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A kórházról őszintén

Parkolási
engedélyek

Interjú László Imre polgármesterrel

zelni a betegségeket. Ha ez
időben és megfelelő szakértelemmel történik, akkor
a harmadik lépcsőfokra,
a kórházi ellátásra már
tényleg csak a valóban rászorulók kényszerülnek.
Azok viszont nem, akik
korábban még járóbetegként kezelhetők lettek volna, de mondjuk az orvoshiány, a hosszú várólista
miatt súlyosbodott annyira
az állapotuk, hogy kórházi
kezelésre van szükségük.
Lesznek szervezeti, személyi változások a kerületi
fenntartású egészségügyi
intézményekben?

Több mint egy hónapja vezeti már a kerületet. Sikerült feltérképezni
az egészségügyi problémákat?
Igen. Egy hónap alatt elég sokat foglalkoztam az egészségüggyel, ennek érthető oka van. Egyrészt magam is orvos vagyok, másrészt pedig
égető szükség van a terület problémáinak mielőbbi megoldására. Először is a legfontosabb számomra, hogy az egészségügyi terület feladatait nem delegáltam egyik alpolgármester kollégámnak sem, magamnál
tartom, személyesen felügyelem. Szerencsés, hogy az egészségügyi ellátás három alappillére – az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és a kórházi ellátás – közül az első kettő önkormányzati kézben van, így gyorsan, és az országos helyzettől némileg függetlenedve tudunk reagálni
a helyzetre. Azért is fontos, hogy az első két lépcsőfokon problémamentes működést biztosítsunk, mert itt kell időben felismerni és ke-

Ez elkerülhetetlen. De talán
ami a legfontosabb, hogy
többszöri egyeztetésen arra
kértem a kerületi alapellátásban dolgozó kollégákat,
válasszanak maguk közül kapcsolattartó személyeket, akik folyamatosan
informálnak minket arról, mire van szükségük, küzdenek-e bármilyen
problémával. Nem akarunk az események után futni, és akkor cselekedni, amikor már kezelhetetlen a helyzet, ahogyan például a járóbeteg-ellátás
egyes területein történt a közelmúltban. Amint probléma van, azonnal cselekedni fogunk, sőt, szeretnénk ezeket megelőzni. Ennek érdekében tanácsadóm lesz dr. Komáromi Zoltán, aki maga is háziorvos, és az alapellátás
országos hírű szakértője. És ha már szóba került a járóbeteg-ellátás, nevesítve a Szent Kristóf Szakrendelő, akkor azt is el kell mondjam, hogy ott is
elkezdjük a problémák felszámolását egy új főigazgatóval, dr. Lehoczky Péter Gáborral, aki egész életét a járóbeteg-szakellátásban töltötte, a Magyar
Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke is volt, tehát ő is olyan szakember,
akire most égető szükségünk van.
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A kerületi várakozási hozzájárulások
meghosszabbítása december 1-jével
megkezdődött – a kérelmek elektronikusan is benyújthatók

Átlátható
működés,
klímavédelem
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November 28-án ülésezett
az újbudai képviselő-testület
– kinevezték az önkormányzati
tulajdonú cégek új vezetőit

Megjelent
a Pont téli száma

Folytatás a 3. oldalon

Sato Kuni nagykövet nyitotta meg a kiállítást

Japán kokesi babák
az Újbuda Galériában

Tóth-Vásárhelyi Réka gyűjteménye

Címlapinterjú Horváth Lili
színésznővel, programajánló
és más izgalmas témák
a kulturális magazinban

Tóth-Vásárhelyi Réka kokesigyűjteményéből
nyílt kiállítás az Újbuda Galériában. A japán
kultúra szimbólumaként is emlegetett kokesi babákat bemutató tárlat megnyitóján Sato
Kuni, Japán magyarországi nagykövete méltatta Tóth-Vásárhelyi Réka munkáit, és háláját
fejezte ki a japán kultúrát népszerűsítő tevékenységéért. Barabás Richárd alpolgármester
azt emelte ki, hogy a rendezvény különleges
színfoltja az újbudai kulturális eseményeknek,
emellett tisztelgés a japán–magyar diplomáciai
kapcsolatok felvételének 150. évfordulója előtt.
Tóth-Vásárhelyi Réka már több rangos díjat elnyert kokesijeivel Japánban. Az Újbuda
Galériában ezúttal nem saját munkái, hanem
az ott összegyűjtött régi, eredeti babái láthatók
december 9-éig. A kiállítás megnyitóján mutatták be Rácz Ibolya és Tóth-Vásárhelyi Réka
közös könyvét. A Kokesi, a japán fababák világa című, gazdagon illusztrált kiadvány ös�szefoglalja, amit tudni érdemes a különleges
japán babákról.
T. E.
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SlowXmas
és adventi vásár
Advent utolsó
vasárnapjáig,
december
22-éig várja
az érdeklődőket a hagyományos
újbudai
adventi vásár
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Ülésezett a képviselő-testület

Átlátható működés,
klímavédelem,
kulturális fejlesztések

Újbuda képviselő-testületének
november 28-i ülésén döntöttek
az önkormányzat tulajdonában lévő
cégek új vezetőinek kinevezéséről,
valamint sürgősségi napirendi
pontokban tárgyalták a klímaválság
és az átlátható önkormányzat
kérdését is.

Az ülés kezdetén László Imre polgármester
megemlékezett a közelmúltban elhunyt Karinthy Mártonról, a kerület díszpolgáráról. Mint
mondta, nemcsak egy művészt, hanem a kerület iránt elkötelezett és a kerületért is dolgozó,
alkotó polgárt vesztettünk el az író, színigazgató személyében.
Sürgősségi napirendi pontként döntött
a testület az önkormányzat tulajdonában
lévő cégek ügyvezetőiről. A többség elfogadta az Újbuda Smart 11. Üzemeltető
és Fejlesztő Kft., az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft., az Újbuda Prizma XI.

Az Újbuda TV az októberi
alakuló ülés óta élőben közvetíti a képviselő-testület üléseit.
Ugyancsak élőben sugározza
a kerületi televízió a december 5-i
közmeghallgatást is.
Archívum: https://onkormanyzati.tv

Közhasznú Nonprofit Kft., a Szent Kristóf
Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., valamint
a Zsombolya Kft., a Hadik-Kávéház Kft.
és a Kamara-projekt Kft. eddigi vezetőinek
lemondását. A Fidesz nem támogatta az indítványt. Az új ügyvezetőket november 29étől öt évre nevezték ki. Az Újbuda Smartot
Majoros Endre, az Újbuda Sportjáért Kft.-t
Simon Károly, az Újbuda Prizmát Juhos Katalin, a Szent Kristóf Szakrendelőt Lehoczky
Péter Gábor, a Zsombolya, a Hadik-Kávéház
és a Kamara-projekt kft.-ket Molnár Tibor
irányítja a továbbiakban.
Állást foglalt a képviselő-testület az új
tervezett gyógyintézettel kapcsolatban. Kinyilvánították, hogy a XI. kerületben a korszerű fekvő- és járóbeteg-ellátás érdekében
a tervezett kórházberuházásra szükség van,
azt nem ellenzik, illetve a megvalósítását
támogatják. (A kórházberuházásról és más
egészségügyi kérdésekről interjút olvashatnak lapunkban László Imre polgármesterrel
– a szerk.)
Tárgyalta a testület az átlátható önkormányzat témájában benyújtott javaslatot is.
A nagy többséget kapott döntés értelmében
az előterjesztésben megfogalmazott célok
eléréséhez szükséges rendeletek, intézkedések, utasítások, szabályozók, módosítások
előkészítése után terjeszti elő indítványát
a polgármester, különös tekintettel a nyilvá-

nos működésre, a közérdekű adatigénylésre,
az átlátható költségvetési gazdálkodásra,
a nyilvános szerződésekre, a közbeszerzésekre, az önkormányzati tulajdonú vállalatokra,
valamint az elszámoltatható döntéshozókra.
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt kilenc
évben a polgármesteri vezetés elhanyagolta
az átláthatóság területét, ezzel gyengítve
a választópolgárok önkormányzatiságba vetett bizalmát. A Képviselő-testület ezért elkötelezett az önkormányzati működés jövőbeni
nyilvánosságának és átláthatóságának biztosítása, valamint folyamatos erősítése iránt”
– olvasható a határozati javaslatban, amelyet
a jelenlévők 95 százaléka megszavazott, köztük a korábbi polgármester, Hoffmann Tamás
és a korábbi alpolgármester, Molnár László is.
A Fidesz képviselői kiemelték az átláthatóság
jelentőségét, és úgy látják, hogy ha egy gyakorlat korábban nem megfelelően működött,
érdemes változtatni.
Szintén sürgősségi napirendi pontként
tárgyalta a testület a klímavészhelyzettel
kapcsolatos kérdéseket, Kreitler-Sas Máté

önkormányzati képviselő előterjesztésére.
Felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető
fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő generációk életfeltételeire, a képviselő-testület megállapította, hogy klímavészhelyzet áll fenn, és kinyilvánította, hogy
az éghajlatváltozás elleni fellépés előmozdítását is kötelességének tekinti. Ennek értelmében intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy meg lehessen védeni a lakosságot a klímaváltozás hatásaitól, mint például a lakások
túlzott felmelegedése vagy a villámárvizek.
Emellett az önkormányzat csökkenti saját működésének karbonlábnyomát, mindent megtesz a kerület környezetbarátabb működéséért.
Döntött a testület egy európai uniós forrásból megvalósítható új kulturális fejlesztésre
vonatkozó pályázatról, melyhez biztosítják
a szükséges önrészt. A kerület kulturális életének továbbfejlesztésére szolgáló Urban Innovative Actions kezdeményezésben a KözPont
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
(lapunk kiadója) és az Újbuda Smart 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. is részt vesz
majd.
Újbuda

A telefonközpont feltalálójára emlékeztek

Középpontban
a digitális kihívások
Konferencia a köznevelésről
A Szent Imre
Gimnázium dísztermében november 26-án
tartották meg a 12.
Újbudai Köznevelési
Konferenciát, amely
idén a digitális világ
hatásaival foglalkozott. A XI. kerület
kisgyermeknevelőit,
óvodapedagógusait,
tanítóit, tanárait
Orosz Anna alpolgármester, Simicskó
István és Molnár Gyula
országgyűlési képviselő köszöntötte.
Orosz Anna megnyitóbeszédében elismerően nyilatkozott az újbudai pedagógusokról, hangsúlyozta, hogy
az oktatást hivatásul választókra óriási felelősség hárul.
– A rendkívüli tempóban
fejlődő világban komoly kihívás felvenni a ritmust, de
a pedagógusoknak képesnek
kell lenniük erre, hogy a felnövekvő generációk számára
iránymutató személyiségek
maradhassanak, így segítve
nevelésüket – fejtette ki az alpolgármester.
Simicskó István szerint nem
elegendő a tudás átadása,
az intelligencia fejlesztése.

– Az empátiára is meg kell
tanítani a következő nemzedékeket, hogy egymásra
odafigyelve építsék közösségeiket, a jövőt – hangsúlyozta
az országgyűlési képviselő.
Molnár Gyula a pedagógusok
méltatásakor kiemelte: bölcsen és határozottan kell
eligazodniuk és rendet tartaniuk a változó világban,
miközben meg kell felelniük
a követelményeknek, a szülők
és a fenntartók elvárásainak.
– Önöknek a múlt tankönyveiből a jelenben kell megtanítani a jövőt a gyerekeknek
– mutatott rá az országgyűlési
képviselő.
A résztvevők meghallgatták Tari Annamária klinikai
pszichológus,
pszichotera
peuta előadását az online tér
hatására végbemenő érzelmi változásokról, valamint
az oktatásban, illetve az óvodai nevelésben megjelenő
agresszió és a tehetetlenség
érzésének kezeléséről.
Az Újbuda Önkormányzata, a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média
Kft., az Újbudai Pedagógiai
Iroda, az Újbudai Igazgatók Közössége és az Újbudai
Óvodavezetői Munkaközösség által rendezett eseményen
polgármesteri
dicséretben

részesült Gazdagné Boda
Emőke, az Újbudai Pedagógiai Iroda korábbi igazgatóhelyettese, aki Őrmezőn
az általános iskolában is
igazgatóhelyettesként
dolgozott nyugdíjazásáig. Több
olyan kerületi pedagógusnak,
illetve pedagógiai munkát
segítő kollégának is köszönetet mondtak, aki ebben
a tanévben vonul nyugdíjba. Steixnerné Strausz Ildikó
óvodavezető, Tóth Lászlóné
óvodatitkár, Brundáné Szalay
Mariann és Varga Éva munkaközösség-vezetők mellett
Gazdagné Boda Emőke, Radnótiné Zalamek Ibolya, Saxné Tóth Gabriella, Tolnayné
Darányi Éva igazgatóhelyetteseket köszöntötték.
A konferencián fellépett
a Weiner Leó Katolikus
Zeneiskola, AMI és Zenei
Szakgimnázium fúvós kvintettje, a lebonyolításban segítséget nyújtottak az Újbudai
József Attila Gimnázium 9.
D osztályos diákjai. Az eseményen jelen volt Hományi
Tamás Márton, a Dél-budai
Tankerületi Központ igazgatója is. A rendezvényre a X.,
a XIII. és a XXII. kerületből
is érkeztek pedagógusok.
D. B. S.

Bakai-Nagy Zita alpolgármester
és Csernus László önkormányzati
képviselő helyezte el Újbuda
Önkormányzatának koszorúját Puskás
Tivadar Szombathelyi téri szobránál.

Képzés közös képviselőknek
Társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem rendelkező
közös képviselőknek indít
képzést a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
olyan alapismeretek elsajátítására, amelyek megszerzésével kellő szakmai tudással,
a törvényi előírások megértésével és betartásával felelősen végezhetik tevékenységüket. A nagy érdeklődésre
való tekintettel januárban újra
induló képzésre folyamatosan
várják a jelentkezőket.
A mintegy 4,4 milliós hazai
lakásállományból közel 1,5
millió található társasházban.
Ezek életét közös képviselők
vagy társasházkezelők irányítják, gyakran sok tízmillió
forintos költségvetésről gondoskodva. A tulajdonosi közgyűlésen megválasztott közös képviselők jelentős része
eddig szakirányú végzettség

és megfelelő tudás nélkül dolgozott. A nemrég módosult
társasházi törvény előírásainak a jövőben csak azok a közös képviselők tudnak eleget
tenni, akik kellő szakmai tudással rendelkeznek.
A BKIK szervezésében
indított, közös képviselőknek szóló képzésen a társasházi tulajdonosok képviseletéhez, a tulajdonosi
közösség felhatalmazásából
eredő feladatok ellátásához
szükséges általános, jogi,
műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el
a résztvevők. A Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett oktatás elsősorban
az OKJ-s társasházkezelői
képzettséggel nem rendelkező közös képviselőknek,
az intéző- és számvizsgálói
bizottságok tagjainak aján-

lott. A 2020 januárjában
induló 40 órás képzés nyolc
héten át heti öt órát vesz
igénybe, így a résztvevők
a munkájuk mellett is el tudják végezni. A sikeres vizsgát tevők hivatalos tanúsítványt kapnak.
A képzés költsége bruttó 70
ezer forint, amely az oktatást,
a vizsgaköltségeket és a tananyagot is tartalmazza. Részletek és jelentkezési lap
a http://kozoskepviselokepzes.bkik.hu oldalon, telefon:
488-2439. A jelentkezési lap
benyújtható személyesen hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12.30 között
(1016 Budapest, Krisztina
körút 99. 1. emelet 107. szoba), e-mailen (felnottkepzes@bkik.hu) és postai úton
(1016 Budapest, Krisztina
krt. 99.) is.
BKIK
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Interjú László Imre polgármesterrel

az egészségügy ezen része. És nekem polgármesterként az a dolgom,
hogy Újbuda lakosainak teremtsem
meg a legjobb feltételeket. Ebből
a szempontból Tóth József, a XIII.
kerület polgármestere a jó példa. Ott
az egészségügy az embert állította
fókuszba. Ami egyébként a normális lenne, de ezt mégis jó példaként
kell felhozzam. És az ember ebben
az esetben a páciensek mellett az orvosokat, a szakdolgozókat, a teljes
egészségügyi humán erőforrást is
jelenti. Tökéletesen működik ott
a rendszer. Olyannyira, hogy néha
még a Honvéd Kórháznak is besegít
a kerületi szakrendelő.
Az alap- és a járóbeteg-ellátáson kívül van még egy fontos ügy.
A centrumkórház ügye...

Folytatás az 1. oldalról
Ezek a szervezeti, szervezési kérdések. De jól
tudjuk azt is, hogy rengeteg pénzbe kerül az
egészségügy. Lesz rá forrás?
Természetesen lesz. Újbuda 2020-as költségvetésében hangsúlyosan szerepel majd a szakrendelő támogatása, ebből lesz lehetősége

a rendelőnek bérkiegészítésre, amivel csökkenthető, esetleg felszámolható a szakemberhiány. Emellett minden kapcsolati tőkémet latba fogom vetni annak érdekében, hogy a Szent
Kristóf Szakrendelőben minden olyan szak
az elvárható igényeknek megfelelően működjön, amelynek egy ekkora kerületben működnie kell.

Egy erős önkormányzat sokkal többet tud fizetni egy szakembernek, mint egy kevesebb
forrással rendelkező település. Nem lesznek
konfliktusok az „agyelszívásból”?
Valós veszély, jogos a felvetés. Bármen�nyire szomorú ezt így direktben kijelenteni,
versenyhelyzet van, piaci alapon működik

Folyamatosan igyekeznek kiforgatni a szavaimat ezzel kapcsolatban.
Fussuk át a tényeket. A kormányzat
2015-ben jelentette be, hogy centrumkórházak jönnek létre. Több
mint négy éve volt ez a bejelentés.
Mi történt azóta? A kérdés költői.
Mindenki megválaszolhatja magának. Én pedig soha nem mondtam,
hogy le akarom állítani a Dobogóra
tervezett kórházat. Jelzem, ehhez nekem nincsenek is eszközeim. Az egy
állami beruházás. Én azt emeltem ki
a projekttel kapcsolatban, hogy a 250
milliárd forintból megoldható lenne
a Szent Imre Kórház és a Szent János Kórház
centrumkórházzá fejlesztése. Az újbudai kórház 50 milliárd forintból minden igényt ki tudna elégíteni, a maradék 200 milliárdból pedig
a Szent János Kórház területén lehetne a régi,
gyógyításra már alkalmatlan épületek helyén
egy teljesen új, 21. századi blokkot létrehozni.
Újbuda

Újbudai bölcsődében van
a legszebb konyhakert

Héttorony Fesztivál

Az Újbudai Dúdoló Bölcsőde konyha
kertje lett a legszebb közösségi
konyhakert Magyarországon.

Makovecz Imre születésének évfordulója
alkalmából helyezett
el koszorút László Imre
polgármester a Kossuthdíjas és Ybl Miklós-díjas
építész Villányi úti
emléktáblájánál.

Fotó: Dúdoló bölcsőde

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásáron vehette át az Újbudai Dúdoló
Bölcsőde vezetője, Dékány Krisztina a Magyarország idei legszebb közösségi konyhakertjének
járó elismerést Farkas Sándortól, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárától. A gyerekekkel
közösen gondozott magaságyásos kert elkészítéséhez több egyedi megoldást is alkalmaztak újrahasznosított anyagokkal. – A kicsik örömmel
nézték a növények fejlődését, és a lugasszerűen
felfuttatott paradicsomok alatt játszottak – mondta el a díjátadón Dékány Krisztina. A bölcsődések
szó szerint learathatták munkájuk gyümölcsét,
mert a paradicsomot megették, a dísztökök pedig
sokáig díszítették az intézményt.
Újbuda

felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
a kerületi kitüntetések és elismerő címek alapításáról
és adományozásáról szóló 36/2012/VI. 6./XI ÖK rendelet értelmében

„Újbuda kiváló sportolója”,

illetve „Újbuda kiváló edzője”
kitüntetések adományozására
Az elismerések olyan személyeknek adományozhatók,
akik 2019-ben hazai és nemzetközi sportversenyeken
kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben lakó vagy
kerületi sportegyesületben versenyző sportolóként; továbbá olyan személyeknek, akik utánpótlás-nevelésben,
a sportolók versenyekre történő felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek XI. kerületben
lakó vagy kerületi egyesületben tevékenykedő edző-,
sportszakemberként.

A kitüntetések kategóriái:
• Újbuda kiváló sportolója:
a) utánpótlás (ifjúsági) sportolók		
b) felnőtt sportolók
• Újbuda kiváló edzője:		
a) nevelőedzők		
b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok)
A kitüntetési cím adományozását Újbuda polgármesterénél a 36/2012/VI. 6./XI ÖK rendelet 18. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül magánszemélyek és sportszervezetek is kezdeményezhetik.
A benyújtás módja: kitüntetési adatlapon, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1113 Budapesti, Bocskai út 39–41.) és az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu)

A benyújtás határideje személyesen:
2019. december 31. (kedd) 10 óra
A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársainak (1113 Budapest,
Bocskai út 39–41. II/203., tel.: 372-3482) személyesen,
a felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani, vagy postai úton 2019. december 31-éig küldhető
be az önkormányzat címére: 1113 Budapest, Bocskai út
39–41. Kérjük, a borítékra írják rá: „Újbuda kiváló sportolója” vagy „Újbuda kiváló edzője”.
A kitüntetések adományozásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
Budapest, 2019. november 25.

Dr. László Imre
polgármester

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Budapest, Jászberény, Szeged, Nyíregyháza,
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Válaszd ki a hozzád legközelebb eső jégpályát és érezd a mozgás pozitív energiáját!
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött.
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ügyintéző
Rovatunk a mindennapi életben felmerülő
gyakorlati kérdésekkel és azok minél egyszerűbb
megoldásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat
a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Gimnáziumi felvételi:
fontos határidő
december elején

Bár az első írásbeli felvételi vizsgák
januárban lesznek, könnyen kimaradhat az eljárásból, aki nem figyeli
a naptárt. A rendszer a hat-, illetve
nyolcosztályos gimnáziumok esetében egységes, és a négyosztályosokra vonatkozó szabályok sem sokban
különböznek.
Az érintett gimnáziumok októberben nyilvánosságra hozták felvételi
tájékoztatójukat, tehát a saját honlapjukon, illetve titkárságukon is információhoz lehet jutni. A nyolcadikosokat az általános iskoláknak már
tájékoztatniuk kellett teendőikről,
és az Oktatási Hivatal (OH) is közzétette összefoglaló tájékoztatóját,
valamint az írásbeli felvételit szervező intézmények listáját. Fontos: ha
valaki tanácstalan, hová jelentkezhet
a lakóhelye környékén, az oktatas.hu
honlapon talál intézménykeresőt is.
Az első olyan határidő, amelyen
maga a felvételi múlhat, 2019. december 6. Eddig kell benyújtani
a jelentkezést a központi írásbelire
az OH honlapjáról letölthető űrlapon, méghozzá oda, ahol a tesztet
meg szeretné írni a tanuló. Azok
az intézmények, amelyek szerveznek írásbeli vizsgát, minden jelentkezőt kötelesek fogadni.
A központi írásbeli felvételi vizsgák 2020. január 18-án 10 órakor
kezdődnek, mindenkinek egységesen. Azoknak, akik nem járnak felkészítő különórákra, hasznos tudni,
hogy a hivatal honlapján 2001-ig

visszakereshetők a feladatsorok
és a megoldókulcsok, így megismerhetők a feladattípusok, valamint
a pontozási rendszer is. Aki jelentkezett, de igazolt orvosi okokból
nem tud elmenni a vizsgára, január
23-án írhat pótfelvételit.
Az eredményről február 6-áig
adnak tájékoztatást az egyes intézmények, hivatalos, lebélyegzett
értékelő lapon, ám a pontos dátum
iskolánként változhat, érdemes előre tájékozódni. Az írásbeli eredmények ismeretében a diáknak újra jelentkeznie kell: a tanulói adatlapot
az OH központi címére, a jelentkezési lapot a választott intézménybe,
illetve intézményekbe kell benyújtani – postán vagy személyesen –
legkésőbb február 19-éig.
Az intézmények különböző elvárásokat támasztanak: van, ahol az írásbeli pontszám alapján döntenek, de
van, ahol szóbeli vizsgát is tenni kell
– erre legalább három napot kötelesek
adni 2020. február 24. és március 13.
között. Végül, miután az OH központi
adatbázisában is összefutott minden
adat, és biztosították, hogy egy diák
csak egy helyre nyerjen felvételt, április 30-áig értesítik az intézményeket
és a jelentkezőket a felvételről vagy
az elutasításról.
Ha nem sikerült a felvételi, még
mindig van remény: azokban az iskolákban, ahol nem tudták a megengedett létszám legalább 90 százalékát betölteni, rendkívüli felvételit
írhat ki az igazgató. Az új eljárást
2020. május 11. és augusztus 31. között bonyolítják le.

Hallgatói startup pályázat:
jelentkezés december 13-áig
Újbuda Önkormányzata 2015 óta
ötödik alkalommal írt ki pályázatot innovatív ötleteken és fejlesztéseken alapuló, növekedésorientált
vállalkozások létrehozására vagy
korai fázisú támogatására. A start
up pályázaton 35 év alatti, a XI.
kerületben campusszal vagy Újbudával együttműködési megállapodással rendelkező felsőoktatási
intézményben bármilyen tanulói
jogviszonnyal rendelkező, vagy
a XI. kerületben állandó lakcímmel
bíró felsőoktatási hallgatók indulhatnak egyénileg vagy maximum
ötfős csoportban. Utóbbi esetben
elegendő, ha a csapat (lefelé kerekített) fele kerületi lakos vagy
tanul a feltételeknek megfelelő intézményben: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem,
Szent István Egyetem, Budapesti
Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Semmelweis
Egyetem, Edutus Főiskola, Gábor
Dénes Főiskola vagy Nemzetközi
Üzleti Főiskola (IBS).
A pályázat elnyerésének feltétele, hogy a hallgatói innovativitáson

alapuló vállalkozás a XI. kerületben jöjjön létre, vagy itt működjön. Tematikai megkötés nincs, de
a társadalmi elfogadottság fontos
szűrőfeltétel. A pályázatokat december 13. éjfélig kell elküldeni a startup.ujbuda@gmail.com
e-mail címre egyetlen csatolt fájlként pdf formátumban. Az üzenet
tárgyában fel kell tüntetni a vállalkozás nevét és kötőjellel az „Újbudai hallgatói startup pályázat”
jeligét. A részletes feltételek megtalálhatók a https://ujbuda.hu/ujbuda/ujbudai-hallgatoi-startup-palyazat-2019 oldalon.
A zsűri a beérkezett írásos
anyagokból választja ki a máso-

dik, nyilvános forduló résztvevőit. A győzteseket rövid előadás
és a zsűri kérdéseinek megválaszolása után a helyszínen hirdetik ki. A pályázat hiánytalan
beérkezéséről, majd a zsűri elsőkörös döntéséről minden pályázó
e-mailben kap értesítést. A második körbe jutott csapatoknak
a Spin-Off Klub szakértői felkészítő és konzultációs napot tartanak. A pályázat négy nyertese
egy-egy millió forint vissza nem
térítendő támogatást és egyéves
ingyenes vállalkozásfejlesztési
mentorálást kap Újbuda támogatásaként.
Újbuda

A pályázat fővédnöke Bakai-Nagy Zita alpolgármester,
a zsűri tiszteletbeli elnöke Orosz Anna és Barabás
Richárd alpolgármester. A zsűribe az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Innovációs Központ, a Budapesti
Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
a Design Terminál, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő
Zrt., a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége delegál tagokat.

Tájékoztató a parkolásról
Újbuda Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a kerületi várakozási hozzájárulások meghosszabbítása december 1-jével megkezdődött. A kérelmek a gyorsabb ügyintézés és a sorban állás elkerülése érdekében
elektronikusan is benyújthatók a kozigazgatas.ujbuda.
hu/ehivatal oldalon.
Egyúttal ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy
a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-

zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet értelmében a fővárosi önkormányzati tulajdonban lévő Műegyetem rakpartra a kerületi
várakozási hozzájárulások továbbra sem érvényesek.
A Műegyetem rakparton egybefüggő 3 órára szóló
díjfizetés esetén az adott napon a várakozási üzemidő
végéig további díjfizetés nélkül lehet várakozni.
Újbuda Önkormányzata

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...

...a túlzott stressz egészségkárosító hatásának szerepe van a pszichés és pszichoszomatikus, illetve
krónikus betegségek kialakulásában is? Az Európai Unióban minden 4.
munkavállaló
szenved
a tartósan fennálló, a testi-lelki jóllétet megterhelő
munkahelyi stressz káros
következményeitől, ami
mind szervezeti, mind társadalmi szinten jelentős
többletterhet jelent.
A
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok fontosságára Dr. Torzsa Péter, a Budai Magánorvosi Centrum szakorvosa hívja fel a figyelmet:
– A foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak főként preventív, megelőző szerepe van, ellenőrzi
a munkavállalók egészségi állapotát. Munkába
állás alkalmával elvégzi a munkavállaló előzetes
vizsgálatát, melyet meghatározott időközönként
időszakos vizsgálat követ. Az új munkavállalókat
tájékoztatja az egészségügyi és munkahigiénés
kérdésekről, ellátja tanácsokkal az egyéni védő-

A Budai

Magánorvosi
CentruM várja Önt

szeretettel minden reggel
6 órától, már szombaton is!

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
• Változatlan
feltételek
• Kellemes környezet
• Gyors leletközlés

• Csecsemők és
kisgyermekek számára
is elérhető vérvétel
• Kedvező ár

Budai Magánorvosi Centrum

Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
Telefon: +36-1-445-0700
E-mail: recepcio@bmclabor.hu,
info@budaimaganrendelo.hu
Web: www.bmclabor.hu

MindEz iTT
a kErülETbEn!

Címünk: Fehérvári út 89–95. Bejárat a Kocsis utca felől.

eszközökkel kapcsolatban, meghosszabbíthatja
a munkavállaló jogosítványát, védőoltásokat ad
be. A munkaalkalmassági vizsgálat célja annak
eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, illetve
folytatására. Egy ilyen
felmérés – amellett, hogy
a munkavállalót kikérdezik korábbi betegségekről
és munkahelyi ártalmakról – a következőket tartalmazza: fizikális vizsgálat,
vérnyomásmérés,
látásvizsgálat (látásélesség,
színlátás), hallásvizsgálat
(zajos munkahely esetén szűrő audiométer használatával), idegrendszeri vizsgálat. Az egészségügyi
kiskönyvhöz kötött munkakörökben kötelező a három hónapnál nem régebbi tüdőszűrő lelet bemutatása és a bőr vizsgálata. A vizsgálati eredmények
kiértékelése után a munkavállaló orvosi tanácsadásban részesül, majd az alkalmassági vizsgálat
eredményéről a munkáltató elsőfokú alkalmassági véleményt kap. A vizsgálat átlagos időtartama
20–25 perc, de függ a munkakörtől, a páciens krónikus betegségeinek számától. A munkaköri alkalmassági vizsgálat során felismerhetjük a munkavállaló magas vérnyomását, cukorbetegségét,
látásromlását. Azok esetében, akik képernyő előtt
dolgoznak, a látásromlás időben történő kiszűrésére nagyon oda kell figyelni. Ismert tény, hogy mind
a daganatos, mind a szív-ér rendszeri betegségek
kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorok egy
része befolyásolható. Fontos, hogy ezen tényezők
meglétét felkutassuk, a betegségek kialakulásának
valószínűségét felmérjük, majd a kiiktatható rizikófaktorokat megszüntessük. A szűrési programjaink nem csak menedzsereknek szólnak, a szakorvosaink összehangolt munkával pár óra alatt
felmérik a munkavállaló fizikai állapotát, terhelhetőségét és a rizikófaktorait. Személyre szabott
tanácsokkal, életmód-változtatással megelőzhetők
a krónikus betegségek és a szövődmények kialakulása – hangsúlyozza dr. Torzsa Péter.
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Élmény és kultúra adventkor Újbudán

SlowXmas – Lassulj le, és töltődj fel!

Budapest tematikus utcái ismét együtt készülnek az adventre, hogy
közösen mutassanak rá az ünnep igazi jelentésére. Arra ösztönzik
a járókelőket, hogy lassuljanak le, töltsék stresszmentesen ezt
az időszakot, a pörgést cseréljék élményekre. A Bartók Béla Boulevard
(BBB) sem marad ki ebből: kiállítások, könyvek, karácsonyi vásárok
mellett különleges programok is akadnak az utca adventi naptárjában.

A zsúfolt bevásárlóközpontok helyett élményeket és művészetet kínálnak az adventi
időszakban Budapest tematikus utcái: a Falk
Art & Antique Street (Falk Miksa utca),
a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út),
a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a Kult
Unio (a VII. kerület multikulturális negyede) és a Ráday Soho (Ráday utca). A tematikus utcák közös programja egy adventi
kalendárium: november 30. és december
24. között minden napra tartogatnak valamit az arra járóknak. Kiállítások, színházi
előadások, dzsesszkoncertek, workshopok,
irodalmi beszélgetések és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket.
– Az összefogás visszatér az ünnep alapértékeihez, a lázas vásárlás helyett arra
csábít, hogy lassuljunk le, találjunk vissza
önmagunkhoz, és töltődjünk fel kultúrával,
valódi élményekkel. Aki ezekbe a patinás
utcákba ellátogat, az a hagyományos adventet élheti át – mondta el Faur Zsófi, akinek
galériája a Bartók Béla Boulevard-on várja
az érdeklődőket. A BBB-n járók a művészetek sokszínűségével, galériákkal, finomabbnál finomabb borokkal és kávékkal tréningezhetik érzékeiket, miközben a karácsonyi
ajándékokat is beszerezhetik.
A Gárdonyi téren ismét lesz Szauna-sziget: a regisztrált szaunaimádók a tömegből
kiszakadva frissülhetnek fel, miközben
rálátnak Budapest egyik legizgalmas terének pezsgő életére. Nem maradhat el a könyvcserebere sem: a december 7-i akció célja,
hogy az általános és középiskolás diákok minél több ifjúsági könyvhöz juthassanak hozzá
a Mitziben felállított standokon. Az „adni jó” jegyében az egyeki Szent János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola alsósainak szerveznek gyűjtést december 13-áig. A SlowXmas
védjegyévé vált adventi kulturális reggelik résztvevőit finomságok mellett programok is
várják: december 8-án a Mitziben Juhász Anna irodalmárt hívták beszélgetésre, 14-én
a Moha Caféban elköltött reggeli után Schneller János művészettörténész vezetésével indul

Adventi vásár

Lapzártánk után nyílt meg,
és
hagyományosan
advent első vasárnapjától karácsonyig
várja a vásárlókat
az újbudai adventi
vásár. Az előkészületek
napjait díszkivilágítás
szépíti meg a kerület forgalmasabb
csomópontjain, így
a Bartók Béla úton,
a Szent Gellért téren, a Kosztolányi
Dezső téren, valamint a Tétényi
úton.
A
hagyományos adventi vásár idén egészen december
22-éig tart nyitva a Kőrösy
József utcában, az Allee
Bevásárlóközpont mellett.
A vásárra látogatók különleges és hagyományos ajándékok, kézműves, egyedi,
illetve iparművészeti ter-

mékek közül válogathatnak.
A gasztronómia kedvelői
borházak termékeit kóstolhatják és vásárolhatják meg,

ételkülönlegességeket, süteményeket, édességeket fogyaszthatnak. Azoknak is

tartogat meglepetést a vásár,
akik saját készítésű dekorációkkal díszítenék fel otthonukat: hétvégenként kézműves
foglalkozásokat is tartanak,
gyertyákat, adventi koszorúkat és fenyődíszeket készíthetnek a résztvevők.

Az újbudai karácsonyi vásár
nemcsak programokat és vásárlási lehetőségeket kínál,
jószolgálati gyűjtőakciókat

is szerveznek ide. A Katolikus Karitász a Tárjátok
ki a szíveteket országos se-

gélyakció keretében adománygyűjtő pontot működtet, ahol tartós élelmiszert,
játékokat, „angyalbatyut”,
azaz előre elkészített ajándékcsomagot és más adományokat is le lehet adni.
Ezeket
még
karácsony
előtt kézbesítik önkéntesek
a rászoruló családoknak. December 9–14. között a Gyermekekért XI. Közhasznú
Alapítvány tagjai kárpátaljai
gyerekeknek gyűjtenek szaloncukrot, édességet, tartós
élelmiszert, iskolai felszerelést, játékot és sportszereket.
November 29-étől december
22-éig az Inspirál Cirkuszközpont árusít zsonglőrés ügyességi játékokat, december 16-ától 22-éig pedig
a Down Alapítvány kínál
egyedi készítésű karácsonyi
ajándéktárgyakat.
Újbuda

galériaséta a Bartók Béla Boulevard-on. December 21-én délután pedig a Bartók Béla út
62–64. alatti Simplon-ház Rendezvénylakásában mutatják be a Bauhaus stílusában épült
házat és történetét uzsonna kíséretében.
Az újonnan nyílt BBB ArtSpace-ban december 14-étől 22-éig karácsonyi vásárt tartanak a Ship Shop hajóláda design által bemutatott művészek ajándéktárgyaiból. Kézműves
workshopon készíthetnek ajándékokat kicsik és nagyok a Faur Zsófi Galériában december
5-én és 6-án (a KACS Műhely szervezésében), és a könyvvásárlás öröme sem hiányozhat
a készülődésből. A Hadik Kávéház három kedves íróját hívta meg december 10-ére, hogy
személyes üzeneteket írjanak könyveikbe az érdeklődőknek: Péterfy-Novák Éva, Szentesi
Éva és Péterfy Gergely dedikál majd.
A karácsonyi előkészületeket az öt utca idén a „zero waste” jegyében SlowXmas textil
szatyrokkal és környezetbarát csomagolási technikákat bemutató workshopokkal is támogatja, a BBB-n december 14-én 15 órától a Szatyor Bárban tartanak ilyet.
Az utcák adventi összefogása már elnyerte a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerését, a színvonalas városmarketing tevékenységért járó Városmarketing Gyémánt Díjat. Az együttműködés azt is jelenti, hogy lehet és érdemes is a saját vállalkozás keretein
kívülre nézni – vallják a szervezők. A teljes program elérhető a http://bevasarloutca.hu/
slowxmas oldalon, a Bartók Béla Boulevard eseményei a www.bartokbelaboulevard.hu oldalon is megtalálhatók.

Kulturális programajánló
adventre
December 7. 15.00–18.00 Mikulás-ráadás – családi délután
▪ Őrmezei Közösségi Ház
A műsorban vidám gyermekkoncert a Csodavilág zenekarral,
mini-adventivásár, kézműves foglalkozás, a vendég személyesen a Mikulás. Családi belépő: 1600 Ft, egyéni 700 Ft
December 7. 18.00 Ó, virrasztások évszaka!
▪ Albertfalvi Közösségi Ház
Dsida Jenő A sötétség verse című alkotásának első sorát választották adventi zenés-irodalmi műsoruk címének a résztvevők.
Az esten részletek hangzanak el Márai Sándor, Dsida Jenő, Babits Mihály, Jékely Zoltán verseiből, valamint Corelli, Haydn,
Mozart és Beethoven műveiből. Közreműködik: Ludmány
Anna (vers), Beke Ágnes és Papp Györgyi (hegedű), Ludmány
Emil (brácsa), Vámos Marcell (cselló). Belépő: 700 Ft
December 8. 10.00 Varázsszőnyeg Mesevasárnap
– Hókirálynő ▪ Gazdagréti Közösségi Ház
Andersen jól ismert meséje sajátos zenei világgal. A történet
megegyezik az eredeti mese cselekményével, amely a szeretet
fontosságára tanít. Gerda a testvére, Kay keresése során sok
érdekes és különleges szereplővel találkozik, akik – bár néha
ijesztőnek tűnnek – segítenek neki. Jegyár: 1500 Ft, GKH-klubkártyával: 1000 Ft
December 8. 10.30 Bartha Tóni Bábszínháza: A karácsonyi asztal meséje (3 éves kortól) – bábelőadás gyerekeknek
▪ B32 Galéria és Kultúrtér
A család készülődik a szentestére, a gazdasszony az asztalra teszi a terítőt, a gyertyatartót, a kenyereskosarat. Majd a tárgyak
megelevenednek, és sorra mesélni kezdenek.
Az előadás után a Bartók Pagonyban az aznapi bábszínházi
jegy felmutatásával 10 százalék kedvezménnyel fogyaszthatnak a kávézóban, és 20 százalékkal olcsóbban vehetik meg
a Pagony által kiadott könyveket.
Belépő: 1200 Ft, páros jegy: 2200 Ft, családi jegy (négy fő):
4000 Ft, hat jegyet tartalmazó szabadbérlet: 5000 Ft

A Gárdonyi téren ismét lesz Szauna-sziget

Jótékonysági
koncert a B32-ben

December 8. 19.00 Karácsony Puncséknál – bábelőadás 18
éven felülieknek ▪ B32 Galéria és Kultúrtér
A darab az angol vásári bábjáték hagyományos elemeit, történeteit emeli be egy mai hétköznapi család karácsonyi ünnepébe. Hétköznapi emberek, hétköznapi események, hétköznapi
erőszak, átlagos gondolatok, melyek bárhol, bármikor megtörténhetnek, lejátszódhatnak. Belépő: 1200 Ft
December 11. 19.00 Veni, veni Emmanuel! – a Gesualdo
Kamarakórus koncertje ▪ Albertfalvi Közösségi Ház
Kodály Zoltán Adventi éneke mellett számos liturgikus és világi mű is felcsendül az ünnepvárás jegyében. A belépés ingyenes
December 13. 18.00 Karácsonyi selymes álmok
– Székely Ildikó selyemfestő kiállításának megnyitója
▪ Gazdagréti Közösségi Ház
A tárlatot megnyitja Varga Adrienne selyemfestő-oktató, színesíti a Zeneművészeti Főiskola hallgatójának hegedűjátéka,
valamint Nacsa Rozália éneke. A megnyitón sálkötési bemutatót tart a művész az érdeklődőknek. A kiállítás megtekinthető 2020. január 18-áig 9–18 óra között a ház programjaitól
függően
December 14. 10.00–15.00 Gyerekzsivaj
▪ Kelenvölgyi Közösségi Ház
Egy igazi pezsgő, vidám délelőtt a karácsonyi készülődés jegyében, ahol együtt lehet a család, és a saját készítésű kis ajándéktárgyak köre is gyarapodhat.
10.00 Kerekítő foglalkozás Divényi Piroskával
11.00 „Mini” kézműves foglalkozás
12.00 Drámajáték Lovas Zsuzsannával

Közlekedés advent idején
A Budapesti Közlekedési Központ az adventi
időszakban sűríti a nagy forgalmú vonalak
járatindulásait.

Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra
Wolf Kati volt a sztárfellépője annak a jótékonysági koncertnek, amelyet november
22-én rendeztek a B32 Galéria és Kultúrtér
pódiumán a Down Alapítvány javára.
Karácsony közeledtével hagyományosan jótékonysági koncertet tartanak a B32-ben, idén Wolf Kati lépett
fel ez alkalomból a Budapest Jazz Orchestra kíséretében. Az ismert dzsessz-számokból, Queen-slágerekből álló est teljes bevételét, illetve az ezen felül
érkező adományokat a Down Alapítvány fotóterápiás

művészeti műhelyének fejlesztésére és kiállításokra
fordítják.
– Az Újbudán működő, Down-szindrómás fogyatékkal élőkőn segítő alapítvány műhelye már ötödik
éve működik – tudtuk meg Sebestyén Diána program
koordinátortól. A koncert révén befolyó összegből olyan
készletet vásárolnak, amellyel bögrékre tudják felvinni
a terápiás foglalkozásokon készült fényképeket. Az így
készült tárgyakat a tervek szerint elajándékozzák, eladják, vagy akár tárlatot is rendeznek belőlük.
Újbuda

December 2-ától 2020. január 3-áig a 3-as
metró minden nap, hétvégén is, Újpest-központ
és a Nagyvárad tér között közlekedik.
A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között
ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz
viszi az utasokat.
Az adventi hétvégéken sűrűbben közlekedik
a 2-es, a 4-es és 6-os, valamint a 17-es villamos,
továbbá a 80-as trolibusz.
Decemberben több ünnepi jármű is útra kel: lesz
többek között karácsonyi fényvillamos, Mikulástroli és adventi hajó is.
Az ünnepi időszak közlekedési rendjéről a BKK
később ad részletes tájékoztatást.

12.30 Kézműves foglalkozás
13.30 Balettosok bemutatkozása Holubné Kogler Katalin balett
mester vezetésével
14.00 Nyilvános balettóra
December 14. 18.00 „Kis karácsony, nagy karácsony…”
– az AKH Opera- és Dalstúdió ünnepi koncertje
▪ Albertfalvi Közösségi Ház
A műsorban közismert opera-, operett- és musicalrészletek
hangzanak el. Közreműködik: György Viktória, Henk Marika,
Kövecses Klára, Radosiczky Márta, Terebessy Éva, Csák József,
Csikai Barna, Németh Károly. Zongorán kísér: Hegedűs Valér
zongoraművész. Az est díszvendége: Gyurkovics Zsuzsa Jászai-díjas színművész. Belépő: 700 Ft
December 14. 19.00 Adventi Fényváró Flamenco est
▪ Őrmezei Közösségi Ház
Az Aldebaran Kompánia Bajnay Beáta vezetésével tevékenykedik különböző formákban, legyen az színpadi táncos rendezvény, táncszínházi előadás vagy koncert. A műsorban élő
zenei kísérettel láthatók majd az izgalmas flamenco koreográfiák. Zenei kísérők: Illés János (gitár), Jorge Díez Aragón (ének
és cajón), táncosok: Bajnay Beáta, Bajza Ágnes, Bessenyei Zsuzsa, Bólyai Veronika, Gatz Adrienn, Molnár Mariann, Rorárius
Réka, Sáró Csilla, Szauer Dóri. Belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas: 1200 Ft
December 16. 19.00 Albertfalvi Közösségek Karácsonya
▪ Albertfalvi Közösségi Ház
Az Albertfalva200 ünnepi év lezárása visszaemlékezésekkel,
díjakkal. A közösségi ház csoportjainak karácsonyi bemutatóit
is élvezheti közben a közönség, és ki-ki megkóstolhatja Albertfalva kedvenc süteményét. A belépés ingyenes
December 21. 10.00 „Itt van a szép Karácsony!”
– a Lóca Együttes zenés gyermekműsora
▪ Albertfalvi Közösségi Ház
Az ünnepváró karácsonyi előadásba az együttes tagjai a gyermekeket is bevonják: együtt mondókáznak, énekelnek és játszanak velük. Közben szinte már érződik a karácsonyi mézeskalács illata, a bejgli íze, látszódnak a hulló hópihék és a meleg
szobában feldíszített karácsonyfa. Hiszen már ég a gyertya, ég.
Csak el ne aludjék! Belépő: 1000 Ft

ÚJBUDAI
KARÁCSONYI VÁSÁR
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA és a BUDA-HOLD Kft.
szeretettel várja Önöket
2019. november 29-től a Kőrösy József utcában
(Allee melletti sétálóutca) megrendezésre kerülő
karácsonyi vásárra, ahol december 22-ig ünnepi
hangulatban vásárolhat különleges
és hagyományos ajándékokat, kézműves,
egyedi és iparművészeti termékeket.
A gasztronómia kedvelőit a vásár ideje alatt
forralt borral – különböző karácsonyi süteményekkel
várják vendéglátóink.
A gyermekfoglalkoztató sátor programjai:
december 7.,december 14., és december 21. szombati
napokon 10.00–13.00: gyertyamártás,
december 8. vasárnap 10.00–13.00: Adventi koszorú
készítés (regisztrációhoz kötött, az előző héten,
vagy előző napon lehet regisztrálni a helyszínen),
december 15. és december 22. vasárnap 10.00–13.00:
karácsonyfa dísz készítés.
A vásár területén 12.00–19.00
óráig az alábbi alapítványok és egyesület várja
adományaikat az alábbi időszakokban:
november 29.–december 22. – Katolikus Karitász:
a Karitász „Tárjátok ki a szíveteket” segélyakciója
keretében a karácsonyi vásárban adománygyűjtő pontot
működtet, ahol tartós élelmiszert, játékokat,
Angyalbatyut és egyéb ajándékcsomagokat is le lehet adni,
december 9.-14 (szombati nyitva tartás: 09.00–14.00):
Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány: a Kárpátaljai
gyerekeknek gyűjtenek szaloncukrot, édességet,
tartós élelmiszert, iskolai és sportfelszereléseket,
december 16–22. Down Alapítvány:
egyedi készítésű
karácsonyi ajándéktárgyak árusítása;
november 29.–december 22.
– Inspirál Cirkuszközpont, zsonglőr
és ügyességi játékok árusítása.

Látogasson el a karácsonyi vásárra
és legyen részese az ünnepi
forgatagnak!
Újbuda Önkormányzata és a BUDA-HOLD Kft. ezúton
kíván Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt!
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Téli lapszám

Megjelent
a Pont magazin

Mikulás-programokról, adventi készülődésről, évzáró koncertekről
szól a december. Az ünnepi hangulat
a Pont magazint sem kerülte el, a hos�szú téli estékre – a programajánlókon
túl – izgalmas olvasnivalókkal is készült a lap. A Mesélő falak sorozat
kedvelői a Simplon legendájában mélyedhetnek el: a valaha Újbuda egyik
hírességének számító mozinak
már építésekor a csodájára jártak. Épülete volt
az első olyan lakóház
Budapesten, amelyet eleve filmszínház befogadására
terveztek. A több
átnevezést követően 1961-től Bartók
néven futó intézmény akkoriban is
premiermozi
volt,
azaz az új filmeket már
bemutatásuk hetén vetíthették, és még a ’70-es években
is előfordult, hogy csak jegyüzéreken
keresztül lehetett bejutni.
A címlapinterjúban Horváth Lili
mesél szakmai és civil életében betöltött szerepeiről. Pályakezdőként –
a Katona József Színház és a Nemzeti
Színház ajánlatait visszautasítva – lett
a Budapesti Kamaraszínház vezető
színésznője. A kerületben most két
helyszínen is találkozhatunk vele:
a B32 Galéria és Kultúrtér, illetve
az Őrmezei Közösségi Ház színpadán
– utóbbin édesanyjával, Tordai Terivel játszanak együtt egy anyaságról,
nagymamaságról szóló darabban.

A B32-be jövő év elején is érdemes ellátogatni: Ferenczi György
és az 1ső Pesti Rackák január 4-én
19 órakor harmadik alkalommal tartanak újévi koncertet. A zenekar vezetője legújabb lemezéről is beszél
a magazinban. A B32-höz tartozó
Trezor galériában pedig január végétől tíz kerületi építésziroda mutatja
be a legjellegzetesebb, legizgalmasabb munkáit.
Színes és impulzív
anyaggal
teszik
lehetővé,
hogy
a közönség többet tudjon azokról a műhelyekről, amelyeknek
műveivel a kerület közterein
nap mint nap találkozhatnak. Fotók, makettek, tervek,
rajzok láthatók a kiállításon, amelyet a Hetedik Műterem stúdió vezet fel a Pont magazin
hasábjain. Az ő nevükhöz fűződik
például a Móricz Zsigmond körtéri
Gomba hagyományokat megtartó,
mégis progresszív pavilonná alakítása.
A téli lapszámból inspirációt
és ötletet meríthetünk a közös családi
játékokhoz,
átgondolhatjuk
és szakértő segítséggel megtervezhetjük a következő évünket, de közelebb kerülhetünk az ökotudatosság
és a klímaszorongás pszichológiájának megértéséhez is.
Pont

Világnyitó: érzékenyítő
program iskolásoknak
Újbuda Önkormányzata és a Nem Adom
Fel Alapítvány idén is megrendezte
a Világnyitók – Jobb velünk a világ című
programot. A szervezők ezzel a fogyatékos emberek világnapjára is felhívták
a figyelmet, amelyet 1992 óta december
3-án ünnepelnek.

Az önkormányzat esélyegyenlőségi társasjátékkal
ajándékozta meg a résztvevőket, amelyből megtudhatták, hogyan segíthetnek a fogyatékkal élőknek.
Emellett a gyerekek 12-15 fős csapatokban, önkéntesek segítségével járhatták végig a civil szervezetek
helyszíneit, összesen kilenc állomást. Kipróbálhattak
parasportokat, vak akadálypályát, kézműveskedhettek, és megismerhették a speciális segédeszközöket is.

A Világnyitók egy különleges kihelyezett osztályfőnöki óra, amely lehetőséget ad az ép gyerekeknek, hogy
információt és személyes tapasztalatot szerezzenek
fogyatékkal élő, sérült társaikról. Az elmúlt kilenc évben a kerületben közel 2500 negyedikes vett részt ilyen
rendezvényen. A szemléletformáló programot idén is
a Barba Negra Music Clubban rendezte meg Újbuda
Önkormányzata és a Nem Adom Fel Alapítvány, az eseményt László Imre polgármester és Hományi Tamás
Márton, a Dél-budai Tankerületi Központ igazgatója
nyitotta meg.

A rendezvény lebonyolításában közreműködött
a Down Alapítvány, a Pető András Főiskola, a Bliss
Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány, a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány, az Újbudai
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő
Nevelést-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola, a Budapesti Korai Fejlesztő
Központ, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft., a Paralimpiai Bizottság és a Dél-budai Tankerületi Központ.
T. E.

meghívó

december 8.

vasárnap

10.30

a Karácsonyi
asztal meséje

Ő R M E Z E I

A képviselő-testület 2019. december 5-én
(csütörtök) 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében
(Budapest XI., Zsombolyai u. 5.) tartandó ülése
NAPIREND:

1. Közmeghallgatás
Dr. László Imre polgármester

KöZösségI HáZ

adventi fényváró

Flamenco est
2019. december 14.
szombat 19 óra

(Bartha Tóni Színháza)
Játszák: Bartha Katalin,
Bartha Antal,
Zenei kíséret:
Keresztes Nagy Árpád
Rendező: Csató Kata
3+

Az Aldebaran Kompánia műsora
Bajnay Beáta vezetésével.

19.00

Karácsony
PuncséKnál
(ESZME Bábszínház)
Játsszák: Csató Kata,
Szívós Károly
Rendező: Kovács Géza
18+

2 részben, élő zenével.
Zenei közreműködők:

Illés János - gitár
Jorge Díez Aragón - ének és cajón
Táncosok:

Bajnay Beáta, Bajza Ágnes,
Bessenyei Zsuzsa, Bólyai Veronika,
Gatz Adrienn, Molnár Mariann
Rorárius Réka, Sáró Csilla,
Szauer Dóri
Belépő: 1500 Ft
Diák/nyugdíjas: 1200 Ft

JEGYEK KAPHATÓAK: B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

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

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

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

December 10. 18.00 B-idő – Beregi Edina fotókiállításának megnyitója
Beregi Edina vágó, rendező, fotográfus alkotásait a koncentrált megfigyelés,
a sűrítés jellemzi. Témái közt az embertől megfosztott környezet, illetve a környezetétől megfosztott ember áll. A tárlat címe a fényképezőgép B záridejéhez
is kapcsolódik. Megtekinthető 2020. január 10-éig.
December 16. 18.00 Cukrászda: sütemény & irodalom
Zsolti bácsi utolsó alkalommal hívja meg cukrászdájába kedves vendégeit.
Az ünnepi készülődésben megismerhetik az ízletes kuglóf és a püspökkenyér
receptjét a látogatók, miközben a két klasszikus jó barát, Arany János és Petőfi
Sándor műveiből hallhatnak és olvashatnak fel részleteket. Belépő: 300 Ft
December 17. 18.30 Női Sarok – Mi kell a szép bőrnek?
Az kell a szép nőnek!
A szervezők szeretnék, hogy az ünnepi készülődésben a hölgyek ne feledkezzenek meg magukról sem. Hasznos tanácsokat kaphatnak bőrápolási rutinjukhoz,
valamint hétköznapi és ünnepi sminkjük elkészítéséhez is Barta Orsolya kozmetikustól. A belépés ingyenes

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

December 6. 18.00 A Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető december 18-áig munkanapokon a programok függvényében. A belépés díjtalan

Agnes von Uray kiállítása

Bájital a B32-ben
Agnes von Uray korábbi
képeinek témáit reklámokból, magazinokból,
filmekből, képregényekből választotta. A B32
Galériában december
11-étől látható tárlatának művein környezetének szereplői, fiatalok,
gyerekek, nők zenélnek,
táncolnak és mosolyognak.

A Szépfalvi Ágnesként megismert,
jelentős pályát befutó képzőművész
tíz éve Agnes von Uray néven festi
képeit, ezzel párhuzamosan munkásságát is újragondolta. Korábban
nőalakjai szenvedő, a férfi-nő kapcsolatban kiszolgáltatott karakterek
voltak, sokszor magazinok, sajtófotók kompozícióiba festette bele a női
testeket. A képek szerepjátékok is
voltak, amelyekben Agnes bújócská-

zott önmagával. A szerepjáték ma is
megvan, de figurái teljesebbek, harmonikusabb személyiségek, a művész gyakran családtagjait, barátait
festi meg.
– A kiállítás anyagának összeállítása közben figyeltem fel a kora reneszánsz festmények és a munkáim
közötti hasonlóságra. A quattrocento stílusjegyei erősen hatottak rám,
elsősorban a színösszeállításban
és az alakok kiválasztásában. A reneszánsz újjászületést jelent, valamiféle újjászületésen gondolkodtam
a mostani tárlat elkészítésekor is –
mondta lapunknak Agnes von Uray.
A Bájital című kiállítás falán egy
rendhagyó recept, egyben jó tanács
olvasható: „Végy három mély lélegzetet, hagyd, hogy átjárjon. Ezután láss hozzá! Bájital hozzávalók:
2 rész merészség, 1 rész kitartás,
1 rész huncutság, 1 rész életszeretet,

1 csipet humor. Legfontosabb, hogy
kezdés előtt engedd el az előre megfogalmazott nézeteidet.”
Agnes von Uray előítéletek nélküli játékra hívja a nézőket, és kötöttségek nélküli befogadásra biztat
mindenkit. Munkáin többek között
a Weiner Leó zeneiskola növendékei
és a Nemes Nagy Ágnes művészeti
szakgimnázium tanulói hegedülnek,
énekelnek, táncolnak, zuhogó fényháttér előtt. A festmények között
akad, amely szentélyt formál, más
szárnyas oltárhoz hasonlít. A men�nyezeti freskót animáció helyettesíti: egy lány mosolyog ki a plafonra
vetített felhők közül. A meglepő
és őszinte kiállítás a létezés szépségéről, az élet teljességéről is szól,
és arról, ahogyan ma a művész a festészetéről, pályájáról, az életről gondolkodik.
K. G.

Búcsú Karinthy Mártontól

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

December 6. 18.00–22.00 Bolgár–görög évzáró est
Újbuda Bolgár Önkormányzata és Újbuda Görög Önkormányzata bolgár–görög táncházzal és gasztronómiai kóstolóval várja az érdeklődőket. Közreműködik: Martenica együttes, Zeys és barátai. A rendezvény nyílt és ingyenesen
látogatható
December 6. 18.00 Tegnap képei – Farkas Zsuzsanna
festménykiállításának megnyitója
A művésznő alkotásai, témái színesek, változatosak, a tájképtől az absztraktig.
Megtekinthető január 7-éig nyitvatartási időben. A belépés díjtalan.

November 26-án kísérték utolsó útjára
a 70 évesen elhunyt Karinthy Márton Kossuthdíjas színigazgatót, rendezőt, írót. Újbuda
díszpolgárától a kerület vezetése és az önkormányzat képviselői is búcsút vettek.

További decemberi programok
a 6–7. oldalon, lapunk adventi
összeállításában

Ő R M E Z E I

Pataki Éva

KöZösségI HáZ
MInI PódIuM

Nőkből is megárt…

Évadzáró Mini Pódium
A Manna és a Bethlen Téri színház
közös produkciója
Szereplők:

Anya:

Tordai Teri
Lány (Nóra), Edina, Pszichológusnő:

Horváth Lili

2019. december 14.,
szombat 19.00

a ti

titok

KARInThyToK
–Karinthy Mártonra emlékezünk

Rendező:

Cseh Judit

Közreműködik: Moldvai Kiss Andrea,
Katona László, Kovács Krisztián,
Mucsi Zoltán és Scherer Péter

2019. december 13.
péntek 19 óra

Karinthy Márton könyveiből,
naplójából és személyes írásaiból
szerkesztette: Gyulay Eszter

„Anya-lánya történet arról, hogyan lesz
a szülőből nagyszülő és a gyermekből édesanya.
Az előadás arra bátorít, hogy merjük
kimondani, ha valami már elmúlt,
hogy ne féljünk találkozni
új helyzetekkel...

Az előadás a Karinthy Színház együttműködésével jött létre.
Az est összeállításában segítségünkre volt
Katz Petra és Böhm György.

...és hogy az életben az egyik
legfontosabb dolog a humor.”
1112 Budapest,
Cirmos utca 8.
Telefon: 1/309-0007
E-mail: okh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/ormezo/

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: 06 1 7870039, b32@ujbuda.hu

(Cseh Judit)

Jegyár: 2000 Ft

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

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

60+
programajánló
Ajánló az Újbuda 60+
közel 300 havi programjából

ÚJ PROGRAM: minden csütörtök 11.00–12.00
Spanyol társalgási klub középszinten
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.);
ingyenes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
December 6. 18.00–19.00 Kiállításmegnyitó
Foglalkozásvezető: Barlai László festőművész
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy utca 2.); ingyenes; információ: 424-5363
December 7. Természetjárás – Visegrádi-hegység
Pilisszentlászló–Lajos-forrás–kő-hegyi turistaház–Pomáz; táv: 12 km; szint:
250 m. Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 8.10 Batthyány tér, HÉV (ind.:
8.18); ingyenes; információ/jelentkezés: Joó Ferenc (Műanyag SC) 06/20/4141621
December 9. 14.00–17.00
Tai chi – jógamozdulatokkal Bubik Csaba oktatóval
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat Szent Imre-város Idősek Klubja (Bocskai
út 43–45.); ingyenes; szervező: Polgár Tiborné klubvezető, információ: hétköznap 8–16 óráig a 789-3022-es telefonszámon vagy a polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
December 9. 15.00–17.00 Útifilmvetítés:
A civilizáció bölcsői – Ókori birodalmak Egyiptomtól Athénig
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér
1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; információ: 246-8016
December 10. Velem élő mesterségek
Joó Jánosné (Marika) ny. óvónő kiállításának megtekintése. A helyszínen lehetőség lesz egyszerűbb karácsonyi díszek készítésére is. Előzetes jelentkezés
szükséges. Találkozó: 10.00 a Bartók Béla út és az Orlay utca sarkán, helyszín:
Kiss Áron Magyar Játék Társaság Orlay utcai kiállítóterme; költség: 200 ft/fő;
szervező: Domoszlai Erzsébet önkéntes; információ/jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com
December 10. 14.00–16.15
Távoli orosz tájakon – Párkány Erzsébet kiállításának megnyitója
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.);
ingyenes; szervező: Áment Zsóka, a 60+ fotókör vezetője, önkéntes; információ:
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
December 10. 18.00–19.00
B-idő – Beregi Edina fotókiállításának megnyitója
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.); ingyenes; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon

Idősek
karácsonya
Idén is megrendezzük az Idősek
Karácsonyát a kerületben élő 60
év felettieknek december 18án. Az egész napos rendezvény
helyszínei és időpontjai:
9.30 Újbudai Polgármesteri
Hivatal testületi terme (Zsombolyai utca 5.)
11.00 Gazdagréti Közösségi
Ház (Törökugrató utca 9.)
12.00 Kelenvölgyi Közösségi
Ház (Kardhegy utca 2.)
13.00 Őrmezei Közösségi
Ház (Cirmos utca 8.)
14.00 Albertfalvi Közösségi
Ház (Gyékényes utca 45–47.)

December 14. Múzeumlátogatás és séta
Adventi vásár Szentendrén, Kovács Margit Múzeum, Hubay Ház és séta
a vásárban. Előzetes jelentkezés szükséges. Találkozó: 9.25, Batthyány tér,
HÉV (ind.: 9.38); múzeumi belépő: 700 Ft, 70 év felett ingyenes; szervező:
Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/352-2694.
December 14. 12.00–13.00
A 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban
www.civilradio.hu/élő adás (internetes adás), Újbuda 60+ Médiaműhely
(Kéri Juli önkéntes), 06/30/453-8755

A hétköznapokban hasznosítható
táplálkozási ismereteket, ételkészítési fortélyokat, gyakorlati tanácsokat kaphatnak az érdeklődők dietetikus szakértőtől. Táplálkozási
szokásaink meghatározzák egészségi állapotunkat, életminőségün-

Évzáró alkalom kellemes hangulatú beszélgetéssel és totóval. Kérjük, egy kis finomságot
hozzanak magukkal.
Időpont: december 10., kedd 10.00
Helyszín: Sas-hegyi Látogatóközpont, I.
emelet (Tájék utca 24.); információ: hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Holluby
Andor

City

a gondoskodó város

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!

TÉLI SZÜNET

az Újbuda 60+ Program központjaiban
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy december 21-étől
a Bölcső utcai és a Kérő utcai 60+ programközpontok zárva
tartanak.
Nyitás: 2020. január 2.
A telefonos ügyfélszolgálat változatlanul az érdeklődők rendelkezésére áll munkanapokon 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon. Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az Újbuda 60+ Program
csapata.
Találkozzunk jövőre is a programjainkon!

A Budapest XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a Budapest XI. kerületi Daróci út, Diószegi út,
Karolina út és Bocskai út által határolt terület kerületi építési
szabályzata. A fekvő- és járóbeteg-szakellátó funkcióra való alkalmassá tétel okán a Sportkórház (Karolina út 27.) teljes felújítása, fejlesztése és komfortosítása vált szükségessé. A Kormány
az intézmény korszerűsítését 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletével
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése értelmében tárgyalásos eljárás formájában
történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI.
ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil
szervezeteket a terv közzétételéről.

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

Caring

13.30–15.30 Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A tanácsadás ingyenes, de időpont-egyeztetéshez kötött. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig a 3724636-os telefonszámon lehet.

értesítés

meghívó

Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

ket, ezért a szakember tanácsai
akár megelőzésként, akár betegséghez köthetően terápiás jelleggel
is értékesek.
Időpont: december 11.
9.30–11.30 Újbudai Szenior
Programközpont (Bölcső utca 3.)

Duna-Ipoly Nemzeti
Park Sashegyi 60+
Klub évzáró

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

Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ

A rendezvény előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni december 9-étől
lehet az adott helyszínen,
a létszám függvényében.
A Polgármesteri Hivatal
helyszínére a Kérő utcai
programközpontban
tudnak jelentkezni telefonon.
Kérjük, a rendezvényre feltétlenül hozzák magukkal
Újbuda 60+ Kedvezménykártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.

Személyes táplálkozási
tanácsadás – utolsó idei alkalom

December 11. 9.15–10.45 Szenior Örömtánc Andreával
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.); ingyenes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
December 11. 14.00–17.00 Készíts ablakdíszt karácsonyra!
Bejelentkezést kérünk december 9-éig. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat
Szent Imre-város Idősek Klubja (Bocskai út 43–45.); ingyenes; szervező: Polgár
Tiborné klubvezető, információ: hétköznap 8–16 óráig a 789-3022-es telefonszámon vagy a polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen
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gépészmérnök, fotós

Fényre várva
című fotókiállítását
2019. december 5-én,
csütörtökön 18 órakor
nyitja meg
Horváth Péter Kornél
belsőépítész.
Közreműködik Oravecz
György zongoraművész.
Helyszín:
Budai Klub-Galéria
(1111 Budapest,
Budafoki út 9–11.)
A tárlat január végéig
tekinthető meg.

A terv 2019. november 20-ától december 6-áig megtekinthető
az önkormányzat honlapján, a Főépítészi Iroda felületén a készülő
településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos
észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.)
XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében
tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy
a Főépítészi Iroda tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2019. november 28-án, csütörtökön 14 és 15 óra között
a Zsombolyai utca 4. V. emeletén. A fórum keretében megjelenő
partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai utca 4. V. emelet) kaphatnak. Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a lakossági fórumon felül a foepitesz@ujbuda.hu
e-mail címre 2019. december 6-áig nyújthatják be.
Főépítészi Iroda (Újbuda)

1010011101011010011000101011101011010
1001011010011000101010101011010011000
INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
1010111001101001100010101110010110100
1100010101110010110100110101101001100
KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉP
0101010101011010011000101000010111001
0110100110001010111001011010011000101
FELHASZNÁLÓKNAK!
01011010011000101011100111001010110100
11000101011100110100110001010111001011
Jelentkezhetnek a 16–65
év közötti lakosok.
01001100010101110
10100111010110100110
0010101110101101010010110100110001010
Több
képzést
indítunk
december,
január,
1010101101001100010101110011010011000
10101110010110100110001010111001011010
február folyamán (35 óra).
0110101101001100010101010101101001100
0101000010111001011010011000101011100
A képzés helyszíne: OKKER Oktatási Zrt.
10110100110001010101101001100010101110
1119 Budapest, Tétényi út 79. I. em.
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1000101011100101101001100010101110010
Jelentkezni lehet: 06-30/284-3776
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e-mail: iroda@okker.hu
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HA BÚTORT
KERES!

LEGÚJABB AJÁNLATUNK:
www.rs.hu/akcios-kiadvany
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keresztrejtvény

fogadóórák

Áprily Lajos Hóban című költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora
(M, H, S, Y, Ű, S). 13. Ünnepélyesen
átad. 14. Kanadai dzsessz-zongorista
(Diana). 15. A Chevrolet egyik típusa. 16. Sereg. 17. Növényi hajtás.
18. Ritka ausztráliai női név (ISMAIN). 20. Időmérő szerkezet része.
22. Kis tanzániai sziget (OKUZA).
24. Mennyiségi egység, röv. 25.
Felszentelt pap fejének tetején leborotvált kerek hely. 27. Az udvarban,
népiesen. 29. Szűrőeszköz. 31. Orosz
gépkocsimárka. 33. Szergej Mironovics Kosztrikov forradalmi neve. 35.
Kína egynemű betűi. 36. Szophoklész tragédiája. 39. Szemlövés része!
40. Műsorszórás. 42. Konyhai eszköz. 43. Csehország nemzeti söre.
44. Szalag fele! 45. Feledékeny. 47.
Róma központja! 48. Népi hosszmérték. 50. RYT. 51. Rövid és hosszú
jelekből álló kód. 53. Csiperkefajta.
55. A NATO ázsiai megfelelője. 57.
Teleki Pál. 59. Névutó. 61. Bécsi fogó! (KLAMME) 63. Elszór. 65. Attila
hun király felesége. 67. Egyik megyénk, röv. 68. Középkori kifejezésekben: esztendejében. 69. Pacem in …, békét az anyaméhben! (magzatvédő
egyesület és jelszava). 71. Hosszú ideig. 72. Kripton vegyjele.
Függőleges: 2. Biológiai nem. 3. Egy Fejér megyei község lakója. 4.
A múlt idő jele. 5. Zsiráfféle állat. 6. LRR. 7. Az Ibériai-félsziget leghosszabb folyója. 8. Kossuth Lajos. 9. Sors bona, nihil … (Zrínyi Miklós
jelmondata). 10. Folyó Aucklandben (TAMAKI). 11. Ádám párja. 12.

Fájdalom, németül. 13. Az idézet
második sora (A, T, L, C, D). 17.
Francia tábornok a 20. században
(Raoul Albin Louis SALAN). 19. Japán nemzeti itala. 21. Litvánia egykori pénzneme. 23. Liszt-díjas, szoprán hangú operaénekes (Klára). 26.
Gyakran előforduló vasércfajta. 28.
Női becenév. 30. Zára horvát neve.
32. Szükséglet. 34. Cikket részekből
összerak. 37. A végén permetez! 38.
Nylon-darab! 41. Cserépedény-tartó. 43. Kossuth- és Jászai-díjas színésznő (Irén). 45. Szarulemez cetek
szájában. 46. Gyógyfürdőjéről híres
mexikói település Sinaloa szövetségi államban (IMALA). 49. A társasági élet helyisége. 52. Pusztít. 54.
Sportaerobikban versenyző világés Európa-bajnok sportoló, személyi
edző (Attila). 56. Ebben az időben.
58. A ’70-es évek közepén kialakult könnyűzenei mozgalom. 60.
Star …, tudományos-fantasztikus
filmsorozat. 62. Kossuth- és Balázs
Béla-díjas filmrendező (Károly). 64. Lenyal páratlan betűi. 66. Hérosz
szíve! 70. Magatok. 71. Kén és urán vegyjele.
Beküldendő: vízszintes 1. és függőleges 13. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@
ujbuda.hu e-mail címre. A 22. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
A vadszőlő leveleit a szélvész elvitte, de száz karja itt maradt. Nyertese:
Vass Tamásné, 1114 Bp., Kanizsai u. Nyeremény: könyvjutalom, mely
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI

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

A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja
a 06/30/363-7907-es telefonszámot, fogadó
óra megbeszélés szerint.

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker,
simicskoistvan.hu,
facebook.com/istvan.
simicsko. Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási
tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György
ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163)
várják az érdeklődőket. A Fidesz-iroda 2019.
december 16-ától 2020. január 6-áig zárva lesz.
A jogsegély szolgálat decemberben szünetel.

A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI

téma: Adventikoszorú-készítés, továbbá hogyan
teleltessük át szobanövényeinket?

A KDNP irodája (Karinthy F. út 9. Tel.:
209-0474) napközben 14–18 óra között várja
az érdeklődőket. A megújult Szentimrevárosi
Kertbarátkör soron következő összejövetelét december 4-én 18 órakor tartja a KDNP-irodában,

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda, tel.:
06/70/511-6390, e-mail: bp1122@lehetmas.
hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Jelentkezés az LMP-hez: https://lehetmas.hu/csatlakozz/

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 tanácsadás: minden hónap első keddjén
14–17 óra (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes
06/20/979-3369). Az MSZP Újbudai Szervezete december 21-én 9 és 13 óra között tartja
hagyományos Mindenki Karácsonya karitatív
rendezvényét (Mérnök u. 40.). A rászorulók
ruhát, cipőt, gyermekjátékot választhatnak maguknak, szerény megvendégelés mellett. Iro-

dánkban november 25-étől nyitvatartási időben
(hétfőn és csütörtökön 10–13, kedden és szerdán 15–18 óra között) köszönettel fogadunk
a fenti rendezvényre felajánlott ruhákat, cipőket, gyerekjátékokat.

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI

A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben nyilvános összejövetel minden hónap első keddjén
18 órától, fogadóóra csütörtökönként 16.30–18
óráig. A Mi Hazánk Újbudai Szervezetének
elnöke és önkormányzati képviselője, Novák
Előd a 06/30/358-2723-as számon és a novak.
elod@mihazank.hu címen érhető el. További
információ: facebook.com/mihazankujbuda

A XI. KERÜLETI MOMENTUM
PROGRAMJAI

Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.
hu. Naprakész információk a Momentum
programjairól, vitafórum: facebook.com/
momentumujbuda. Jelentkezés a Momentumhoz: https://csatlakozz.momentum.hu

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI

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

apróhirdetés
Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
József villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.

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

TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/8572653.

Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU
Megbízhatóan, referenciákkal 06/20/396-1933.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, tetőfedés,
kőműves-, ácsmunkák megrendelhetők.
06/20/943-5564.

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs
06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
MINŐSÉGI szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok rövid határidővel, korrekt áron,
garanciával. Antialkoholista szakemberrel.
Hívjon bizalommal! +36/30/526-1267,
galjozsef6709@gmail.com

Régiség

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY gyarapítása
céljából megvételre keresek készpénzért
kiemelkedő kvalitású 20. századi magyar
festményt. Árverésen, kiállításon szerepelt
előnyben. Nemes Gyula: 06/30/949-2900,
e-mail: gyulanemes70@gmail.com
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház
részére teljes gyűjteményt, bútort, koloniált
is, zongorát, porcelánt, aranyat, ezüstöt, órát,
festményt, régi pénzeket, katonai kellékeket,
kitüntetéseket, könyveket, csillárokat,
szőnyegeket stb. Teljes hagyatékot kiürítéssel.
Hétvégén is hívható. Mobil: 06/30/324-4986.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Polgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján 9–11
óra között a polgármesteri tárgyalóban (Zsombolyai utca
5.). Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es
telefonszámon
BAKAI-NAGY ZITA (DK) alpolgármester
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu
BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
keddjén 13–15 óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
barabas.richard@ujbuda.hu, +36/70/475-9047
HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján
10–13 óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon
OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
orosz.anna@ujbuda.hu, +36/70/771-8715
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

Minden hónap első keddjén 17 órakor, XI. Mérnök utca 40.
Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.

Minden hónap első péntekén 16–17 óráig a Kelenvölgyi
Közösségi Házban (Kardhegy u. 2.).
Ezen kívül előzetes egyeztetés alapján: +36/70/379-9163,
baba.szilvia@ujbuda.hu

DR. BÁCS MÁRTON (DK) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) önk. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–20 óra között
a Gazdagréti Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.).
Telefon: 06/70/560-3919
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3042,
budai.miklos@ujbuda.hu
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu
DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: daam.alexandra@ujbuda.hu,
+36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,
mail@gorogandras.hu
DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)
önk. képv. Bejelentkezés alapján: +36/30/655-3053,
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/942-4624,
junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) önk. képv. Minden hónap
harmadik csütörtökén 18–20 óráig a Gazdagréti Közösségi
Házban (Törökugrató u. 9.). Emellett előzetes egyeztetés
alapján: +36/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) önk. képv. Előzetes
egyeztetés alapján: +36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Minden hónap első kedd 16–18 óra,
Karinthy F. út 9., KDNP-iroda, +36/30/948-8084,
molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk.

képv. Minden hónap első kedd 17–18 óra, Bethlen G. Ált.
Isk. és Gimn. (Bartók B. út 141.), +36/70/383-7230,
antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10–17, Cs:
10–19.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.
ANTIK ÉS HASZNÁLT könyvek, teljes
könyvtárak, hagyatékok vásárlása. Oskola
Antikvárium, Buda, Maros u. 12. Nitsovits
Iván: 06/20/2310-725.

Egymásra találás és elidegenedés, féltékenység
és nagyvonalúság, érzelem és erotika,
tragikum és humor – kéz a kézben. Két
karakteres, magát feladni nem akaró ember
gigászi küzdelme önmagával – a másikért.
Keresd a Libri vagy a Líra könyvesboltokban.
A Bookline-ban e-könyvként is.
Megrendelhető. Ir. ár: 2490 Ft (mínusz
karácsonyi engedmény)
KÖNYVEKET, könyvtárakat, műtárgyakat
antikvárium vásárol. 06/20/425-6437.

Közösségi Házban (Gyékényes utca 45–47.) minden hónap
második szerdáján 17.00–18.30 között, +36/30/547-7468,
radi.karoly@ujbuda.hu

Állást kínál

Vegyes

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

AZ ALBERTFALVAI Óvodába 4 órás
nyugdíjas óvodapedagógust keresünk. Tel.:
06/1/208-4520.
XI. KER., SAVOYA PARK közelében,
tűzvédelmi eszközök, berendezések
karbantartásához keresünk jó csapatba
munkatársat. Érettségi, jó műszaki képesség
és B kat. jogosítvány szükséges. Jelentkezését
az info@ifexkft.hu címre várjuk

Könyvek

HANS Tetinger (írói név) „In Duplum”
c. regénye a karácsonyi könyvvásárra.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
KERESEK HASZNÁLT Zepter Bioptron
Lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragemágyat készpénzért! Érdeklődni: 06/20/5299861.

Közlemény
KERESSÜK BAKOS S. szobafestő
barátunkat, aki 1976-ban a Kosztolányi térnél
lakott. 06/70/278-5884.
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NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden
héten igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom
Újbudai Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-27-23, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) önk. képv. Az Albertfalvi

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

TÓTH MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36-70/413-2314, marton.toth@mszp.hu
VARGA GERGŐ (DK) önk. képv.
Negyedik negyedévi személyes találkozási lehetőség:
december 12., csütörtök 17–18.30 között, Mérnök utca 40.
Ezen kívül egyeztetés alapján: +36/70/580-6611,
varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 12.00–20.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

közös

Könnyed és ízletes halétel
a rohanó hétköznapokra
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Hozzávalók:
▪ 1 kg barramundifilé
▪ 1 kg karfiol
▪ 1 kg brokkoli
▪ 15 dkg vaj

24/01/18 11:02

▪ 10 dkg pörkölt,
sótlan mogyoró
▪ 50 dkg kenyér
▪ 5 dkg friss bazsalikom
▪ 1 dl olívaolaj
▪ 1 db citrom
Elkészítés:
A karfiolt rózsáira szedjük,
sós forró vízben megfőzzük. Leszűrjük, kevés vajjal
és sóval turmixgépben krémes állagúra turmixoljuk.
A brokkolit szintén rózsáira
szedjük, sós szódabikarbónás
vízzel leforrázzuk, majd fél-

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.
Wieland Zsófia vagyok, 2019.
augusztus 28-án születtem. Jó
evő és jó alvó baba vagyok.
Nagyon szeretem a bátyámat,
jó testvérek vagyunk. Ő már
szerepelt az újságban, remélem, én is fogok, hogy ezzel
örömet szerezzek a mamáéknak. Apa hangjától megnyugszom, és imádok vele táncolni. Már most érdeklődve
szemlélem a körülöttem lévő
világot. Újbuda parkjaiban
nagyokat sétálunk anyuval,
kedvencem a Bikás park.

Magyar ízek élményekkel tálalva

Nagyon kevesen ismerik
Ausztrália nemzeti halát,
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
a barramundit. Hazai tenyésztésének köszönhetően
itthon is könnyen fellelhető
piacokon vagy hipermarketek hűtőpultjaiban. A barramundi a süllőhöz hasonló
halfajta, amely egyaránt jól
érzi magát a tengerben, illetve édesvízben. A húsa jó
minőségű,
szálkamentes,
ráadásul gazdag ómega-3
telítetlen zsírsavakban, magas a tápértéke, alacsony
a kalóriatartalma és rendkívül ízletes. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje bazsalikomos krusztában készíti ezt a különleges halat,
melyet karfiolkrémmel és vajas brokkolival tálal.
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retesszük. A héjától megfosztott kenyeret kissé átdaráljuk
a turmixgépben, és azt is
félretesszük. A bazsalikomot
forrásban lévő vízbe mártjuk, utána rögtön jeges vízbe
tesszük. Az olajjal, egy kevés sóval és citromlével ös�szeturmixoljuk. Hozzáadjuk
a kenyeret, és még egy kicsit
átpörgetjük, hogy mindenhol
szép kellemes zöld színe legyen.
A halakat sózzuk, kevés citromlével meglocsoljuk, majd
serpenyőben pár perc alatt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

elősütjük, míg a húsa elkezd
kifehéredni. Utána a bőrével
lefelé tepsibe tesszük, óvatosan ráhalmozzuk a bazsalikomos morzsát, és sütőben 160
fokon ropogósra sütjük. Közben a lecsepegtetett brokkolit
kevés vajon átfuttatjuk, meghintjük kevéske sóval.
Tálaláskor a karfiolkrémet
a tányér közepére szedjük,
közepére a brokkolit, a tetejére pedig a halat. A mogyorót
durvára törjük, majd meghintjük vele az ételt.
Jó étvágyat kívánunk!

Zsuffa-Weizer Kristóf Marcell
a nevem, 2018. december 19-én
rakéta sebességgel jöttem a világra 56 centivel és 3700 grammal. Három nővérem és egy
bátyám van. A szüleim szerint
nagyon kíváncsi, ugyanakkor
türelmes, hálás, jókedvű baba
vagyok.

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. 12. 01-től 12. 31-ig.
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1.

3.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület GAZDAGRÉTEN
elhelyezkedő zárt parkolóJÁNAK üzemeltetésére.

pályázati felhívás ( GAZDAGRÉT )

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület ŐRMEZŐ
több pontján elhelyezkedő zárt parkolóinak üzemeltetésére.

pályázati felhívás ( ŐRMEZEI CSOMAG )

GAZDAGRÉT FELSŐ parkoló

Cirmos utcai parkoló

Menyecske utcai parkoló Igmándi úti parkoló

hrsz.: 1782/3,

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 809/27,

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

55 db személygépjármű,

72 db személygépjármű, 49 db személygépjármű

81 db személygépjármű,

15 db motorkerékpár

10 db motorkerékpár

10 db motorkerékpár

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:

SZEMÉLYESEN

NYITVATARTÁS

SZEMÉLYESEN

NYITVATARTÁS

az Újbuda Prizma
Közhasznú
Nonprofit Kft.
biztonságtechnikai
részlegén, A
1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60.
szám alatt.
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ELEKTRONIKUSAN
www.ujbuda.hu és
www.UJBUDAPRIZMA.hu
weboldalakon.

vÁrjuk azon pályázók jelentkezését, akik maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívásban
foglalt feltételeknek, és az üzemeltetés során előtérbe helyezik a kerületi lakosság érdekeit.
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