összes csapat 
egy-egy kuruc tábornokról 
kapta a nevét.

(T. E.)

Idén nyáron is számtalan tábor közül válogathattak a kerületi családok, Újbuda Ön-
kormányzata változatos programkínálattal igyekszik évről évre segítséget nyújtani 
a szülőknek. A hagyományos Kamaraerdei Nyári Napközis Táborban csak az étke-
zésért kell fizetni az iskolában megszokott térítési díjat. A természetvédelmi terü-
let közelében fekvő létesítményben az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztést haj-
tottak végre: megújult a hangosítás, a nagy sátor lelátója és színpada, felújították 
a vizesblokkokat, a foglalkoztatókat, új KRESZ-parkot hoztak létre. A táborozókat 
két homokos strandröplabda-, két kosárlabda- és két műfüves focipálya, valamint 
két felújított feszített víztükrű medence várta. A kerületben számos sporttábort is 
meghirdettek. A Kánai úti Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban 
és a Nyéki Imre Uszodában táborozó gyerekeket és edzőiket ajándékcsomagokkal 
is meglepte az önkormányzat és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Rózsaszín padot helyeztek 
el a Fejér Lipót utcában az-
zal a céllal, hogy felhívja 
a figyelmet a rendszeres 
rákszűrés fontosságára. 
Az akciót Kocsi Mónika 
újbudai édesanya, blogger 
szervezte Nagyné Antal Ani-
kó önkormányzati képviselő 
segítségével. Az eseményen 
Cornides Ágnes, Budapest 
Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 
Nemfertőző Betegségek 
Osztályának vezetője vála-
szolt a mellrák, a méhnyak-
rák, illetve a vastagbélrák 
szűrésével kapcsolatos kér-
désekre.

Nagyné Antal Anikó el-
mondta: akciójukkal nem-
csak az idősek, hanem a fia-
talok figyelmét is szeretnék 
felhívni a szűrés jelentősé-

gére. – Az emberek félnek 
a rákbetegségektől, ezért nem 
mernek elmenni a szűrésekre, 
pedig a korai stádiumban fel-
fedezett rák a legtöbb esetben 
gyógyítható, ezért is fontos, 
hogy felelősen gondolkodva, 
rendszeresen részt vegyünk 
ezeken a vizsgálatokon – fo-
galmazott az önkormányzati 
képviselő.

(Újbuda)

Teljesen megújul őszre a Sopron úti Labirintus 
játszótér. A beruházás során eltűnnek a régi, 
rossz állapotú burkolatok és eszközök, 2850 
négyzetméternyi területen korszerű, a mai igé-
nyeket kielégítő és az előírásoknak megfelelő 
játszóteret építenek ki.

A téren belül elválasztott sportterüle-
ten pingpongasztalok várják a játékosokat, 
és sportpálya is épül. A játszóterületen az óri-
ásmászóvár mellett tizenegy új összetett ját-
szószer és hinta is lesz – a kisebb és a nagyobb 
gyerekek igényeinek megfelelően – ütéscsil-
lapító gumiburkolatú felületeken. A pihenő- 
és játszófelületek árnyékolásáról tizenkilenc 
újonnan ültetett fa mellett napvitorlák gon-
doskodnak. A közel 145 millió forintba kerülő 
felújítás hamarosan befejeződik.

Felújítja az önkormányzat a Zsombor utcai 
Zsombóka játszóteret is. Itt 2250 négyzetmé-
ternyi körbekerített területen külön sportpálya 
is helyet kap, mellette gyepes sport- és pihe-
nőterülettel, pingpongasztalokkal. A felújított 
játszóterületet a meglévő fák által árnyékolt 
részen alakítják ki.

A kismotorpályával határolt területen kis-
gyermekeknek tervezett mászó- és ügyességi 
játékokat, valamint bölcső- és lapüléses hintát 
helyeznek el. A játszótéren belül új ivókút ké-
szül, valamint megújulnak a zöldfelületek is. 
A gyepesített terület és a díszcserjék öntözé-
séről automata öntözőrendszer gondoskodik.

A befejezést szeptemberre tervezik, a beru-
házás értéke 68 millió forint.

(Újbuda)

Még egyszer  
a parkolásról  
– a kék csomagok

 

Tisztelt Újbudaiak!
Amint már Önök is értesültek róla az Újbuda 
újságból, illetve szórólapokról, megváltozott 
a kerület parkolási rendje. Ez valójában nem 
érinti hátrányosan az eddig is parkolási zónán 
belül élőket, sőt, egyszerűbben találhatnak 
parkolóhelyet otthonukhoz közelebb a fővá-
rosi tulajdonú utakon, vagyis a Bartók Béla 
úton, az Irinyi József utcában, a Bocskai úton, 
a Villányi úton, a Fehérvári úton, az Október 
huszonharmadika utcában és a Bogdánfy utcá-
ban lakó újbudai polgárok.

Az említett utakon, valamint a Műegye-
tem rakpart Szent Gellért tér és Bertalan La-
jos utca közé eső részén augusztusban kék 
színű csomagokat kapnak a parkoló autósok. 
Ebben arra figyelmeztetik őket, hogy a te-
rület, ahol állnak, immár a parkolási zóna 

része, de szeptember 2-ig biztosan nem bün-
tetnek az ellenőrök, türelmi időt adva, hogy 
minden érintett értesüljön a változásokról. 
Tehát a kék csomag nem büntetés – nincs is 
benne sem összeg, sem csekk –, hanem tá-
jékoztatás.

Akiknek a várakozási övezet területén van 
az állandó lakóhelyük és még nem rendelkez-
nek lakossági hozzájárulással a jogosultságot 
illetően, azok a Budapest Főváros XI. Kerü-
let Újbudai Polgármesteri Hivatal Közlekedé-
si Osztályához fordulhatnak, ahol a kollégák 
szíves rendelkezésükre állnak. Elérhetőségük: 
+36 1 372-4515, +36 1 372-4514.; Zsombolyai 
utca 5. I. emelet 107. szoba.

Részletes információk a parkolási változá-
sokról az ujbuda.hu honlapon találhatók.

(Újbuda Önkormányzata)

Zsombóka játszótér
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Tavaly nyáron készült el a Keveháza Utcai 
Óvodában a játszóudvar felújításának 
első üteme, amely során az épület mögötti 
udvarrész egyik fele újult meg. Elbontották 

a régi, rossz állapotú homokozót és játékokat, 
helyettük korszerű játszóeszközöket helyeztek 
ki ütéscsillapító burkolatra. Az udvart 
kismotorpálya foglalja keretbe, ennek kiépítése 
idén folytatódik.

A második ütemben, most nyáron az épület 
mögötti udvarrész másik felén is elbontották 
a régi játékokat. Ezeket korszerű játszóeszkö-
zökre cserélték le, és ütéscsillapító burkolatot 
fektettek le. A pálya befejezésével teljesen 

körbemotorozhatóvá válik az óvoda hátsó ud-
vara. A két ütemben összesen tizenkilenc új 
összetett játszóeszköz, hinta, babaház, vala-
mint öt új homokozó került a játszóudvarra.

A felújítás során összesen 
huszonöt fát ültettek el. 
A fák, cserjék és gyepe-
sített területek öntözésére 
automata öntözőrendszert 
építettek ki. A játszóudvar-
ra ivókút és párakapu is ke-
rült. A fejlesztések költsége 
meghaladja a 47 millió fo-
rintot.

Várhatóan októberre befejeződik a Törcsvár 
Utcai Óvoda kibővítése is. Két éve megú-
jult itt a csoportszobák elhelyezését szolgáló 
épületrész homlokzata és tetőzete, korszerű 
szigeteléssel. Az óvoda rekonstrukcióját idén 
a rossz műszaki állapotú gazdasági épületrész 
elbontásával és egy 624 négyzetméter alapte-
rületű új épület kialakításával folytatják. Két 
új csoportszoba mellett az új épületben torna-
terem, egyéni fejlesztőszobák, melegítőkony-
ha, irodák és kiszolgálóhelyiségek is helyet 

kapnak. Az udvar is megújul, a régi épület he-
lyén játékra alkalmas tereket alakítanak ki új 
burkolattal.

A folyamatban lévő beruházás, az eszköz-
beszerzés és a játszóudvar kialakításának 
költsége 450 millió forint körül várható, 
ezt az önkormányzat saját forrásból fedezi. 
Az átadást követően két új csoportban to-
vábbi hatvan kisgyermeket tudnak fogadni 
Sasadon.

(Újbuda)

aktuális

Újbudán jó gyereknek lenni
Furcsa ez a nyárutó, hiszen augusztus 20. 
után – főként ha „hosszú hétvége” is tár-
sul hozzá – olyan érzése van az embernek, 
mintha felgyorsulnának az események, 
gyorsabban telnének a napok.

Izgatott készülő-
dés veszi kezdetét 
ilyenkor, különö-
sen az iskolásoknál 
és szüleiknél, hogy 
az első tanítási nap-
ra minden készen 
álljon. Ez bizony 
a családi pénztár-

cákat sem kíméli, mert számos dologra 
lehet szükség a tanév kezdetekor: új cipő, 
táska, füzetek, ceruzák és így tovább. Új-
budán nemcsak a tankönyvek, de 2014 óta 
a tanszerek egy részének megvásárlása alól 
is mentesülnek az alsó tagozatos diákok, 
illetve szüleik, hiszen az önkormányzat fü-
zeteket, ceruzákat és iskolai kellékeket ad 
minden gyereknek. Csakúgy, mint az isko-
la „előszobájába” lépő óvodás gyerekeknek 
is – a nekik szóló csomagok készségfejlesz-
tő eszközöket és a mindennapokhoz szük-
séges tárgyakat rejtenek.

Mindez talán apróságnak tűnik, ám ezek 
azok a dolgok, amelyek leginkább kifeje-
zik, hogy Újbudán figyelünk egymásra, 
figyelünk a családokra, már a kisgyerme-
kek megszületésétől fogva. A babaköszön-
tő, óvoda-, illetve iskolakezdési csomagok 
a gyermekkor fontos állomásainál köszön-
tik a gyerekeket és a családokat. Az intéz-
ményfejlesztések megteremtik a megfelelő 
hátteret a testi és szellemi fejlődéshez, a ját-
szóterek, a korosztálynak szóló kulturális 
és sportlehetőségek az aktív kikapcsolódást 
és a közösségi élményt segítik elő, a meg-
újult védőnői és háziorvosi hálózat, vala-
mint a most készülő Gyermekegészségügyi 
Központ az egészséges életet támogatják. 
Mindezt azért, hogy a gyerekeknek minde-
nük meglegyen, és bátran mondhassuk: Új-
budán valóban jó gyereknek lenni.

Hoffmann Tamás
polgármester

MisszióKészülődés  
az évnyitóra

Teljesen megújul a Keveháza 
Utcai Óvoda játszóudvara

Napokon belül újraindul 
az élet a kerületi gyermekintéz-
ményekben. A bölcsődékben 
és az óvodákban minden újbudai 
gyermeknek jut hely, az évkez-
dést – egyéb intézkedések mellett 
– hasznos csomagokkal könnyíti 
meg az önkormányzat az óvodák 
mellett az iskolákban is.

Az újbudai óvodákban hamarosan megkezdő-
dik a 2019/2020-as nevelési év. Szeptembertől 
újabb 60 férőhely várja a legkisebbeket. A fo-
lyamatos intézménybővítések eredményeként 
az önkormányzat által fenntartott óvodákban 
az elmúlt öt évben biztosan jutott hely annak, 
aki kerületi lakosként kérte az ellátást.

Az óvodakötelezettség továbbra is három-
éves kortól kezdődik, az intézmények jelenlegi 
ismeretek szerint azokat a kicsiket is be tudják 
fogadni, akik 2019. szeptember 1. és decem-
ber 31. között töltik be harmadik életévüket. 
Szeptemberben 883 új gyerek érkezik a kerü-
leti óvodákba, januárig pedig további 364, így 
összesen 1242 új gyerekre számíthatnak a ne-
velők a már óvodába járó 2822 mellett. A ke-
rületben december 31-ével bezárólag várható-
an – az SNI szorzó figyelembevételével – 4208 
betöltött férőhelyen látnak el óvodásokat. (A 
sajátos nevelési igényű gyerekeket – állapo-
tuktól függően – két vagy három főként kell 
számításba venni.)

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények ösz-
szesen 825 gyerekkel kezdik meg az új neve-
lési-gondozási évet – 844 férőhely mellett –, 
közülük 430 idén megy először közösségbe. 
Az intézmény négy telephelyén 22 sajátos 
nevelési igényű gyermeket fogadnak szep-
tembertől, emellett a családi nevelést kétféle 
szolgáltatással segítik: játszócsoporttal, illet-
ve időszakos napközbeni gyermekfelügyelet-

tel. A beszoktatási időszak az elmúlt évekhez 
hasonlóan szeptembertől október végéig tart.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák-
ba újonnan beiratkozott gyerekeket Újbuda 
Önkormányzata óvodakezdési csomaggal 
lepi meg, ezt az adott intézményben kapják 
meg. Hasonló segítséget kapnak az újbudai 
kisiskolások családjai is – jóllehet az isko-
lák fenntartója már nem az önkormányzat –, 
az 1–4. osztályosok iskolakezdési csomagot 
vehetnek át.

A rászorulók támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendelet alapján rendkívüli újbudai 
támogatás adható a gyerekneveléshez kapcso-
lódó kiadásokra, ha a kérelmező családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el  
a 71 250 forintot. A kérelem nyomtatványát 
kitöltve (a megfelelő mellékletekkel együtt) 
postai úton vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyfélszolgálatán lehet be-
nyújtani.

Az iskolájuktól messze lakó diákok 
az önkormányzat helyi rendelete alapján 
utazási kedvezményt vehetnek igénybe, ha 
az intézmény igazolja, hogy indokolt a tömeg-
közlekedési eszköz használata. Az utazási tá-
mogatás félévenként, szeptembertől januárig, 
illetve februártól júniusig állapítható meg, 
összege 2019-ben maximum havi 3000 forint 
lehet, a család egy főre jutó havi nettó jövedel-
métől függően.

A bölcsődékben és az óvodákban ingyenes 
étkeztetést kap az a gyermek, aki rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben része-
sül, vagy tartósan beteg, illetve fogyatékos. 
Ugyanez vonatkozik arra is, aki olyan család-
ban él, amelyben tartósan beteg vagy fogya-
tékos gyermeket nevelnek, vagy ahol három 
vagy több gyermek van, illetve ahol a szülő 
nyilatkozata szerint az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem összege nem haladja meg 2019-ben 
a 128 810 forintot.

Az állami általános iskolákban ingyenes ét-
keztetést kapnak azok a tanulók, akik rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülnek (ahol a családban az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg a 38 475 forintot). 
Ötvenszázalékos térítésidíj-csökkentést lehet 
kérni, ha a családban az egy főre jutó havi net-
tó jövedelem 57 ezer forint alatt van. 

(A kedvezményekről az érintett intézmé-
nyek munkatársai is nyújtanak információt.)

Az önkormányzat az új tanulócsoportok in-
dulásához bútorbeszerzésre hét és fél millió, 
jutalomkönyvekre közel négy és fél millió fo-
rint támogatást ad a kerületi iskolákat fenntar-
tó Dél-budai Tankerületi Központnak.

(Újbuda)

A nagykörúti pályafelújítás befejezé-
se után a tanévkezdéstől, szeptember 
2-ától újra teljes vonalon jár a 4-es, 
a 6-os és a 17-es villamos. Augusz-
tus 21-étől augusztus 31. hajnali 4 
óráig a 4-6-os villamos a Jászai Mari 
tér és a Corvin-negyed között köz-
lekedik, a további szakaszokon pót-
lóbuszok járnak. Augusztus 31-én 
hajnali 4 órától szeptember 1-jén éj-
félig a 4-es és a 6-os villamos helyett 
a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik. 
A 17-es villamos szeptember 1-jén 
az utolsó járatindulásig a Széll Kálmán 
tér és a Savoya Park között jár. Idén 
nyáron a Práter utca és a Goldmann 
György tér között, valamint a Széna 
tér és a Török utca között közel 2000 
méteren cserélte a BKV Zrt. korsze-
rűbb, könnyebben karbantartható vá-
gányokra a nagy terhelésű járművek 
sűrű követése miatt elhasználódott 
sínpályát. (BKK)



Szoros együttműködésben az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és a civilek
Folyamatosan javulnak a közbiztonsági mutatók Újbudán 
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Az Újbuda Polgárőr Egyesület örömmel veszi rátermett önkéntesek 
jelentkezését. Akik szeretnék segíteni a polgárőrök munkáját, az ujbu-
dapolgarorseg.hu oldalon megtalálják az egyesület elérhetőségeit.

A biztonságérzethez tartozik az egészség, sőt, olykor 
az élet megvédésének lehetősége is. Az ingatlanokban 
rendkívül sok helyen fenyeget szén-monoxid-mér-
gezés, a tűz veszélye pedig szinte mindenhol fennáll, 
ezért az önkormányzati akcióterv részeként tavaly 
kedvezményes árú szén-monoxid-érzékelő, illetve 
füstérzékelő berendezésekre is lehetett pályázni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK 
sz. rendelete alapján kiírja pályázatát 

az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj” elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben 
élő azon sportolók felkészülését és versenyez-
tetését, akik oktatási intézményben, nappali 
tagozaton folytatják tanulmányaikat és sport-
águkban valamely korosztályos nemzeti válo-
gatott keretnek tagjai. Olyan sportágak esetén, 
amelyekben az eredményes szerepléshez elen-
gedhetetlen több sportág készségeinek elsajá-
títása (például öttusa, tízpróba) a nappali tago-
zaton folytatott tanulmányok követelményétől 
el lehet tekinteni egyéb oktatási formában 
való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek 
esti, távoktatási tagozatai). Az ösztöndíj éven-
te legfeljebb húsz fő részére adományozható. 
Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtar-
tamára adományozható, havi összege bruttó 
20–50 ezer forint/fő.

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

rületben állandó lakhellyel rendelkező spor-
toló fiatalok pályázhatnak.

• A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi mi-
nimális életkora tárgyévben 13. betöltött 
életév, maximális életkora a tárgyévben be 
nem töltött 25. életév. (A 18 év alatti fiata-
lok esetén a pályázatot törvényes képviselő 
nyújthatja be.)

• A pályázatot benyújtó fiatal 2018/2019. évi 
tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál ke-
vesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány 
másolatával igazolni kell. A benyújtott pá-
lyázathoz csatolni kell az oktatási intézmény 
vezetőjének javaslatát. A pályázónak az ösz-
töndíj folyósításának ideje alatt folyamatos 
tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

• A pályázónak az általa gyakorolt egyéni 
sportágban hazai és nemzetközi versenye-
ken korosztályának megfelelő 1–8. helyezés 
valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban 
korosztályos hazai bajnokság I. osztályában 
kell szerepelnie.

• A pályázathoz csatolni kell a sportoló 
versenyeztetéséért felelős sportegyesület 
és a sportági szakszövetség javaslatát, vala-
mint igazolást az eredményről.

• Az ösztöndíjban részesülő személy ugyana-
zon célra más önkormányzati forrásból támo-
gatást nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzatának az „Újbuda 
Önkormányzata Papp László Sportolói Ösz-
töndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellék-
letét képező pályázati adatlapon, a pályázó 
által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid 
önéletrajz, az eddigi sportoló tevékenység be-
mutatása, iskolai előmenetel igazolása, oktatási 
intézmény támogató javaslata, szakszövetségi 
igazolás az elért eredményekről és támogató ja-
vaslat, sportegyesületi támogató javaslat, diák-
igazolvány, tb-kártya, lakcímkártya, személyi 
igazolvány, adóigazolvány másolata) együtt le-
het. Pályázati adatlapok beszerezhetők minden 
év június 1-jétől a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján (1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.), és letölthetők az önkormányzat hon-
lapjáról (www.ujbuda.hu).

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

Személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs 
Csoport munkatársainak adható át (1113 Buda-
pest, Bocskai u. 39–41. II. emelet 202-es szo-
ba, tel.: 372-3482, 372-3448), vagy postai úton 
az önkormányzat címére küldhető be (1113 Bu-
dapest, Bocskai út 39–41.). A borítékra kérjük, 
írják rá: „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj”.

Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbu-
da Sportjáért Nonprofit Kft. javaslata alapján 
a polgármester előterjesztésére a képvise-
lő-testület dönt. A formailag hibás és hiányos 
pályázatokat a polgármester érdemi elbírálás 
nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről 
értesíti a pályázót. A pályázatok elbírálásának 
határideje: a pályázat benyújtását követő képvi-
selő-testületi ülés napja. Az ösztöndíjban része-
sített pályázókat írásban értesítjük. A pályázó 
az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.

Budapest, 2019. május 2.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

IdőJárás 
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI FESZTIVÁL
Fedezzük fel együtt Őrmező 
minden napi értékeit, épített  
és szellemi örökségének kincseit, 
híres lakóit és hétköznapi hőseit!

2019. szeptember 15.

Driving change for
better cities

A részvétel ingyenes!
Bővebb információ: ujbuda.hu

14.00  
Ünnepélyes megnyitó  
a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakgimnázium koncertjével és a helyiek 
emlékeiből összeállított  
Volt egyszer egy Őrmező 
közösségi kiállítás bemutatása
A kiállítás a rendezvény teljes ideje alatt látogatható.

14.30–17.00  
Közösségi programok
Álmodj lakótelepet! kreatív foglalkozás  
a kultúrAktív Egyesülettel
Vackor-projekt:  
képeslap készítés és faültetés
Társasjátékozás a Játszóházzal

17.00–18.00  
PANELbeszélgetés a 60-as  
és 70-es évek építészetéről
Résztvevők: Frazon Zsófia muzeológus,  
Hermann Veronika médiakutató,  
Keserue Zsolt képzőművész.
Helyszín: Költők Parkja és Ifjúsági Programközpont, 
Neszmélyi út 36.

19.00–22.00  
Nosztalgiázó Koktélparti  
és Sütiverseny 
Helyszín: Ifjúsági Programközpont, Neszmélyi út 36.

Az esemény  
a Budapest100 Nyitott 
Házak Hétvégéjének 
mintájára, az URBACT 

Come in! Beszélő házak 
/ Megosztott történetek 

nemzet közi hálózat részeként 
Újbuda Önkormányzata és a 

Kortárs Építészeti Központ – 
KÉK összefogásával 

valósul meg.

Ő R M E Z E I 
KöZösségI HáZ

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

2019. szeptember 14. szombat               Költők Parkja

ŐrmezőÜnnepe
„az Unnep a miénk!”

..

PROgRAMOK
NAgysZíNPAd

 9.30 Fúvós térzene
  (Weiner Leó Katolikus Zeneiskola 
	 	 és	Zeneművészeti	Szakgimnázium(

 9.50 Ünnepélyes megnyitó
 10.00 Napvirág zenekar
 11.00 Majorka színház
12.00  Vadrózsák 
  Néptáncegyüttes

 13.30 Rutkai Bori Banda
 14.30 Polgármesteri köszöntő  
  és díjátadó
 15.00 Kerületi tánc- 
  és mozgáscsoportok  
  (FDS,	Masters	SE)
 16.00 gál Csaba Boogie    
  kvartet
 17.30 Oláh gergő akusztik
 18.30 Takács Tamás 
  Blues Band
 20.30 Utcabál a Pedrofonnal

PARK

 10.00 Főzőverseny
 12.30 Bartha Tóni 
  Bábszínháza
 14.30 Kerekítő
 17.00 systema bemutató
 19.30 IN-spirál Tűzcirkusz

KíséRŐPROgRAMOK EgésZ NAP

Paprika	Jancsi	csúzlizdája 
Vitéz	László	Bábjáték-automata 
rekeszmászás	•	Mini	vidámpark 

kisvasúttal,	körhintával	•	eurobungee	
ugrálóvár	•	arcfestés	•	lufihajtogatás 
családi	kézműves	foglalkozások 
kirakodóvásár,	vendéglátás

Fővédnök: 
dr. Hoffmann Tamás 
Újbuda	polgármestere

	A	műsorváltoztatás	jogát	fenntartjuk!

Ma már több mint száz térfigyelő kamera, mintegy 2500 
lakásba szerelhető biztonsági eszköz őrködik az újbudaiak 
biztonsága fölött, természetesen a rendőrök és a polgárőrök 
tevékenysége mellett. Az egyre jobb közbiztonsági adatok 
arra engednek következtetni, hogy az eddig megtett lépések 
nem voltak hiábavalók, a budapesti közbiztonsági statisz-
tikákkal összhangban a kerület mutatói is rendre javulnak. 
Nem meglepő, hiszen a kerületi rendőrkapitányság, a közte-
rület-felügyelet, a helyi polgárőrök és az önkormányzat szo-
ros együttműködésének eredményeként az elmúlt években 
számos olyan fejlesztés, intézkedés és kifejezetten az újbu-
daiaknak szóló program valósult meg, amely nagyban hoz-
zájárult ehhez.

A biztonságérzet az emberek, a közbiztonság pedig a kö-
zösség elemi szükségletei közé tartozik. Jelentős hatással van 
az egyes emberek közérzetére, csakúgy, mint az összlakosság 
hangulatára. Ahol kellő mértékű a közbiztonság, ott az élet-

körülmények is jobbak, nagyobb a befektetői kedv, növekszik 
az idegenforgalom, ami komoly bevételt jelenthet a helyiek 
számára is. Mivel a közbiztonság, illetve annak esetleges hiá-
nya össztársadalmi probléma, a megoldásnak is össztársadal-
minak kell lennie.

Újbudán a rendőrség, a közterület-felügyelet, az önkor-
mányzat, a helyiekből alakuló polgárőrség és az egyes célzott 
programokon, eseményeken aktívan részt vevő lakosok össze-
fogásával keresik a megoldást erre a kérdésre. Nem eredmény-
telenül, hiszen nemcsak a regisztrált bűncselekmények száma 
mérséklődött a kerületben, de a nyomozáseredményességi 
mutatók is javultak az elmúlt években. Újbuda Önkormányza-
ta évente több mint 100 millió forinttal támogatja a bűnüldö-
ző szervek munkáját, amelyek ezt az összeget túlnyomórészt 
működésre, valamint új gépjárművek beszerzésére fordítják 
a még hatékonyabb munka érdekében.

(Újbuda)

Hatékony berendezések és rendszerek 
önkormányzati támogatással

Nagy elismerés az újbudai 
polgárőröknek
Elnyerte a Fővárosi Polgárőr Kerület kitüntető címet 
Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Polgárőr Egyesület. 
Budapestről idén egyedüliként az újbudai egyesület kapott 
ilyen elismerést. A díj jelentőségéről Tóthné Vonsik Vivien, 
az egyesület kommunikációs alelnöke és Kerékgyártó Gábor 
önkormányzati képviselő, polgárőr beszélt lapunknak.

• Hogyan nyerték el ezt a kitüntető címet?

T. V. V.: Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Polgárőr Egyesület közösen nyúj-
tott be pályázatot a Fővárosi Polgárőr Kerület címre. Nagyon büszkék vagyunk, 
hogy ez most sikerült. A díjat Balatonföldváron, a 25. Országos Polgárőr Napon 
vette át elnökünk, Nagy-Juhák István az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől, 
Túrós András nyugalmazott rendőr altábornagytól.

• Milyen területekre terjed ki az egyesület munkája?

T. V. V.: Az elmúlt négy-öt évben nagyon sokat fejlődött az Újbuda Polgárőr 
Egyesület, egyre szerteágazóbb a tevékenységünk. A járőrszolgálaton kívül 
rendszeresen együttműködünk a kerületi rendőrkapitánysággal, foglalkozunk 
közterület-felügyelettel, van lovaspolgárőr-tagozatunk. A közelmúltban csatla-
koztunk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Önkéntes Men-
tőcsoportjához, az ő munkájukat is tudjuk segíteni, ha szükség van ránk.

• Nyáron milyen feladatokat kell ellátniuk a polgárőröknek?

K. G.: A lomtalanítások ideje alatt emelt létszámmal igyekeztünk felügyelni 
a rendre, különösen az esti órákban járőröztek az újbudai polgárőrök. A másik 
nagy feladat a nyár végén vár ránk, amikor az iskolák, óvodák környékén vagyunk 
jelen, segítve az intézményekbe igyekvő gyerekeket, valamint szüleiket a parko-
lásnál és a gyalogátkelőhelyeken. Ez azért fontos, mert sokan érkeznek első ízben 
az adott óvodához, iskolához, de a nyári szünetet követően azoknak is jól jön a pol-
gárőrség segítsége, akik már régóta oda járnak. A szünidő utáni első napokban 
a gyerekek figyelme kevésbé koncentrált, de szüleiknek, valamint a gyermekin-
tézmények körüli forgalomban haladó autósoknak is hasznos a közreműködés.

(D. B. S.)

SEgéLYHÍVÁS

A 112 az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órá-
jában hívható segélyhívó száma, amelynek hívásával 
azonnali segítség kapható a készenléti szervektől 
(rendőrség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem). 
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezeté-
kes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb 
mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldá-
sa nélkül is hívható, akkor is, ha nincs hálózat a mo-
biltelefonon.

Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
1113 Budapest, Tas vezér utca 9.
Telefonszám: 459-2337

Budapest XI. Kerületi Rendőrkapitányság 
1113 Budapest, Bocskai út 90.
Telefonszám: 381-4300

XI. kerületi körzeti megbízotti irodák
Gazdagréti KMB Iroda, XI., Kaptárkő utca 12.
Kelenföldi KMB Iroda, XI., Fejér Lipót utca 61.
Őrmezei KMB Iroda, XI., Cirmos utca 8.

Öt éve indult útjára az önkormányzat támogatásával életre hí-
vott, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által szerve-
zett és lebonyolított Lakásvédelmi Akcióterv Program. Ennek 
egyik első eleme volt a Biztonsági Rács Program: a pályázat 
keretében elsősorban nyugdíjasok, megváltozott munkaképes-
ségűek, hátrányos helyzetűek kaphatnak biztonsági rácsot laká-
suk, ingatlanuk bejárati ajtajára.

Egy másik, ugyancsak több lépcsőben zajló programban 
elektromos ajtóékeket, illetve belépésjelző riasztókészüléke-
ket adtak ingyenesen újbudai nyugdíjasoknak a lakásukat érő 
illetéktelen behatolási kísérletek megakadályozása érdekében. 
Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető szerkezet, amely 
hangjelzést ad ki, ha valaki benyit az ajtón. A szintén hangjel-
zéssel működő belépésjelző riasztókészülék ajtó- vagy ablakke-
retre is felszerelhető.

A lakásvédelmi akcióterv szerves része a Társasházi Kame-
rarendszer Program. Ez elsősorban preventív célokat szolgál, 
mert a térfigyelő kamerák kihelyezése tapasztalatok szerint je-
lentősen csökkenti a betörések, lopások, rablások és más bűn-
cselekmények előfordulását. A kamerarendszerek ugyanakkor 
azzal is támogatják a rendőrség munkáját, hogy a felvételek 
segítségével könnyebben azonosítható egy-egy bűncselekmény 
feltételezett elkövetője, ha bizonyítható, hogy a kérdéses idő-
szakban a helyszínen járt.  
Újbudán a többszöri fejlesztéseknek köszönhetően ma már 
több mint száz térfigyelő kamera segíti a közterület-felügye-

let és a kerületi rendőrkapitányság munkatársait a szabálysér-
tések és bűncselekmények megelőzésében, illetve a tettesek 
kézre kerítésében. A rendszer kiépítése 49 analóg egységgel 
kezdődött, a kamerák felvételeit akkor még szabadidős rend-
őrök és közterület-felügyeleti munkatársak figyelték, akik egy 
azonnal reagáló autós járőrrel álltak kapcsolatban. A rendszer 
központja mára átkerült a XI. kerületi rendőrkapitányságra, 
a képeket az ottani munkatársak figyelik. Az önkormányzat 

ezekkel a fejlesztésekkel nemcsak a kerületben élők biztonság-
érzetét növeli, hanem az épített környezetet is segíti megóvni 
a rongálásoktól. Az első sikerek után ezt a programot is újrain-
dították 2017-ben.

A bűncselekmények megelőzését segíti elő és a magántulaj-
don biztonságát erősíti a riasztórendszer program is: a felszerelt 
riasztórendszerek jó eséllyel elrettentik a betörőket.

(Újbuda)

75 kamerarendszer

88 db rács

14 db riasztórendszer

1150 db ajtóék

1321 db belépésjelző 

riasztókészülék
Az idei első félévet eredményesen zárta a rendőr-
ség, és a jövőben is az a cél, hogy a folyamatos javu-
lás még intenzívebbé váljon a kerületben. Újbudán, 
csakúgy, mint Budapest egész területén, számotte-
vően csökken a bűncselekmények száma, és inten-
zitásukban is megfigyelhető egyfajta lassulás, ami 
a rendőrök munkájának pozitív visszaigazolása – 
hangzott el azon az eseményen, amelyen kimagasló 
teljesítményükért az állományban szolgáló hetven-
kilenc munkatársát jutalmazta Újbuda Önkormány-
zatának támogatásával a XI. kerületi Rendőrkapi-
tányság. A jutalmak átadása alkalmával Kerékgyártó 
Gábor önkormányzati képviselő hangsúlyozta: a ke-
rületi önkormányzatnak kiemelten fontos a folyama-
tos együttműködés a rendőrséggel, hiszen az itt élők 
mindennapjait meghatározza, milyen eredményesen 
dolgoznak, akik a közbiztonságra vigyáznak.
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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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Készül a Grosics 
iskola új előtere

Idén is tanulhatnak robotprogramozást a gyerekek Újbudán

A Jövő Pedagógusa

Az Újbuda Smart 11 Nonprofit 
Kft. és a Gyerekakadémia közös 
kezdeményezéseként 2016 óta 
tartanak a kerületi általános isko-
lákban robotprogramozó szakkö-
röket, amelyeken már több száz 
diák tanult. A kerületi gyerekek 
nagy sikereket értek el országos 
robotprogramozási versenyeken, 
ezért Újbuda Önkormányzata 
idén is folytatja és támogatja 
a kezdeményezést.

Az elmúlt két évben a kerületi diákok kima-
gasló eredménnyel vettek részt több országos 
robotprogramozási versenyen. Tavaly, a IX. 
Robotprogramozó Országos Csapatversenyen 
az ötödikesek Újbudai Robotok 1-es csapata 
lett a bajnok, a hatodikos fiúk harmadik helye-
zést értek el, nemrég pedig a Gyerekakadémia 
újbudai csapata a juniorok között lett negyedik 
a World Robot Olympiad országos döntőjé-
ben. Szeptembertől folytatódnak a kerületben 
az élményalapú robotprogramozó szakkö-
rök, kezdő és haladó csoportokban egyaránt. 
A programozás tanulása fejleszti az algorit-

mikus gondolkodást, ami segít gyorsabb, in-
tuitívabb és kreatívabb megoldásokat találni 
az élet bármely területén. A tanfolyam emel-
lett a gyerekek pályaválasztási orientációjához 
is hozzájárulhat.

A XI. kerület általános iskoláiban 4–5., il-
letve 6–8. osztályosoknak, kezdő és haladó 
szinten, 15 fős csoportokban szerveznek ro-
botprogramozó szak-
kört. A foglalkozások 
október elejétől in-
dulnak az iskolákban, 
havonta négy alka-
lommal, minden héten 
ugyanazon a napon, 
kétszer 45 percben. 
Az oktatás Lego Mindstorms EV3 robotok se-
gítségével történik, a programozást a Python 
nyelvet használva tanulják meg a gyerekek. 
A korábban kialakított tematika megmarad, 
de az oktatás jobban koncentrál majd a ver-
senyekre való felkészítésre. A programozás 
mellett a gyerekek idén megtanulnak robotot 
építeni is, így komplexebbé válik a szakkör 
adta élmény.

– Projektalapú oktatást folytatunk, amely 
során a tanulók együttműködve, belső indít-

tatásból, jellemzően gyakorlati természetű, 
a mindennapi élethez kapcsolódó feladat-
ra fókuszálva dolgoznak. Különösen fontos 
a csapatmunka, a kommunikáció, a manuális 
készségek fejlesztése, illetve a digitális tech-
nológiákhoz kapcsolódó elméleti és gyakor-
lati tudás átadása – nyilatkozta Gerstenkorn 
Barnabás, a program szakmai hátterét adó 
Gyerek akadémia vezetője.

A 2019/20-as tanévben induló szakkörök-
re minden kerületben lakó és/vagy az újbu-
dai általános iskolák valamelyikében tanuló 
4–5. osztályos, valamint 6–8. osztályos diák 
jelentkezhet. A tanfolyamok díja havi 12 ezer 
forint, de az önkormányzat támogatásával 
az Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. iskolán-
ként 15 gyermek részvételi díjának 80 száza-
lékát megtéríti, így az ő szüleikre csupán havi 
2400 forintos költség hárul. A jelentkezőket 
az előző tanév tanulmányi eredményein ala-
puló sorrendben támogatják. Az első félév 
vizsgával zárul, a legjobb eredményt elérő 
diákoknak a Smart 11 Kft. további támoga-
tást ad, így ők csökkentett havi díjat fizet-
nek a szakkör második félévében. A vizsgán 
a tandíjban nem támogatott diákok is számot 
adnak tudásukról, így eredményeik alapján 

a második félévben ők is bekerülhetnek a tá-
mogatottak közé.
Újbuda Önkormányzata évek óta nagy hang-
súlyt helyez az oktatás digitális fejlesztésére, 
az iskolák számítógépes parkjának fejlesztése 
és az okostantermek kialakítása mellett ezzel 
is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a kerületi 
gyerekek a lehető legjobb esélyekkel indulja-
nak az életben.

Jelentkezni 2019. szeptember 21-éig 
a smart11.ujbuda.hu/robotok oldalon lehet. Bő-
vebb információ: info@gyerekakademia.hu; 
06/70/385-0365.

(Újbuda)

Salamon Péterné, 
az Újbudai Petőfi 
Sándor Általános 
Iskola tanítója nyerte 
azt a pályázatot, 
amelyet az önkor-
mányzat és az Újbuda 
Smart 11 Üzemeltető 
és Fejlesztő Nonprofit 
Kft. írt ki tavasszal 
A Jövő Pedagógusa 
címmel. A tanárok 
egy olyan 45 perces, 
digitális eszközöket 
alkalmazó tanórával 
pályázhattak, amelyet 
a kerületi iskolák okos-
tantermei ben lehet 
megtartani.

• Már gyermekkorában is 
úgy tervezte, hogy tanítani 
szeretne?

Három cél élt bennem. A ta-
nítás mellett nagyon vonzott 
az ügyvédi és az orvosi pálya 
is. Bár felmenőim között nem 
voltak pedagógusok, végül 
mégis ezt választottam.

• Hogyan került Újbudára?

Budafokról származom, de 
már Albertfalván éltem, ami-
kor befejeztem a főiskolát 
1993-ban. A gyakorló ta-
nításom helyszíne a Petőfi 
volt, ám a főiskoláról Zugló-
ba szerettek volna küldeni, 
ezt a helyet pedig egy zuglói 
csoporttársamnak jelölték ki. 

Szépen megkértük őket, hogy 
cserélhessünk. Nagyon örültek 
nekem az itt dolgozó kollégák, 
és azóta is jól érzem magam 
a Petőfiben.

• Milyennek kell lennie  
a jövő pedagógusának?

Alkalmazkodónak. Alkal-
mazkodni kell a környezethez 
és előrelátóan dolgozni. Fon-
tos, hogy még a gyerekek előtt 
megismerjük az okos eszközök 
használatát, de az általuk meg-
szerzett tudást is merni kell be-
hozni a tan órákra, alkalmazni 
az oktatásban.

• Milyen tanórával nyerte meg 
a pályázatot?

Áprilisban adták át ná-
lunk az első okostantermet. 
A Smart 11 Kft. oktatója se-
gített minket a SEOS program 
megtanulásában, ami a táblát 
köti össze a gyerekek által 
használt tabletekkel. Nagyon 
sokan elvégezték az iskolánk-
ból a tanfolyamot, tizenöten 
32 pályázatot nyújtottunk be. 
Én három digitális órát is be-
küldtem: egy legórobotost, egy 
kosárlabdás matematikaórát, 
és a végül első helyen végző 
subnautika matematikaórát. 
Igazából a gyerekeknek és egy 
kollégámnak köszönhetem 
a díjat. A gyerekek kértek, 
hogy a jópofa, víz alatti vilá-
got bemutató környezethez is 
készítsek egy órát, és egy kol-
légám biztatott, hogy minden-

képpen töltsem fel a pályáza-
tok közé, annyira jól sikerült.
• Mit tesz hozzá az okostan-

terem az oktatáshoz?

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy ezekkel az eszközökkel 
ne csak informatikaórán talál-
kozzanak a gyerekek, hanem 
bármilyen más órán is. A gye-
rekek motiváltak ezek  haszná-
latára, és miközben feladatokat 
oldanak meg rajtuk, a tanulás-
ban is motiváltabbá válnak. 
Külön meglepetés volt, hogy 
akadtak tanulók, akik ötle-
tekkel, egyéb háttérmunkával 
járultak hozzá, hogy újabb di-
gitális tanórákat valósíthassak 
meg. A Smart 11 Kft. sem en-
gedte el a kezünket, folyamato-
san segítenek minket ötleteink 
megvalósításában. Sok olyan 
fejlesztést kértünk tőlük, amit 
eredetileg még nem tudott 
a rendszer, de ők készséggel 
megoldották, így még többet, 
szebbet és jobbat tudunk alkot-
ni a digitális tanórákon.

(Dabis B. Silvius)

A közbeszerzési ajánlatkérést 
és a vállalkozási szerződés megkö-
tését követően a munkaterület 
júliusi átadásával megindult  
a kivitelezés az Újbudai Grosics 
Gyula Sport Általános Iskolában, 
ahol átépítik az előteret.

A háromszintes panel iskolaépület eddigi, 
nagyon szűkös előtere helyett egy új, tágas 
és akadálymentes épületrészt alakítanak 

ki, ahol helyet kap az iskola névadójának, 
az Aranycsapat kapusának, Grosics Gyulának 
a szobra is.

A megújuló előtérre könnyűszerkezetes tető 
kerül. A válaszfalakat üvegezett függönyfal-
szerkezet alkotja kétrétegű hangszigetelő üve-
gezéssel, a portásfülkét hő- és hangszigetelt 
üvegfal határolja. A homlokzat strukturált üve-
gezésű függönyfalszakaszokból, illetve látszó-
beton minőségű vasbeton falazatból áll, a lapos 
tető alsó síkjánál szálcement sáv szegélyezi.

(Újbuda)

Kis Mihály, a Grosics 
iskola igazgatója 
és Hoffmann Tamás 
polgármester

Újbuda Önkormányza-
ta és az Újbuda Smart 11 
Üzemeltető és Fejlesztő 
Nonprofit Kft. folytat-
ni kívánja A Jövő Pe-
dagógusa programot, 
és a tervek szerint rend-
szeresen meghirdetik 
a pályázatot. A követke-
ző kiírás várhatóan még 
idén megjelenik.

info@gyerekakademia.hu
+36 70 385 0365

Bővebb információ és jelentkezés:
a smart11.ujbuda.hu/robotok/ oldalon
2018. szeptember 21-ig.

A részvételi díj 80%-át
Újbuda önkormányzata állja!

Raspberry PI 3 Model B+
6–8. osztályosoknak kezdő szinten.

a XI. kerület általános iskoláiban
4–5., illetve 6–8. osztályosoknak,
kezdő és haladó szinten,
15 fős csoportokban.

Mi megtanítunk, hogyan kell valódi robotokat programozni,
hogy a robotépítésnek csak a fantáziád szabjon határt.

Legyél Te is egy bajnokcsapat tagja!

Érdekel a programozás?

LEGO robot és Raspberry PI
programozó tanfolyam gyerekeknek
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LEGÚJABB AJÁNLATUNK:

HA BÚTORT
KERES!

www.rs.hu/akcios-kiadvany
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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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Kedvezményes LED izzók az újbudaiaknak Kedvezményes LED izzók az újbudaiaknak 

Az izzók ára: 200,- Ft/csomag (4 db LED izzó), amelyet 
a helyszínen kell fizetni. Az átvétel regisztrációhoz kötött, 
személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. Minden 
jelenlévő újbudai lakos egy csomag vásárlására jogosult.

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Az izzók ára: 200,- Ft/csomag (4 db LED izzó), amelyet 
a helyszínen kell fizetni. Az átvétel regisztrációhoz kötött, 
személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. Minden 
jelenlévő újbudai lakos egy csomag vásárlására jogosult.

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

L
E
D

E27 E14

KLÍMAVÉDELEM A HÁZTARTÁSBAN 
TIPPEK, TRÜKKÖK, TANÁCSADÁS

HOFFMANN TAMÁS
Újbuda polgármestere

HOFFMANN TAMÁS
Újbuda polgármestere

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Keveháza utcai telephelye) 1119 Budapest, Keveháza utca 2. 

DOMOKOS PÁL PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
1119 Budapest, Sopron út 50.

ALBERTFALVAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Gyékényes u. 45-47.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.

SZEPTEMBER 04. (SZERDA) 
16.00-19.00 ÓRA

SZEPTEMBER 11. (SZERDA) 
17.00-19.30 ÓRA

SZEPTEMBER 05. (CSÜTÖRTÖK) 
16.00-19.00 ÓRA

SZEPTEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK) 
16.00-19.00 ÓRA

KEDVEZMÉNYES

AZ ÚJBUDAIAKNAK
LED IZZÓKLED IZZÓK
KEDVEZMÉNYES

AZ ÚJBUDAIAKNAK

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A konyhából  
az erdőbe

Rendhagyó órák  
a klímaváltozásról
Újbuda Önkormányzata kezdeményezésére 
és szervezésében általános iskolai program 
indult a klímaváltozásról vajdasági testvér-
településével, Adával együttműködésben, 
a Bethlen Gábor Program részeként, lakossági 
fórummal és pedagógus kerekasztal-beszél-
getéssel kiegészítve. Júniusban a Kelenvöl-
gyi Általános Iskola két, az adai Cseh Károly 
Általános Iskola két, illetve a moholi Novak 
Radonić Általános Iskola egy pedagógusának 
részvételével tartottak rendhagyó környezet-
ismereti órákat a klímaváltozás hatásairól 
az adai és a moholi hetedikeseknek.

A lakossági fórumon szóba került többek 
között a vegyi szennyezettség és az üvegház-
hatású gázok mennyi-
ségének növekedése, 
a közlekedés légszeny-
nyezése, a személyes 
példamutatás, a cégek 
társadalmi felelősség-
vállalása, valamint 
a civil szervezetek szerepe is. A kerekasz-
tal-beszélgetésen a két ország oktatási rend-
szerének klímavédelemmel összefüggő kérdé-
seit vitatták meg. A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy érdemes folytatni az együttmű-
ködést a klímaváltozás témájában, amire a jó 
testvérvárosi kapcsolatok számos lehetőséget 
kínálnak.

A program a Bethlen Gábor Alap támogatá-
sával a „Klímaváltozás a Kárpát-medencében, 
Közös a Felelősségünk! – rendhagyó környe-
zetismereti órák és kerekasztal-beszélgetések 
Ada testvértelepülésünkön a Környezetvéde-
lem Világnapja (június 05.) alkalmából” című, 
TTP – KP -1 – 2019/1 – 000002 azonosítószá-
mú projekt keretében valósult meg.

(Újbuda)

Augusztus elején a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 
Sas-hegy Természetvédelmi Terü-
letére látogatott Jane Goodall brit 
etológus, antropológus. Az ENSZ bé-
kenagykövete a Life4OakForests pro-
jekt és a Roots&Shoots (R&S) program 
keretében gyerekekkel együtt ültetett 
őshonos facsemetéket, házi berke-
nyét, vadkörtét és molyhos tölgyet, 
hogy a Sas-hegy tölgyesei ellenállób-
bá váljanak.

Újbuda környezetének védelméért 
elismerő címet kapott nemrég 
az önkormányzattól Kremnicsán 
János, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatársa. 
A Sas-hegyi Látogatóközpont általa 
vezetett sas-hegyi sétái sokaknak, 
köztük iskolásoknak és időseknek 
adtak már életre szóló élményt.

A Feneketlen-tó közelében, a Villányi úton ne-
velkedő Kremnicsán János szakácsként kezd-
te, a Vendéglátóipari Főiskolán mások mel-
lett Gundel Ferenctől tanulta a mesterséget. 
Végigjárta a ranglétrát a feketemosogatótól 
a konyhafőnökig, dolgozott az állami szek-
torban és a privát szférában, sikereket ért el, 
de saját étterem nyitására nem volt lehetősége. 
A ’80-as évek végén ezért pályát módosított: 
nővére generáltervező cégénél az ő feladata 
lett a fotós dokumentációk készítése. A ko-
moly felszerelés birtokában kipróbálta a ter-
mészetfotózást is, hiszen lelkes természetjáró. 
Észlelte, milyen nagy mértékben nő Magyar-

országon is az emberiség ökológiai lábnyoma, 
milyen környezeti károkat okozunk, de a ter-
mészetvédelemmel egy véletlennek köszönhe-
tően kezdett hivatásszerűen foglalkozni.

Egy munkaügyi központban találkozott 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DIN-
PI) hirdetésével, amelyben erdőkerülőt keres-
tek közfoglalkoztatásban. Ebben a munka-
körben került egyszer a Sas-hegyre, ahol egy 
idős kollégától kétórás szakvezetést kapott 
a tanösvény gallyazása közben, ekkor ismer-
te meg a terület igazi értékeit. Később egyre 
több feladatot kapott a nemzeti parknál a kör-
nyezeti nevelés területén is, így került végül 
a Sas-hegyi Látogatóközpontba. Sokat tett 
az Újbuda Önkormányzatával példaértékűen 
szoros együttműködésért, hogy minél több 
kerületi lakos ismerhesse meg ezt a természet-

védelmi területet, amelynek fennmaradásában 
az önkormányzat is segít.

A központ munkatársaként továbbképezte 
magát a természetvédelem területén, és igye-
kezett átadni tudását a Sas-hegyre látogatók-
nak, különösen a gyerekeknek, akiktől függ 
a bioszféra jövőbeli sorsa. Örömmel foglalko-
zik az idősebbekkel is, megosztva velük a ter-
mészetben eltöltött idő élményét.

Kremnicsán János tudásával, kedvessé-
gével, szuggesztív előadásmódjával már na-
gyon sok embert állított a jó ügy mellé. Saját 
életével példázza, hogy bárkiből lehet olyan 
lelkes környezetvédő, aki sikereket érhet el 
a természetkárosítás visszaszorításában, pél-
dául az özönfajok inváziójának megállításá-
ban vagy a hulladékok terjedésében.

(D. B. S.)

Kremnicsán János előadást 
tart a Sas-hegyen
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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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A Kemenes utca egyik há-
zának belső udvara zsúfo-
lásig megtelt rokonokkal, 
barátokkal, ismerősökkel 
és a ház lakóival, amikor 
az ott élő dr. Havass Imréné 
betöltötte századik életévét. 
Az életvidám Karola nénit 
elsőként Hoffmann Tamás 
polgármester köszöntötte, 
és átadta az önkormányzat 
ajándékait.

A szomszédok igazi há-
zibulit szerveztek: a házban 
élő hegedűsök muzsikáltak, 
majd Hábetler András ope-
raénekes, valamint Turi Lui 
táncdalénekes is fellépett. 
A korábban védőnőként dol-
gozó ünnepeltet fia, unokái és dédunokái mel-
lett a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, 
Csordás Ágnes Katalin is felköszöntötte.

Az idős hölgy, aki a II. világháború után 
költözött a házba, elmondta: azért érhetett 
meg ilyen magas kort, mert sohasem bosszan-

kodott, nem haragudott másokra, és bár voltak 
tragédiák az életében, igyekezett mindig bol-
dog és kiegyensúlyozott maradni. Karola né-
nit néhány éve még gyakran látták hátizsákkal 
elindulni a Pilisbe túrázni.

(Újbuda)

aktuális

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

a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Támogatás nagycsaládok 
autóvásárlásához

A nyáron elindult családvédelmi akcióterv 
részeként a legalább három gyermeket neve-
lő családok támogatást vehetnek igénybe új 
autó vásárlásához. A július óta benyújtható 
kérelmeket a Magyar Államkincstár (MÁK) 
bírálja el – a nagy érdeklődés miatt akár 30 
napnál hosszabb is lehet ez a folyamat.

Az igénylést 2022. december 31-éig adhat-
ják be, akik legalább három gyermek után 
jogosultak családi pótlékra. A tartósan be-
teg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek 
életkortól függetlenül figyelembe vehetők, 
ahogyan a még meg nem született harmadik 
gyermek is, a várandósság 12. hetétől. Bi-
zonyos feltételek esetén a gyámként nevelt 
gyermekek is figyelembe vehetők.

Minden esetben rendelkeznie kell 
az igénylőnek vagy házastársának, élettár-
sának érvényes, legalább „B” kategóriás 
jogosítvánnyal, feltétel továbbá a magyaror-
szági bejelentett lakóhely, és az igénylőnek 
nem lehet állami hatóságnál nyilvántartott 
tartozása. Egy család csak egy gépjárműre 
igényelhet támogatást, de ha a jármű elke-
rül az igénylésre jogosult szülőtől (például 
válás, lopás stb.), akkor új igénylést lehet 
benyújtani.

A támogatás összege az autó bruttó vétel-
árának 50 százaléka, de legfeljebb 2,5 millió 
forint lehet. Az igénylőlapon nem szükséges 
a gépjármű árát feltüntetni, és az igényelt 
pontos összeget sem, ehelyett érdemes a ma-
ximumot beírni. A jogosultság megállapítá-
sa után a szerződésen szereplő bruttó vételár 
alapján az Államkincstár kiszámolja a pon-
tos összeget, és annyit utal a kereskedőnek.

Az igénylés beadható személyesen a MÁK 
ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban, 
postán, illetve elektronikusan is, ügyfél-
kapun (https://szuf.magyarorszag.hu) ke-
resztül. Az igénylőlaphoz csatolni kell 
az igénylő érvényes azonosító okmányának 
másolatát – például a jogosítványét –, illet-
ve két nyilatkozatot, melyek felhatalmazzák 
a bírálót az igénylő és házastára/élettársa 
adatainak ellenőrzésére más állami hatósá-
goknál. Így nem szükséges igazolásokat csa-
tolni az igényléshez.

Pozitív döntés esetén tértivevényes külde-
ményként kap igazolást az igénylő, amelyet 
az autókereskedés válthat be a MÁK-nál 
a sikeres adásvételt követően. Az igazolás 
fél évig érvényes, de mivel sok modellt csak 
ennél több idő elteltével tudnak szállítani, 
ezért meghosszabbítható, ha a feltételek to-
vábbra is teljesülnek. A rendelési idők miatt 
érdemes tudni, hogy legfeljebb 2000 kilo-
métert futott bemutató autó vásárlására is 
kérhető a támogatás.

A Casco biztosítást az állam nem teszi 
kötelezővé, de ha kötnek az autóra, ak-
kor a kincstárt társbiztosítottként jegyzik 
be a biztosítók. Az átvett gépjármű hát-
só ablakára a kereskedésben felhelyezik 
a „Családbarát Magyarország” matricát, 
és az átvételt követő három évben nem 
szabad a kocsit sem átalakítani, sem el-
idegeníteni, csak abban az esetben, ha mű-
szaki állapota miatt véglegesen kivonták 
a forgalomból, illetve ha ellopták. A gép-
kocsi törzskönyvét ezért nem az igénylő, 
hanem a MÁK kapja meg a Közlekedési 
Hatóságtól, ezt a tulajdonos a hároméves 
elidegenítési tilalom lejártát követően kér-
heti ki.

Karola néni száz éves

ÚJbUDAI SéTÁK
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

együttműködésben Újbuda Önkormányzatával 
ismét meghirdeti immár évek óta sikeresen futó 

programsorozatát Újbuda természeti és kulturális 
értékeinek megismertetésére. A most induló sorozat 

az eddigi helyszíneken túl új célterületet is tartalmaz, így 
most már összesen 8 alkalommal szervezünk látogatást, 
sétát a kerület más-más pontjára. Minden séta szombat 

délelőtt lesz, és 2–4 óra időtartamú.

Érdeklődő pedagógusokat szívesen látunk, de iskolás 
csoportokat sajnos nem tudunk fogadni. Örömmel várunk 
családokat és a 60+ programok résztvevőit is, de kérjük, 
hogy – a séták jellege miatt – lehetőleg legalább tíz év 

körüli gyermeket hozzanak csak magukkal.  
Egyes helyszínek kerekes székkel, babakocsival nem 

vagy csak nehezen megközelíthetők  
(például a Gellért fürdő), illetve parkbeli sétánál 

nehezebbek az útvonalak  
(Kamaraerdő, Gellért-hegy, Sas-hegy).  

Kérjük, ezt a jelentkezésnél vegyék figyelembe.

A séták időpontjai és helyszínei:
1. 2019. szeptember 21.  

Rupp-hegy Természetvédelmi Terület
2. 2019. október 5. Kamaraerdei tanösvény

3. 2019. október 26.  
A Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig

4. 2020. február 15. Gellért fürdő
5. 2020. március 14. A Szabadság hídtól az Infoparkig

6. 2020. április 4. Gellért-hegy
7. 2020. április 25. Sas-hegy Természetvédelmi Terület

8. 2020. május 23.  
Budai Arborétum Természetvédelmi Terület
Újbuda Önkormányzata anyagi támogatásának  

köszönhetően a részvétel térítésmentes,  
viszont regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni csak elektronikus úton lehet  
az ujbudai.setak@gmail.com címen.
Jelentkezést legkorábban az adott séta  

előtt egy hónappal fogadunk csak el.

FELHÍVÁS

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
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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; ingye-
nes; szervező: Király Vilma önkéntes, 06/20/946-9793

Szeptember 1. Természetjárás
1. Pilis-hegység: Két-bükkfa-nyereg–Pilisszentlélek (romok)–
Hoffmann-kunyhó–Ilona-pihenő–Dobogókő. Táv: 13 km, 
szint: 300 m. Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV (ind. 7.58). 
Túravezető: Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/340-3490 és 316-
7423. Előzetes jelentkezést kérünk délután 16–19 óráig.
2. Börzsöny-hegység: Kisinóc–Tóvik Vendégház–Királyrét. 
Táv: 10 km, szint: 150 m. Találkozó: 7.50, Nyugati pu. (ind. 
8.07); jegy: Kismarosig menettérti. Előzetes jelentkezést ké-
rünk. Túravezető: Tari József (Műanyag SC) 06/30/536-4767.

Szeptember 2. 10.00  
A hónap alkotója: Tornyai Tibor (festmények)
A tárlat szeptember 30-áig látogatható nyitva tartási időben. 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.); 
ingyenes; információ: minden hétköznap 10–18 óráig a 204-
6788-as telefonszámon.

Szeptember 3. 15.00 Fotókiállítás:  
Barangolás Magyarországon az Ezüstnet Egyesülettel
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.); szervező: Ezüstnet Egyesület: Galyó János-
né, Galyó János; információ: hétköznap 9–14 óráig az Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő utca 
3., tel.: 372-4636).

Szeptember 5. 15.00–17.00  
Szavak varázsa – irodalmi alkotóműhely
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as te-
lefonszámon.

Szeptember 6. 18.00 Ikonok – Fekete Mária festő kiállítása
Megtekinthető: október 1-jéig nyitvatartási időben. Helyszín: 
Őrmezei Közösségi Ház, Kréher Péter-terem (Cirmos utca 8.); 
ingyenes; információ: hétköznap 8–20 óráig a 309-0007-es te-
lefonszámon.

Szeptember 7. 12.00–13.00 60+ Médiaműhely
A Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban 
(Civil Rádió FM 98.0), szervező: Újbuda 60+ Médiaműhely, 
Kéri Juli, 06/30/453-8755.

Szeptember 10. 10.00 60+ Sas-hegyi klub
Helyszín: Sas-hegyi Látogatóközpont, I. emelet (Tájék utca 
24.); információ: hétköznap 9–14 óráig az Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő utca 3., tel.: 
372-4636).

Szeptember 14. Természetjárás
1. Pilis-hegység: Pilisszentkereszt–Dera-szurdok–Csobán-
ka-nyereg–Csobánka. Táv: 12 km, szint: 200 m. Találkozó: 
8.10, Batthyány tér, HÉV (ind. 8.18); jegy Pomázig. Előzetes 
jelentkezést kérünk. Túravezető: Sepsey Katalin (Műanyag SC) 
06/70/251-1493.
2. Ráckeve: Csónakos piac, Hajómalom (őrlési bemutatóval), 
szerb templom (belépők: malom 500 Ft, templom 500 Ft). Táv: 
6 km. Találkozó: 8.20, Közvágóhíd (ráckevei HÉV ind. 8.35). 
Előzetes jelentkezést kérünk. Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Ca-
ola) 06/30/352-2694.

Szeptember 14. 10.00–22.00 Őrmező Ünnepe
Helyszín: Őrmező, Költők parkja; ingyenes; szervező: Őrmezei 
Közösségi Ház (Cirmos utca 8.), információ: hétköznap 8–20 
óráig a 309-0007-es telefonszámon

programajÁnLó

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Újbudai szenior prograMkÖzpont
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00) 

Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ program

facebook-oldalunk: Újbuda 60+ program 
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)
kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

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

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

Újbuda Önkormányzata az elmúlt évek hagyományaihoz híven,  
a Kerület Hetén idén novemberben is megrendezi  

az Évtizedek Újbudán programját, melyre várja mindazok jelentkezését,  
akik több mint 60 esztendeje a kerületben élnek,  

és szeretnének ebből az alkalomból egy teadélutánon együtt ünnepelni.
Jelentkezni 2019. október 5-éig Kaczeus Beátánál lehet,  

levélben a 1113 Bp., Zsombolyai utca 4.,  
e-mailen a kaczeus.beata@ujbuda.hu címen.

Kérjük, a jelentkezés során az értesítési címet (név, postai cím, telefonszám, 
lehetőség szerint e-mail cím) szíveskedjenek olvashatóan megadni.

A programra – a terem befogadóképességének megfelelően  
– külön meghívót küldünk a jelentkezések sorrendjében.
A borítékon kérjük feltüntetni: Évtizedek Újbudán

FELHÍVÁS

Újbuda Önkormányzata várja azoknak  
az újbudai házaspároknak a jelentkezését,  

akik 2019-ben ünneplik házasságkötésük  
50., 60. vagy 70. évfordulóját,  

és fogadalmukat a Kerület Hetén, novemberben  
a polgári házasságkötés szertartása szerint kívánják megerősíteni.

Jelentkezni 2019. október 5-éig Kaczeus Beátánál lehet,  
levélben a 1113 Bp., Zsombolyai utca 4.,  

e-mailen a kaczeus.beata@ujbuda.hu címen.
Kérjük, a jelentkezés során az értesítési címet (név, postai cím, telefonszám, 

lehetőség szerint e-mail cím), a férj és a feleség születési nevét, valamint 
a házasságkötés dátumát szíveskedjenek olvashatóan megadni.  

Kérjük továbbá, hogy a levélhez legyenek kedvesek csatolni a házassági 
anyakönyvi kivonat másolatát. A rendezvény időpontjáról és a további 

részletekről minden jelentkezőt külön értesítünk.
A borítékon kérjük feltüntetni: Aranylakodalom Újbudán

FELHÍVÁS

2019. szeptember 12. csütörtök 18 óra
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

GAAL DOMOKOS  
grafikus, festőművész  

halálának 10. évfordulója alkalmából
A kiállítást megnyitja:  

dr. Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus,
megemlékezik  

Szabó Gábor szobrászművész, volt osztálytárs
A kiállítás megtekinthető: 2019. október végéig 

hétköznap 14–18 óráig.
Budai Klub-Galéria

1111 Budapest, Budafoki út 9–11.

Szeptember elején és közepén induló 
ingyenes programjaink a bölcső utcai  
és a Kérő utcai Programközpontban
Személyes tanácsadások
Előre egyeztetett időpontokban négyszemközt, szakemberrel 
beszélheti meg problémáját, kérheti ki tanácsát.

Gyógytorna-tanácsadás
Időpont: szeptember 16-ától minden hétfőn 13–14 óráig
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.)

Táplálkozási  
(dietetikai) tanácsadás
Időpont: szeptember 18-ától kéthetente szerdai napokon
9.30–11.30 Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.)
13.30–15.30 Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes idő-
pont-egyeztetéshez kötöttek. Jelentkezni hét-
köznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszá-
mon lehet.

Do-in foglalkozás
A Do-in egyszerű mozdulatokra, légzőgyakorlatokra, a tradici-
onális ázsiai orvoslás több ezer éves tudására és tapasztalatára 
épül. Könnyen tanulható és végezhető mozgásforma.

Időpont: szeptember 11-étől minden szerdán 12.30–13.30-ig
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 

Központ (Kérő utca 3.)

„Egészséges lélek 60 év felett” 
– problémamegbeszélő 
csoportfoglalkozások
A problémamegbeszélő csoportfoglalkozások a teljes, egész-
séges, harmonikus életvitel megteremtését, vezetését tűzik ki 

célul. A beszélgetéseken különböző, tipikusan 
időseket érintő témákat dolgoznak fel pszicho-
lógus szakember vezetésével. A foglalkozás 
egyben segít az önismeret elmélyítésében.

Időpont: szeptember 16-ától minden hétfőn 
9.45–10.45

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

Origami 
(papírhajtogatás) 
foglalkozás Őrmezőn
Miért hasznos ez a foglalkozás?
• sikerélményt ad
• növeli az önér-

tékelést
• fejleszti 

a memóriát, 
a térlátást, a szem- 
és kézkoordinációt,  
a finommotoros 
mozgást

• ösztönzi a két agyfél-
teke aktivitását

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

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

A foglalkozásokat vezeti: 
Barkó Magdi

Előzetes jelentkezés (csoport-
létszám függvényében): szeptember 9-étől folyamatosan, nyit-
vatartási időben személyesen a Kérő utcai és a Bölcső utcai 
programközpontban.

A foglalkozás ingyenes.
Szeretettel várunk minden alkotni vágyó érdeklődőt!

Jóga
Szeptembertől folytatódnak az idősbarát jógafoglalkozások 
a Kérő utcai programközpontban.

Időpont: szeptember 23-ától minden hétfőn
I. csoport: 14.30–15.30
II. csoport: 15.30–16.30

A foglalkozás ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. 
Jelentkezni szeptember 16-ától kizárólag személyesen lehet 
a Kérő utcai programközpontban hétköznap 9–14 óráig.

Relaxációs tanfolyam
A kurzuson egy általános lazító, regeneráló, testi-lelki egész-
séget elősegítő módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők. 
A módszer nagy előnye, hogy megtanulását követően magunk 
is elővehetjük egy stresszesebb időszakban, vagy akár álmat-
lanság esetén, de támogatja a test öngyógyító folyamatait is.

Kezdő csoport
A 10 alkalmas kezdő tanfolyam során az alapgyakorlatok elsa-
játítására van lehetőség.

Időpont: szeptember 23-ától minden hétfőn 14.45–15.45
Előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni szeptember 16–

20. között kizárólag személyesen lehet a Kérő utcai program-
központban, hétköznap 9–14 óráig (csoportlétszám függvényé-
ben).

Haladó csoportok
A 13 alkalmas haladó csoportokhoz azokat az érdeklődőket 
várjuk, akik már korábban részt vettek a 60+ relaxációs fog-
lalkozásokon, és jobban el szeretnének mélyülni a módszerben, 
különböző témákat érintve. Képalkotó technikával ismerked-
nek meg a jelentkezők, amely során relaxált állapotban képe-
ket/szimbólumokat „hívunk”, strukturált, tematikus módon, 
illetve a felmerülő problémáknak megfelelően.

Időpont: szeptember 16-ától minden hétfőn
I. csoport: 11.00–12.00
II. csoport: 12.15–13.15
III. csoport: 13.30–14.30
Előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni szeptember 9–13. 

között kizárólag személyesen lehet a Kérő utcai programköz-
pontban hétköznap 9–14 óráig (csoportlétszám függvényében).

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

A részvétel ingyenes. A foglalkozásokat vezeti: Jenser Márta 
pszichológus

Információ: hétköznap 9–14 óráig az Újbudai Önkéntes  
Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő utca 3., tel.: 
372-4636)
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     J.B. Priestley

Veszélyes forduló

Bemutató: 2019. november 8.

Fehér Tibor • Földes Eszter • Szatory Dávid 
Döbrösi Laura • Bozó Andrea • Marton Róbert

Rátonyi Hajni  

Rendezte: Karinthy Márton

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

2019. augusztus 29. 18.00 Téli reggelek csodái – Jégvirá-
gok (Suhayda László természetfotói – kiállítás a Magyar 
Fotográfia Napja tiszteletére) Az ablaküvegen jégvirágok 
fotói a természet végtelen szépségének esszenciáját kínálják. 
A tárlat szeptember 13-áig látogatható hétköznap 10–19 óráig.

Őszi tanfolyamok felnőtteknek
Hölgybalett – felnőttbalett nőknek: szerda 11.30–13.00
Kényeztető jóga – feltöltődés testnek és léleknek: csütörtök 
18.30–20.00
Zumba Ágival – latin ritmusokra épülő tánc, amely fitnesz-
program is egyben: szerda 19.00–20.00
Társastánc – klasszikus társastáncok oktatása: csütörtök 19.00 
kezdőknek, 20.00 haladóknak
Salsa – kedd 19.00 kubai salsa kezdőknek, kedd 20.00 kubai 
salsa középhaladóknak, péntek 21.00 Los Angeles-i salsa ha-
ladóknak
Cha-cha-cha – péntek 19.00 kezdőknek
Bachata – péntek 20.00 középhaladóknak
Szenior örömtánc – mozgás, öröm és agytorna 50 felett: szerda 
15.00–16.30
A tanfolyamokról részletesebben a pontmagazin.hu/albertfalva 
oldalon, illetve a 204-6788-as telefonszámon lehet tájékozódni.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Augusztus 30. 18.00 Dzsesszest – 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

Szeptember 6. 18.00 Szigeti Miklós digitális festő kiállítá-
sának megnyitója A tárlat megtekinthető szeptember 25-éig 
munkanapokon a programok függvényében.

Szeptember 13. 18.00 Kelenvölgyi Filmklub: Surányi Z. And-
rás Panoráma című filmjének vetítése A közösségi ház és a Ke-
lenvölgyi Polgárok Köre közös sorozatának házigazdája Kinyó 
Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező, producer. A program 
az NKA támogatásával valósul meg. A belépés ingyenes

Szeptember 21. 9.00–14.00 Garázsvásár
Asztalfoglalás és információ: 424-5363; kkh@ujbuda.hu

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Szeptember 6. 16.00 Újbudai Táncház a Cavinton  
Néptánccsoporttal Tánctanítás a Vadrózsák Néptáncegyüttes 
szeniorcsoportjának közreműködésével. Táncos előképzettség 
nélkül is bárki csatlakozhat. Belépő: 300 Ft

Szeptember 6. 18.00 Ikonok – Fekete Mária festő kiállítása 
(Az Ars Sacra fesztivál befogadott eseménye)  
Fekete Mária festő az utóbbi évtizedben fordult az ikonfesté-
szet felé. Őrmezőn él és alkot immár negyven éve, nagyon sok 
közös és egyéni tárlata volt, Mostani kiállítása megtekinthető: 
október 1-jéig, nyitvatartási időben. A belépés ingyenes

Csontváry-
évforduló  
a Hadikban
Szeptember 6-án nagyszabá-
sú utcabállal nyitja a Hadik 
Kávéház az őszi szezont, 
az ingyenes koncerten az Ivan 
and the Parasol lép fel. A Ha-
dik Irodalmi Brunch hétvégi 
eseményeire ősszel is ne-
ves meghívottak érkeznek, 
a szervezők a mostani soro-
zatban a művész barátságok-
ra és az alkotótársakra fóku-
szálnak. Szeptemberben egy 
író házaspár, Szabó T. Anna 
és Dragomán György a ven-
dég.

A Hadik Irodalmi Szalon-
ban Juhász Anna háziasszony 
szeptemberben a százéves 
Bálint Györgyöt, Bálint gaz-
dát látja vendégül, az októ-
beri estet a tíz éve elhunyt 
Cseh Tamásnak szentelik, 
novemberben a kortárs fiatal 
irodalmat mutatják be, de-
cemberben a közelmúltban 
elhunyt Térey János íróra em-
lékeznek.

Száz évvel ezelőtt, 1919 
nyarán hunyt el Csontváry 
Kosztka Tivadar festőmű-
vész, aki életének utolsó idő-
szakát a Hadik-házban töltöt-
te, alkotásaira is itt találtak 
rá. A Csontváry Emlékmű-
terem és Műhely Kulturális 
Egyesület egész éven átíve-
lő programsorozatot szentel 
a nagy festő munkásságának. 
Ősszel neves előadók, mű-
vészettörténészek beszélnek 
a Hadik Kávéházhoz tartozó 
Szatyor Bár és Galéria pódiu-
mán Csontváry életéről, mű-
vészetéről, jelentőségéről.

(Újbuda)

bráda Tibor üvegablakai
Élete fő művének nevezte Bráda Ti-
bor festő a dunaújvárosi Krisztus Ki-
rály főtemplom festett üvegablakainak 
megtervezését. A kilenc nagyméretű 
alkotásból három már elkészült, és kü-
lönleges hangulatot ad a rendszerváltás 
idején épült templomnak. Az ólmozott 
üvegablakok készítésének folyamatát 
is bemutatták augusztus 9-én a Bartók 
1 Galériában, ahol nagyméretű színes 
képeken tekinthette meg a közönség 
az Újbudán élő Munkácsy-díjas alkotó 
terveit. A nem mindennapi munkába 
Erős Péter Üvegbe álmodva című film-
je, valamint Németh Andrea fotóművész 
képei engedtek bepillantást. A kiállí-
tást Prokopp Mária művészettörténész 
nyitotta meg, beszédet mondott Baltási 
Nándor, a dunaújvárosi Krisztus Király 
főtemplom plébánosa is.

Manna Matiné címmel 2017-ben kor-
társ bábszínházi sorozat indult a B32 
Galéria és Kultúrtér, valamint a Man-
na Produkció együttműködésében. 
A harmadik alkalommal ősztől útjára 
induló projekt nemcsak a fiatal báb-
művészeknek kínál állandó bázist 
és játszási lehetőséget, de a nagykö-
zönséghez és a színházi szakmához is 
közelebb viszi a műfajt.

A bábműfajt sokszor a gyerekme-
sékkel azonosítják, noha az elmúlt 
években a bábszínházi kultúra prog-
resszív változáson esett át, és fel-
nőtt egy új bábművész-generáció is. 
A tervek szerint az új nemzedék al-
kotóművészei minden hónap második 
vasárnapján mutathatják be a B32 Ga-
lériában legújabb ötleteiket, legkreatí-

vabb munkáikat. A gyerekelőadások 
mindig délelőtt, a felnőtteknek szólók 
pedig este láthatók. 

A B32-ben bemutatják a Kolibri 
Színház vendégjátékában Rosemarie 
Eichinger regényének színpadi adap-
tációját, az Esznek-e a halottak eper-
tortát? című bábelőadást, a kicsit idő-
sebbek pedig Jens Raschke Alszanak 
a halak? című monodrámáját tekint-
hetik meg, amely 2012-ben a mühl-
heimi gyerekdarab-fesztivál fődíját 
is elnyerte. A felnőttek Ladányi And-
rea táncművész és Markó-Valentyik 
Anna fiatal bábművész közös művét, 
az Alaine – Ideje a meghalásnak című 
darabot nézhetik meg a KL Színház 
produkciójában.

(K. G.)

Kulturális programajánló
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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:
Interaktív 

gyerekkoncert
Pecsétgyűjtő játék

székelykáposzta 
főzőverseny

Utcák közötti 
foci bajnokság

Székely ízek utcája
Gazdagréti tanfolyamok 

bemutatók
Vidámpark

B. Tóth László 
retro disco utcabál

Budai Judo Akadémia

B AJ
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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.

Hajdú Bálint 2019. június 
13-án érkezett családunkba  
53 centiméterrel és 3680 
grammal, szülei és nagyszü-
lei legnagyobb örömére, első 
gyermekként és első unoka-
ként. Bálint nagyon kiegyen-
súlyozott kisfiú, és az anya-
tejnek hála nagyon szépen 
gyarapszik, igazi kis szuper-
baba.

Czikkely Zoárd 
„Zozó” március 
28-án született, 
vérbeli harma-
dik generációs 
albertfalvai la-
kos. Szeret na-
gyokat sétálni, 
és a templom-
kertben már is-
merkedik a többi gyerekkel. Érdeklik a könyvek, illetve min-
den, ami zörög, színes, vagy éppen labda.

Hűsítő finomság  
a forró napokra

Mi is eshetne jobban 
a nyári kánikulában, 
mint egy hatalmas 
adag fagylalt? 
Felejtsük el a bolti 
jégkrémeket, rekkenő 
hőségben inkább 
lepjük meg a családot 
saját készítésű hűs 
édességgel. Parcsetich 
Ernő, a VakVarjú 
étterem konyhafőnöke 
ezúttal a jeges nugátot 
ajánlja gyümölcsökkel 
és eperpralinéval.

Hozzávalók
• 10 dkg aszalt eper
• 10 dkg aszalt barack
• 10 dkg aszalt mangó
• 10 dkg aszalt szilva

Nugát alap
• 1 l tejszín
• 6 db tojásfehérje
• 12,5 dkg cukor
• 1,5 dl víz

Praliné
• 40 dkg fagyasztott málna
• 70 dkg fehércsokoládé
• 15 dkg marcipán

A nugát  
elkészítése
A tejszínt habbá verjük, 
hűtőbe tesszük. Amíg a fe-
hérjét is habbá verjük, ad-
dig a cukrot és a vizet las-
san felmelegítjük, hogy ne 
barnuljon be, majd lassan 
csorgatva a fehérjehabhoz 
adjuk, miközben a habve-
rő folyamatosan dolgozik. 
Az aszalt gyümölcsöket 
összevágjuk és óvatosan 
a tejszínhabba keverjük, 
majd hozzáadjuk a cukros 

vízzel elkevert tojásfehér-
jét. Fóliával kibélelt for-
mába öntjük ezt a masszát, 
és betesszük a fagyasztóba, 
míg meg nem dermed.

A praliné 
elkészítése 
A málnát kevés vízzel fel-
főzzük, amíg sűrű szószt 
nem kapunk, átszűrjük, 
majd összemelegítjük a re-
szelt marcipánnal és a cso-
kival, hogy sűrű masszát 
kapjunk. Mikor kezd kihűl-
ni, gömböket formázunk, 
és betesszük a fagyasztóba. 
Tálalás előtt kakaóba for-
gatjuk a kis gömbjeinket. 
A nugátot kehelybe kana-
lazzuk vagy ízlés szerint 
friss gyümölcsökkel és tej-
színhabbal is rétegezhetjük, 
majd a tetejére helyezzük 
a pralinékat.

Jó étvágyat kívánunk hoz-
zá!

Vásárlási
maraton

szeptember 6-8. 
péntek-vasárnap 80%

akár

kedvezmény*
péntek-vasárnap 80%

kedvezmény*

MARATONI 
NYITVATARTÁS:
szeptember 6., péntek 
10:00-22:00
szeptember 7., szombat 
10:00-22:00
szeptember 8., vasárnap
10:00-20:00

A vásárlási maraton ideje alatt 25 percenként 
közlekednek ingyenes különjárataink a Nyugati 
térről a Premier Outletbe és vissza.

 PremierOutletBudapest
www.premier.hu

premieroutlet_budapest
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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.

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.

30-ig.
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FogadóórÁk

 » LakÁS, ingatLan
VÁSÁROLNÉK felújítandó 3 szobás lakást. 
Tel.: 06/20/37-84-979.

 » garÁzS
GAZDAGRÉTI térnél eladó teremgarázsban 
17 nm-es gépkocsibeálló 5,9 millió Ft-ért, 
vagy kiadó 30 000 Ft/hó. Cím: 1112 Bp., 
Rétköz utca 73. Érdeklődni: +36/30/219-3780.

 » oktatÁS
NYELVTANÁR az Allee-nál angol-orosz 
felkészítést vállal, alapoktól nyelvvizsgáig. 
3862-382, 06/70/668-2951.

 » 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.
VILLANYSZERELÉS garanciával. 
06/20/274-4374.

 » 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.
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.
FESTÉS mázolás azonnal! 06/70/271-7871.

 » 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
NAGY ZSUZSANNA – hívjon bizalommal! 
Azonnali készpénzért vásárolok bútorokat, 
varrógépeket, festményeket, Herendi-, 
Zsolnay-porcelánokat. Könyveket, karórákat, 
bizsukat, csipkéket. Szőnyegeket hibásan is. 
Ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, érméket, régi 
pénzeket. Teljes lakásdekorációt, komplett 
hagyatékot. Hívjon bátran, az ön megbízható 
partnere: XII. ker., akár 1 órán belül is.  
T.: 06/30/907-9910.
KATALIN vásárol! Teljes hagyatékot, 
bútorokat, varrógépeket, könyveket, 
régiségeket, szőrméket, dísztárgyakat. 
06/30/308-9148.

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

 » ÁLLÁSt kÍnÁL
RAKTÁRBA (XXII. kerület) keresünk 
részmunkaidőre, 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 ÚT. 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: +36/30/825-6945,  
sales@canada-hotel.hu.

 » VEgyES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
AZONNALI készpénzes  
gépkocsifelvásárlás a legjobb áron! 
Bizományos értékesítés! Prémium  
Autósziget Kft. 1223 Bp., Nagytétényi út,  
tel.: 06/30/816-2095.

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

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

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

Bocskai út 39–41. 
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

 » a Xi. kErÜLEti FidESz programjai
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva 
tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail: uj-
buda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz-
11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/ 
istvan.simicsko
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingat-
laneladási ár és vételhez kapcsolódó tanács-
adással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163) 
várják az érdeklődőket.

 » a Xi. kErÜLEti mSzp programjai
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva 
tartás: H, K, Cs: 10.00–13.00; K, Sz, P: 
15.00–17.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/
mszpujbuda
Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik 
szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanács-
adás: minden hónap első keddjén 14–17 (tele-
fonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-
3369).

 
 » a Xi. kErÜLEti kdnp programjai

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. A KDNP -
iroda szeretettel várja a kedves érdeklődő-
ket.

 » a Xi. kErÜLEti Lmp programjai
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első 
péntekén 19–21 óra között, az F2 Klubban  
(Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöj-
jön el, és beszélgessünk helyi vagy orszá-
gos ügyekről, problémákról, és ismerje meg 
a javaslatainkat. Tel.: 06/70/511-6390. Web:  
facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

 » a Xi. kErÜLEti joBBik programjai
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja 
a 06/70/372-5854-es telefonszámot, foga-
dóóra megbeszélés szerint. Minden hónap 
első szerdáján taggyűlés 18 órától a Villányi 
út 20/B alatt, kivéve augusztus hónapban.

 » 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 Mi Hazánk–MIÉP–FKGP XI. kerületi pol-
gármesterjelöltje, Kubinyi Tamás fogadóórát 
tart a Bartók Béla út 96. alatti párthelyiség-
ben: H: 8–10; K, Cs: 16.30–18; P: 10–12. Szep-
tember 4-én, szerdán 18 órától dr. Gaudi-Nagy 
Tamás Nemzeti összefogás – a nemzeti jogvé-
delem feladatai címmel tart előadást az irodá-
ban. Szeptember 10-én, kedden 18 órától Dúró 
Dóra Se Gyurcsány, se Orbán címmel tart fó-
rumot. A Mi Hazánk Újbudai Szervezeté-
nek elnöke, Novák Előd a 06/30/358-2723-
as számon és a novak.elod@mihazank.hu 
címen érhető el. További információ: face-
book.com/mihazankujbuda

 » a Xi. kErÜLEti momEntUm  
programjai
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.
hu. Naprakész információk a Momentum 
programjairól, vitafórum: facebook.com/
momentumujbuda. Beszélgetés momen-
tumos jelöltekkel szombatonként 9–12 óra 
között a Fehérvári úti piac előtt. Jelentkezés 
a Momentumhoz: https://csatlakozz.momen-
tum.hu/

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 Zsoltárok könyvéből 
idézünk. 
Vízszintes: 1. Az idézet 
első része (R, T, N, E, K). 
13. Eszméletét veszti. 14. 
Nyelv csap. 15. Kanadai 
dzsessz-zongorista (Paul 
BLEY). 16. A szobába ku-
kucskál. 18. Teljes. 20. 
Neves, de csak belül! 21. 
Vissza: lányunk férje. 22. 
A Police együttes front-
embere. 24. Jól működik 
a kályha. 26. Tagadószó. 28. 
Akkád-babiloni szerelem- 
és termékenység-istennő. 
30. Közhelyszerű, London-
ban! (TRITE). 31. Dalol. 
33. Bányászfalu a Gerecse 
lábánál. 35. Azt a személyt. 
36. Az elhunytak jó szelle-
me, az ókori Rómában. 38. 
Bír. 40. Előkelő. 42. Progra-
mozható elektromechanikai 
szerkezet. 44. Állatot ellát. 
46. Budapest része. 48. Gö-
rög eredetű férfinév. 50. Női 
énekhang. 51. Európa-Kupa, 
röv. 52. …-fok, a Szkander bég fok másik neve Albániában. 54. Igekötő. 
56. Norvégia sportjele. 58. Berlini kérdőszó! 60. Sarrukín alapította ókori 
birodalom. 61. Másképpen, latinul. 63. Tárgyat takaró vékony szövet. 65. 
Közeledik, költőiesen. 66. Svájc fővárosában él. 68. Ószövetségi pap, an-
gol átírással (ZADOK). 70. Az egyik évszakhoz kapcsolódó. 72. Alaszkai 
folyam. 75. Nagy-…, 457 m-es csúcs a Gerecsében.

Függőleges: 1. Kicsinyítő képző. 2. Életteli. 3. Markolat. 4. Váloga-
tott kézilabdázó (József). 5. Magyarország jelzése internetes címekben. 
6. New York-i esemény! (EVENT) 7. Hegyes szerszámmal több nyílást 
készít. 8. A lábához. 9. Bács-Kiskun megyei község a Duna mellett. 10. 
Körülbelül, röv. 11. Átkarolja. 12. Hahotázó. 16. Az idézet második 

része (G, D, Á, N, Y). 17. 
Bika, németül. 19. Texasi 
blues-rock együttes (2 szó). 
23. Fánkféle. 25. „Madár” 
becenévre hallgató világ-
bajnok ökölvívó (Zsolt). 27. 
Kossuth- és Liszt-díjas ba-
riton operaénekes (György). 
29. Hozzátartozó. 32. Kö-
zel-keleti arab emírség. 34. 
Gyanús. 37. Cigarettát ké-
szít. 39. Weiner Leó-díjas 
zeneszerző, trombitamű-
vész, zenetanár, karmes-
ter (Tibor). 41. Bűnhődik. 
43. Mozgásra fokozatosan 
képtelenné válik. 45. Kö-
zép-ázsiai hegység. 47. Öz-
vegyi jog, angol nyelvterü-
leten (DOWER). 49. Háfiz 
… Khán, az Iszlám Állam 
egyik vezetője volt (SZA-
ED). 53. Olimpiai és világ-
bajnok úszó, sportvezető 
(Tamás). 55. Pásztori tár-
gyú, párbeszédes formájú 
költemény, német nyelvte-
rületen. 57. Olimpiai bajnok 

sakkozó, szakíró (Zoltán). 59. Középnehéz elemi részecskék összefog-
laló neve. 62. A tea alkaloidja. 64. Aromán nyelven író költő, zenetanító 
és zeneszerző, a román himnusz megzenésítője (Anton PANN). 67. Jód, 
urán és kálium vegyjele. 69. Kertészeti Egyetem Klubja, röv. 71. Léte-
zik. 73. Könyörögni kezd! 75. Pertu.

Beküldendő: Vízsz. 1. és függ. 16. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.hu 
e-mail címre. A 15. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Az álmom 
néha kemény, keserű kérges barna, mint sokszor a kenyér. NYERTE-
SE: Hódi Erika 1222 Bp., Kisfaludy u. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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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


