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Szintet
lépett
a MAC

Simicskó István
és Molnár Gyula
Interjú Újbuda
országgyűlési képviselőivel

3
Carbonfools
az A38 Hajón

Ha annak idején nem locsolják fel a téli időszakban a Bikszádi utcai iskola sportpályáit, hogy az odajárók korcsolyázhassanak, akkor talán
nem a XI. kerület adta volna az országnak az egyik legnagyobb jégkorongozót. Kangyal Balázs, az Újbudán nevelkedett sportember
nem elégedett meg azzal, hogy ő került be legtöbbször a válogatottba a magyar jégkorong történelmében, sportvezetőként is
tudja, miként lehet sikereket elérni. Szívügye, a MAC bajnok és kupagyőztes lett, sőt, másfél éve a Szuperkupát is
megnyerte. A csapat ekkor vette fel Újbuda nevét. Azóta elképesztő sebességgel fejlődnek Újbuda hokis medvéi: a MAC-ban tanul jégkorongozni a legtöbb
gyerek Magyarországon, magyar bajnoki
cím, kupagyőzelem és a legújabb szintlépés –
tagság a szlovák élvonalban.

Fotó: Pórszász Áron

A szlovák élvonalban
a kerület hokicsapata

Közmeghallgatás a Hamzsabégi sétányról

Óriási fejlesztés,
óriási információhiány
Nagy érdeklődés mellett zajlott
a Déli Körvasút beruházás
újbudai szakasza kapcsán
meghirdetett közmeghallgatás január 20-án. Az érintett
területen élők a kivitelezést
megrendelő, illetve tervező
vállalatok, valamint a környezetvédelmi hatóságok képviselőinek tehették fel kérdéseiket.

A területileg illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztálya a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet alapján 2019. december
17-én megindította a környezeti hatásvizsgálati eljárást. A Kelenföld és Ferencváros
állomás közötti kötött pályás kapcsolatok
fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati
eljárás megindításáról szóló hirdetményt
december 18-án tették közzé.
A tervek nagy izgalmat váltottak ki
az érintett terület környékén lakókban,
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Megtöltötték az A38 Hajó
gyomrát a Carbonfools
rajongói a Carbonsun
lemez bemutatóján

Pro Cultura
Újbuda díjak

Idén hárman kapták
meg az elismerést
a Magyar Kultúra Napján
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Parkolási
tudnivalók

különösen a Fehérvári út és Bartók Béla út
közötti parkos rész, a Hamzsabégi sétány
sorsát illetően. Az eddigi kettő helyett
három (helyenként négy) sínpárra bővítés miatt itt közel 200 fát tervez kivágni
a kivitelező. A lakosok otthonaik állapota,
valamint a zajterhelés növekedése miatt is
aggódnak, emellett sokan azért is ellenzik
a várhatóan hosszú ideig tartó beruházást,
mert a kivitelezési munkálatok nagy terhet
róhatnak az itt élőkre. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által szervezett és lebonyolított, több
órán át tartó közmeghallgatás első felében
a beruházást megrendelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a kivitelezés tervezésén, illetve megvalósításán dolgozó
cégek képviselői, valamint a környezetvédelmi hatóság szakértői tájékoztatták
az újbudaiakat a Déli Körvasút beruházás
Kelenföld és Ferencváros közötti fejlesztésének részleteiről.

Folytatás a 2. oldalon
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A 2019-ben
kiváltott
engedélyek
2020. március 31-éig érvényesek
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Közmeghallgatást tartottak a Hamzsabégi sétány sorsáról

Az évtized legnagyobb fejlesztése
– ideje volt a lakókat is bevonni

Folytatás az 1. oldalról

Rámutattak, hogy a vasúti közlekedés
szempontjából kiemelten fontos szakasz
infrastruktúrája az elmúlt időszakban
leromlott, feltétlenül szükséges a pálya
és az itt található hidak korszerűsítése.
A tervezésben maximálisan igyekeztek figyelembe venni az itt élők érdekeit
és a környezetvédelmi szempontokat. Egy

a vasúti hidak. A Hamzsabégi sétányt rehabiltálnák: 1500–2000 új fát ültetnének
a kivágottak helyébe, felújítanák a játszótereket, és kerékpárutat építenének. A beruházók szeretnék elérni, hogy a vasút melletti zöld folyosó a Duna partjáig húzódjon,
közvetlen összeköttetést teremtve a vízparthoz, a töltésen pedig több új, a gyalogos- és kerékpáros közlekedést megkön�-

nyítő alagutat hoznának létre.
Az érintett területet új megállók
révén kapcsolnák be az elővárosi vasúti közlekedésbe, Újbudán
a Nádorkerti megállóhelyet hoznák létre.
A lakosság jelentős része azért
ellenzi a tervet, mert a közel 200
fa kivágásával lényegében megszűnne a Hamzsabégi sétány park
jellege, és hosszú évtizedekbe telik, míg az újonnan telepített fák
a jelenlegihez hasonló állapotot
teremtenek. Sokan féltik az itt élő
madarak, állatok élőhelyét, valamint a zajvédő fal által keltett
zavaró fényhatások is nyugtalanítják az Újbudán élőket. Többen
felvetették, hogy az újbudaiaknak
erre a közlekedési beruházásra
nincs szükségük, sokkal inkább ártalmasnak tartják a hosszú ideig tartó fejlesztést,
illetve az ennek nyomán vélhetően erősödő
vasúti személy- és teherforgalom hatását.
Az önkormányzat a közlekedési előnyök
mellett üdvözli a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) vállalásait, legyen szó
a faültetésekről, a zajvédő falak építéséről vagy az ablakcsereprogramról. Ezzel

Hiba volt az előző
vezetéstől, hogy nem
vonta be a lakosságot
az előkészületekbe

együtt azonban ki kell jelenteni, a NIF, illetve Újbuda előző vezetése hibát követett
el azzal, hogy nem vonta be a lakosságot
semmilyen formában az előkészületekbe,
nem informált, nem adott tájékoztatást. Ez
teret adott annak, hogy találgatások induljanak el, ami sok esetben félelmek kiala-

A beruházás
pozitív hatásai
▪ zajvédelem kiépítése végig
az érintett vasútszakaszon
▪ az építkezés ideje alatt
leginkább terhelt házak,
lakások ablakainak
ingyenes cseréje már
induláskor
▪ az éjszakai vasútforgalom
egy részének átterelése
nappali időszakra
▪ zajcsökkentett elővárosi
vonatmegálló, pár percenkénti indulási időkkel
▪ kerékpáros és gyalogos
átkelőhelyek létrehozása
két helyszínen
▪ megújuló Hamzsabégi
sétány, új park kialakítása
a kerület által meghatározott kertészeti tartalommal
▪ plusz 1700 fa a kerületben
▪ útfelújítások
kulásához vezetett. A NIF által szervezett
közmeghallgatás az első lépés volt ennek
orvoslására – mondta el lapunknak Bakai-Nagy Zita alpolgármester.
A Hamzsabégi sétánnyal kapcsolatban
a kivitelezők támogatják a közösségi tervezés folyamatát, azaz bevonják a lakosságot
a megújítandó park tervezésébe.

olyan, a vasúti személyforgalom szempontjából is pozitív beruházásra készülnek,
amely során nemcsak jelentősen csökkenne
az Újbudán keresztülmenő vonatforgalom
zaja, valamint a szerelvények által keltett
rázkódás mértéke, hanem a helyi közlekedési infrastruktúra is javulhatna, ha a legfontosabb csomópontokban új állomásokat
hoznak létre.
A kivitelezési tervek alapján a Déli Körvasút beruházás során az újbudai vonalszakaszt mindenhol zajvédő fallal látnák
el, modern technológiai megoldásokkal
mérsékelnék a rázkódást, megújulnának

Újbuda

Kérdések, észrevételek:

vasutfejlesztes@ujbuda.hu
info@nif.hu

A választási évben is jól működött a kerület

Több forráshoz juthat Újbuda
Újbuda képviselő-testülete január 22-én
tartotta legutóbbi ülését,
amelyen egyebek közt
elfogadták az idei fővárosi forrásmegosztási
rendelet tervezetét.
A napirend előtti felszólalások
után a nyílt ülésen tizenegy pontot tárgyaltak a képviselők. Újbuda Önkormányzata elfogadta
a Fővárosi Önkormányzat 2020.
évi forrásmegosztási rendeletének tervezetét. Ennek értelmében Újbuda Önkormányzatát
10 600 905 000 forint bevétel illeti meg, ami az előző évben tervezett eredeti előirányzathoz képest
970 281 000 forint növekedést
jelent.

Hintsch György alpolgármester megköszönte
az önkormányzat dolgozóinak, hogy egy választási évben is zökkenőmentesen és hatékonyan
működött tovább a kerületi intézményrendszer

Szintén megszavazták a képviselők a Diószegi út–Daróczi
utca–Bocskai út–Karolina út
által határolt terület építési szabályzatát, az Újbuda közterületein parkolók várakozási díjáról
szóló rendelet módosítását, valamint döntöttek a Brassó úton
lévő honvédelmi akadálypálya
hosszú távú közterületi használatáról és a Gazdasági Műszaki
Ellátó Szolgálat (GAMESZ) alapító okiratának módosításáról.
Ezen a testületi ülésen született
döntés arról is, hogy az önkormányzat megalakítja az Újbudai
Közalkalmazotti Érdekegyeztető Fórumot.
A képviselő-testület elfogadta
a lejárt idejű határozatok végrehajtására vonatkozó polgármes-

teri és jegyzői tájékoztatót is.
A tavalyi év önkormányzati működésével kapcsolatban Hintsch
György alpolgármester kiemelte:
nehéz és izgalmas időszakon van
túl Újbuda, hiszen két választás is
volt, de az önkormányzat minden
munkatársa kiemelkedő munkát
végzett, így a kerület működése 2019-ben is jó volt. A hivatal
dolgozóinak köszönetét fejezte
ki dr. László Imre polgármester
és Hoffmann Tamás korábbi polgármester is.
Zárt ülésen tárgyalták az egybegyűltek az ÖBÖL XI. Kft. önkormányzati felügyelőbizottsági
tagjának kijelölését és a fakivágási ügyben benyújtott fellebbezést.
Újbuda

aktuális

3 | 2020. január 29. |

A politikának
az emberekről kell
szólnia

Sok fejlesztést hoztunk ide
Simicskó Istvánt, Újbuda
országgyűlési képviselőjét
arról kérdeztük, hogyan
értékeli a közelmúlt eredményeit, illetve hogy milyen
célokért fog dolgozni Újbuda
képviseletében 2020-ban
a parlamentben.
Év eleje általában a leltározás, mérle
gelés időszaka. Ön is értékeléssel szok
ta kezdeni az új évet?
Aki a közéletben dolgozik, annak kötelessége, hogy a közösségépítés érdekében
mérlegeljen, értékelje az elvégzett munkát, és időről időre önvizsgálatot is tegyen. Az elmúlt év izgalmas és érdekes
volt, hiszen a választás éve volt 2019. Épp
ezért talán kicsit túlpolitizált is volt a kampányidőszakban. Aki viszont felelősségteljesen dolgozik a kerületért, annak a legfontosabb célja természetesen csak az lehet,
hogy az adott közösség jólétét, boldogulását segítse elő.

dern centrumkórház megépítése az itt élő
emberek életét segíti. Tehát az nem lehet
kérdés, nem lehet vita tárgya, hogy kell-e
a legmagasabb szintű orvosi ellátást nyújtó
egészségügyi intézmény Újbudának. Arról lehet vitázni, hogy hol legyen, de hogy
kell-e, arról nem. László Imre polgármester
úrral is beszéltem már erről, és remélem,
sikerül dűlőre jutnunk ebben a kérdésben.
Ezen, valamint a Gyermek-egészségügyi
Centrum megvalósításán biztosan teljes
erőbedobással dolgozom.
A nemzeti közös nevező megtalálása
és megerősítése mindig is célkitűzésem
volt. Most is az, sőt, talán jobban, mint
valaha. Minden közösség erejét a szellemisége adja. Ne gyűlöljük egymást,
ne egymással hadakozzunk, törekedjünk arra, hogy konszenzusra találjunk.
Hogy milyen jövőt képzelünk el, azon lehet persze vitatkozni, de hogy szeretjük
a hazánkat, szeretjük Újbudát, az alapkérdés kell, hogy legyen. Itt, a XI. kerületben a közösségépítésnek számos olyan
lehetősége
van,
amelyet az elmúlt
időszakban
is
megpróbáltunk alkalmazni, gyakorolni, és remélem,
ezeket a kerület
mostani vezetőivel is tovább tudjuk vinni.
Az egészségesebb környezet kialakítása is közös
érdekünk. Újbuda
nagy kerület, sok
frekventált
főút
megy itt keresztül,
nyilván törekedni kell arra, hogy
olyan gépjárművek
legyenek,
olyan
közlekedési
eszközök, alternatív
megoldások, amelyek
csökkentik
ezt a terhelést. De
ez nem pusztán
az újbudai polgármester feladata. A főváros egészének problematikája mindez, sőt,
a mai civilizáció egyik legfontosabb problematikája.

az egészségesebb
környezet kialakítása
közös érdekünk
Hogyan értékeli az elmúlt időszak
eredményeit? Sikerült megvalósítania
a célokat?
A politikának az emberekről kell szólnia.
Hálás vagyok, hogy a választók bizalmából huszonkettedik éve dolgozhatom
a magyar parlamentben. Azokat a célokat
pedig, amelyeket még korábban, különböző fórumokon megígértem, döntően meg is
valósítottam. Még a gazdagréti tanuszoda
megépítése van hátra, de most már eljutottunk oda, hogy egy megnyert közbeszerzésen vagyunk túl. Úgyhogy bízom benne,
hamarosan megkezdődik az építés. De
azt, hogy az 1-es villamos eljöjjön az Etele
úton, azt hogy a 4-es metró elkészüljön, azt
hogy a Kelenföldi pályaudvar rendbetételét
megkezdjük, mind-mind elértük. Nagyon
sok olyan fejlesztést sikerült a kerületbe
hozni, a sportfejlesztésektől a különböző
iskolafelújításokon át a Bikás park rendbetételéig, amelyeket korábban ígértem.

Melyek azok a konkrét célok, amelye
ket 2020-ra tűzött ki maga elé ország
gyűlési képviselőként?
Sokan megkerestek a Dél-budai Centrum
Kórház ügyében, hiszen ebben különböző
ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot a közelmúltban. Egy 21. századi, mo-

Az ön munkáját mennyiben befolyá
solja, hogy képviselőtársa Molnár Gyu
la lett a parlamentben?
Régóta ismerjük egymást, hiszen hosszú
ideig volt Molnár Gyula polgármestere is
Újbudának. Nekünk 2010-ben volt személyes „ütközetünk”, ha lehet így fogalmazni, ugyanis akkor egy körzetben indultunk
a választásokon. Nagy és tisztességes küzdelem volt, amit akkor én nyertem. De
a mai napig folyamatos köztünk az egyeztetés újbudai ügyekben, és semmilyen
emberi problémánk nincsen egymással.
Újbuda érdekében szükségszerű az együttműködés kettőnk között, mint ahogyan
László Imre polgármester úrral is szükség
van erre. Sohasem azt keresem, ami megkülönböztet minket, hanem ami összeköt.
Nyilván a világot sokféleképpen láthatjuk,
mégis, a fő feladatunk Újbuda és az itt élő
emberek szolgálata. Ebben kell együttműködni és a lehető legtöbbet megtenni. Ha
helyben mi rendben vagyunk, jobbá tudjuk
tenni a világunkat. Én bizakodó vagyok.

Tiszta, rendezett Újbuda

Kerületi ügyekben
össze kell tartanunk
Molnár Gyula, Újbuda
és Budafok–Tétény országgyűlési képviselője a 2020-as
év célkitűzéseiről és az elmúlt
időszak tapasztalatairól beszélt
lapunknak.

Ön korábban Újbuda polgármestere
volt. Ha most tehetnénk egy időutazást,
és össze kellene hasonlítania az akkori
és a mai Újbudát, mit mondana?
A politikában ritkán használjuk azt a kifejezést, hogy elmaradt haszon, ez főként gazdasági kategória. De nekem most ez jut
eszembe. Újbuda néhány dolgot az elmúlt
időszakban nem használt ki, illetve bizonyos
dolgokat elengedett. Itt van
mindjárt a kerület elnevezése. Az Újbuda név felvétele még abban az időben
történt, amikor én voltam
a polgármester. Az alapkoncepció az volt, hogy a város
mifelénk fejlődik. Van egy
„régi” városrész, Óbuda,
és van egy új, fejlődő, azok
vagyunk mi, azaz Újbuda.
Az előző vezetés szerintem
kevesebbet
foglalkozott
azzal, hogy ez az újbudai
öntudat és jövőkép továbbfejlődjön. A másik, amit
kiemelnék, az épp a kerület
fejlődése. Két irányból lehet
fejleszteni. Egyrészt állami, önkormányzati, vagyis
adófizetői pénzből, másrészt vállalkozói finanszírozásból. Ha ezek arányát jól
alakítjuk ki, akkor az eredmény egy jól fejlődő kerület.
Én úgy látom, az elmúlt időszakban a vállalkozók rengeteg lehetőséget kaptak Újbudától,
ám az elvárhatónál kevesebb energiát fordítottak arra, hogy a profitjuk visszaforduljon
a kerületbe. Ezen változtatni kell. A harmadik nagy probléma, hogy elképesztő sok építkezés van Újbudán. Ez jó, hiszen azt jelenti,
hogy vonzó a kerület, drágák a lakások. Csak
azt is látni kell, hogy ennek van egy „élhetőségi oldala” is. Fontos kérdés, hogy a rohamos gyarapodásban hogyan lehet közlekedni,
hova fognak oviba, iskolába járni a gyerekek,
lesz-e elég orvos és még sorolhatnám. Ezeknek a gondoknak a felvállalását, felelősségét
és a megoldások keresését hiányolom az előző vezetéstől.

Egész Dél-Buda egyik legégetőbb problémája
a közlekedés. Meg kell találni a megoldásokat
arra, hogy ne rajtunk keresztül folyjon az átmenő forgalom. Ez hidakat, elkerülő utakat
feltételez, a tömegközlekedés fejlesztését feltételezi. Ez olyan tennivaló, amely a kerület–
főváros–kormány metszetében áll, így kell
elvégezni. A Budaörsi utat rendezni kell, mert
ez a bejövő forgalom nyugati kapuja. Aztán
ott a Bartók Béla út, amelynek a kulturális
központiságát lehet és kell erősíteni, és ott
van a Duna. Jobban ki kell használni a gyönyörű folyó közlekedési, kulturális, sportolási lehetőségeit. Ez mind-mind olyan munka,
amely nemcsak az önkormányzatra hárul, hanem állami és kormányzati feladat is. És van
még egy lényeges ügy. Bármennyire módos
kerület Újbuda, a szociális kérdéseket nem

szabad szőnyeg alá söpörnünk. Ezen a területen bőven van teendőnk. 2010 környékén
800–900 millió forint körül volt a szociális
ellátás költségvetése, ez a törvények változása
nyomán ma durván a felére csökkent. Ez a kerület szerintem meg tudná oldani, hogy újra
többet költsön e célra. A törvények és a helyi
rendeletek egyensúlyát meg kell találni. Például többletlehetőségek nyújtásával, úgymint
a lakhatás támogatása, gyógyszertámogatás,
önkormányzati segítség a gyermeknevelés
költségeihez. Ennek megteremtése parlamenti
feladat is. Ezekért az ügyekért dolgozom.

Befolyásolja, hogy Simicskó Istvánnal
együtt képviselik Újbudát?

az utcának van
jobb és bal oldala, nem
pedig az önkormányzati
döntéseknek
Milyen a kapcsolata a jelenlegi önkor
mányzati vezetőséggel?
László Imre polgármester úr számít az elődök munkájára, véleményére. Az én közreműködésemre is. Vissza kell térnünk oda,
ami szerintem a világ normális folyása, hogy
egy önkormányzat ne legyen a pártpolitikai
csaták terepe. Az önkormányzati munkának
egy térségről, nevezetesen Újbudáról, az itt
élőkről kell szólnia. Ilyen aspektusból csak
az utcának van jobb és bal oldala, nem pedig az önkormányzati döntéseknek. Nagyon
egyetértek az eddig megjelent szándékokkal,
ami a tiszta, rendezett és zöld Újbudát illeti.
Így látom én is, és ahol tudom, segítem az új
vezetés ezirányú munkáját.

Vannak már konkrét tervek, amelyeket
az önkormányzattal együttműködve, azt
támogatva visz be a parlamentbe?

Mi nagyon jó viszonyban vagyunk,
legalábbis én kedvelem őt. A parlamentben érezhető, hogy könnyebben
mozog az, aki kormánypárti. Ám
meggyőződésem, hogy ha lenne bármilyen ügy, amiben keresném Simicskó Istvánt, vagy ő keresne engem, mi
biztosan támogatnánk egymást. Újbudai ügyekben össze kell tartanunk.

Ön Budafokot is képviseli. Milyen közös
projektek szerepelnek a tervekben?
Olyan remek adottságai vannak a két területnek, hogy szimbiózisban tudnának együttműködni. A Duna-part, a közlekedési gondok
közösek. Ha a MÁV-val meg lehet állapodni,
hogy több helyen álljon meg vonat, ha az új
Duna-híd megfelelő helyen lesz, az jó lesz
Budafoknak és Újbudának is.

Mivel lenne elégedett 2020 végén?
Ha sokat haladna előre mindaz, amiről beszéltünk, boldog lennék. Lázas éven vagyunk
túl, választások voltak, embert próbáló időszak volt. Én most annak örülnék, ha visszaállna a nyugalom. Tegye mindenki a dolgát,
ne áskálódjunk, ne veszekedjünk, hanem
hagyjuk dolgozni egymást. Ha ilyen évünk
lesz, akkor szerintem elégedettek lehetünk.

aktuális

Hasznos volt
a parkolási
változás
Jól működik az új övezet is
Lassan fél éve már, hogy
a kerület parkolási díjfizetős övezeteinek fővárosi
tulajdonú útjain megszűnt
az ingyenes parkolási lehetőség. Utánajártunk, hogy
érezhető-e pozitív változás.
Augusztus 1-je óta a nem ott lakóknak
fizetniük kell a parkolásért a kerületi
közterületek fővárosi tulajdonban lévő,
mindaddig ingyenes szakaszain, ahol
korábban elég nehéz volt helyet találni.
Az azóta eltelt időszakban az önkormányzat szakemberei szerint észrevehető volt a javulás: a parkoló járművek
sokkal rövidebb ideig várakoztak, így
egy napon belül sokkal több autós talált
helyet kocsijának. Már nem a munkába
érkezők, „reggel jön, este megy” típusú
parkolásai voltak a jellemzők, hanem
az ügyintézés, ebéd vagy bevásárlás
célú, rövidebb időszakokra szóló helyfoglalások.
Jól működött az újonnan bevezetett
övezet is, vagyis a Műegyetem rakpart
Szent Gellért tér és Bertalan Lajos utca
közötti szakasza, ahol 175 forintba ke-

rül egy óra, és háromórányi díj befizetésével egész nap lehet ott várakozni.
(A többi fővárosi tulajdonú szakaszon
a kerületben 265 forint/óra, illetve 440
forint/óra a parkolási díj.) Ez, illetve
a tömegközlekedés igénybevétele nyújt
alternatívát a korábban az ingyenes szakaszokon parkolók számára.

Fővárosi területek díjfizetési kötelezettséggel érintett újbudai szakaszai: Bartók Béla út (a Szent Gellért tér
és az Ulászló utca között), Irinyi József utca, Bocskai út
(a Fehérvári út és a Tas vezér utca között), Villányi út (a Móricz
Zsigmond körtér és a Tas vezér utca között), Fehérvári út
(a Móricz Zsigmond körtér és a Hamzsabégi út között), Október
huszonharmadika utca, Bogdánfy utca, valamint a Műegyetem
rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között.

Mint az önkormányzat már számos
alkalommal jelezte: a Műegyetem
rakparton kijelölt övezetre nem érvényes egyetlen lakossági hozzájárulás
sem, tehát ott mindenkinek, az újbudai lakosoknak is fizetniük kell a parkolásért. Akiknek viszont az egyéb
fizetős várakozási övezetek területén
van az állandó lakóhelyük, azok ott
a lakossági hozzájárulással ingyen
parkolhatnak. A 2019-ben kiváltott
engedélyek 2020. március 31-éig érvényesek (újraváltásuk feltételeiről
lásd külön írásunkat).
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ügyintéző

Parkolási
engedélyek
megújítása
A kerület fizetős övezetében állandó
lakóhellyel rendelkező lakosok számára lehetőség van éves várakozási hozzájárulás kiváltására. Lakásonként kettő,
személyenként egy engedélyt lehet kiváltani, melyek a következő év március
31-éig érvényesek. A gazdálkodói szervezetek részére kiadható várakozási hozzájárulással kapcsolatban telefonon tudnak érdeklődni. A megújítást ez esetben is minden
évben meg kell ismételni.
A 2020-as várakozási hozzájárulásokat
is kérelemre, a formanyomtatvány kitöltése
és a 2000 forintos eljárási díj befizetése után
adja ki az önkormányzat. Személyes ügyintézésre a Zsombolyai utca 5. I/107. irodában
ügyfélfogadási időben van lehetőség (hétfő
13–18 óra, szerda 8–16 óra, péntek 8–12 óra).
Telefonon ügyfélfogadási időn kívül lehet
érdeklődni, az 1/372-4514-es és 1/372-4515ös telefonszámokon, illetve már közvetlen
e-mail cím is tartozik ehhez az ügykörhöz,
a parkolas@ujbuda.hu. A formanyomtatvány
elérhető a helyszínen, az ujbuda.hu honlapon,
illetve a meglévő ügyfelek részére a postázás
folyamatban van.
A gyorsabb ügyintézés és a sorban állás elkerülése érdekében a kozigazgatas.ujbuda.hu/
ehivatal oldalon keresztül elektronikusan is
benyújtható a kérelem, ez esetben az eljárási díjat kizárólag bankkártyás fizetéssel lehet
leróni.
Lakossági várakozási hozzájárulás annak
a kérelmezőnek adható, aki a várakozási övezet díjfizetés alá vont területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és ő az érintett
gépjármű bejegyzett üzemben tartója. A munkáltatótól kizárólagos használatra kapott személygépjármű esetében a nyomtatványon található nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével
igényelhető a hozzájárulás. Ez a várakozási
engedély a XI. kerület teljes díjfizetés alá vont
várakozási övezetére érvényes, kivéve a Műegyetem rakpartot.
Egyéb parkolási engedélyek ügyében nem
az önkormányzat az illetékes, például mozgáskorlátozottak számára a parkolásra is feljogosító igazolványt a Kormányhivatal adja
ki. Parkolási pótdíjakkal kapcsolatos
kérdésekben pedig az Újbudai Közterület-felügyelethez lehet fordulni
az 1/790-8830-as telefonszámon.

Parkolási
övezetek
Újbudán

aktuális
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Pro Cultura Újbuda
Idén hárman kapták meg az elismerést

nepségen
először
Simkó Katalin színművész adta elő Kovács András Ferenc:
Kölcsey
Ferenc
lehajtja fejét című

Domokos Erzsébet, Domokos Pál Péter
gyermeke, Gáti György fotóművész
és Egri Orsolya, a Tranzit Art Café vezetője
A Magyar Kultúra Napján,
január 22-én adták át az idei Pro
Cultura Újbuda kitüntetéseket
a B32 Galériában.
Újbuda Önkormányzata a Magyar Kultúra
Napja alkalmából minden évben Pro Cultura Újbuda kitüntetéssel ismeri el azokat,

akik kiemelkedő munkát végeztek a kerület
művelődésének,
kulturális színvonalának,
szellemi értékei gyarapításának
érdekében.
A B32 Galéria és Kultúrtérben rendezett ün-

László Imre polgármester

versét, majd László Imre polgármester
és Barabás Richárd kultúráért felelős alpolgármester átadta a kitüntetéseket.
Posztumusz kapta meg a Pro Cultura
Újbuda díjat Domokos Pál Péter néprajzkutató, történész a magyar kultúra ügyében
végzett
több
évtizedes
tevékenysége eli smer éseként.
Az elismerést
gyermeke, Domokos Erzsébet
vette át. Szintén kitüntette
a kerület Egri
Orsolyát,
aki
tizenöt esztendeje működteti
a Tranzit Art
Cafét, kezdettől
Barabás Richárd
fogva együttalpolgármester
működve az újbudai kulturális
élet szereplőivel, tevékenyen részt vállalva
annak színesítésében. Ugyancsak Pro Cultura díjat vehetett át Gáti György újbudai
fotóművész évtizedes kiemelkedő fotográfusi munkásságáért.
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én
született Újbuda díszpolgára, Cseh Tamás,
aki idén lett volna 77 éves. Az ünnepség
zárásaként Hrutka Róbert és Nagy Dániel
Viktor szólaltatta meg dalait.
Következő számainkban részletesen bemutatjuk a díjazottakat.
Újbuda

Felmérik az oktatási intézmények igényeit

Iskolaigazgatókat köszöntöttek
Újév alkalmából
köszöntötték a kerületi
oktatási intézmények
vezetőit az önkormányzat
tanácstermében.
A rendezvény a Weiner Leó Katolikus
Zeneiskola-Alapfokú
Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak

előadásával kezdődött, majd Homolay Károly, az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója emlékezett meg a nemrég
elhunyt Beleznay Andorra, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola egykori igazgatójára.
– Most van itt az ideje, hogy
a tervekből és az ígéretekből
konkrét intézkedések legyenek,

Együttműködés
az Auchannal

Újbuda Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az esélyegyenlőség elve alapján javítsa a hátrányos helyzetű, nehézségekkel
küzdő lakosok életminőségét. Ennek jegyében kötött stratégiai megállapodást az Auchan Magyarországgal, amelyet László Imre polgármester és Balázs Ildikó, az üzletlánc Savoya parki áruházának igazgatója írt
alá. – A helyi vállalkozások nagy szerepet játszanak a közösségépítésben, ezért is fontos a velük való együttműködés – hangsúlyozta a polgármester. – Az Auchan társadalmi szerepvállalása üzletpolitikájának
része, miközben a fogyatékkal élők és a nehéz sorsú emberek mindennapjaira is odafigyel – tette hozzá.

zajlik az oktatási intézmények
fejlesztési és támogatási igényeinek felmérése. A kerületben is
a munkaerőhiány a fő probléma,
az önkormányzatnak fontos a jó
pedagógusok megtartása – mondta
Orosz Anna alpolgármester. – Szeretnénk, ha nyitott, értő és gondolkodó generációk nevelkednének,
hogy később aktív és tudatos ke-

rületi polgárokká váljanak – tette
hozzá az alpolgármester.
Molnár Gyula, Újbuda országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, reméli, hogy az idei év
az oktatásban is sikeres lesz. –
A városvezetés ismeri a szülők,
a pedagógusok és a gyerekek igényeit, ezek kielégítéséért dolgozik – mondta lapunknak.

Különleges házassági évforduló
Hatvan esztendővel
ezelőtt kötött házasságuk megerősítésére
érkezett január 14-én
a polgármesteri hivatalba Bereczky Olga
és Szegedi Ferenc,
ahol Molnár Gyula
országgyűlési képviselő, valamint László
Imre polgármester
fogadta a gyémántlakodalmát ünneplő
párt. Szegedi Ferenc
maga is a XI. kerület
vezetője volt 1994
és 1998 között, ezekre
az évekre élete egyik
legszebb időszakaként
emlékezett vissza,
kiemelve, hogy felesége is aktívan segítette munkáját.

Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője arra hívta
fel az igazgatók figyelmét, hogy
mindig tartsák szem előtt az értékalapú gondolkodást, a jó légkörű
csapatmunkát, legyen erős felelősségérzetük, gondolkodjanak
tágabb összefüggésekben.
D. B. S.

kult
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Bereményi Géza volt a Lemezjátszó Classic vendége

Ma is nagy hatású
Cseh Tamás első lemeze
Bereményi Géza Kossuthdíjas íróval, filmrendezővel beszélgetett Horváth
Gergely a B32 Galéria
és Kultúrtér Lemezjátszó
Classic sorozatának keretében a Cseh Tamással
és Másik Jánossal közösen
írt Levél nővéremnek című
album születéséről.

mondatot; így került a Budapest című dalba a „Három év múlva nem vagyok hadköteles” sor, amelyet a behívó miatt aggódó
zenész mondott épp akkor, amikor ő rímet
keresett. A lemez felvételének napján a két
zenész összeveszett – Bereményi ma is kihallja a lemezről a konfliktust.
A 43 esztendős lemez a mai napig nagy
hatású, amit a B32 közönségén is le lehetett mérni, számos tizen- és huszonéves
volt kíváncsi az önéletrajzi ihletettségű
számok titkaira. A Budapest, Az Apa
kalapja, Az éjféli gyors, a Tanulmányi
kirándulás a ’60-as, ’70-es évek különös
lenyomatai, hátterükről a szövegíró sok
történetet elmesélt a B32-ben megrendezett telt házas esten.
Bereményi Géza azt is elmondta, hogy
a Cseh Tamás-dalokat szerinte jó érzékkel
feldolgozó és előadó Járai Márkkal, a Halott Pénz énekesével közösen írtak néhány
új számot, amelyek hamarosan közönség
elé kerülnek.

A szövegíró Bereményi Géza, az énekes-gitáros Cseh Tamás és a gitáros-billentyűs Másik János 1976-ban, két nap
alatt írta meg a kultikussá vált Levél
nővéremnek című lemezt. Kitalálták
a kerettörténetet, a nővérének egy
presszóból levelet író lecsúszott értelmiségi figuráját, és a zenészek dallam
ötleteire Bereményi azonnal megírta
a szövegeket. Mint a Lemezjátszó
alkalmával elmondta, Cseh Tamásék
beszélgetéséből is beépített egy-egy

D. B. S.

Carbonfools:
lemezbemutató Újbudán
A közel húszéves, elektroakusztikus
zenét játszó Carbonfools underground
és populáris elemeket összegyúrva vált
nagy koncerthelyszínek, fesztiválok
főszereplőjévé. Január 23-ai lemezbemutatójukon megtöltötték az A38 Hajó
gyomrát a rajongóik.

A Carbonfools egyik alapítója és motorja, Bicskei
Titusz kifogyhatatlanul kreatív DJ és zeneszerző.
Számtalan műfajban megnyilvánult már, saját beval-

A dobos, Hámori Benedek is nagyon örült az új
alkotófolyamatnak, mert ez lett az első olyan Carbonfools-lemez, amelynek minden dala akusztikus dobokra épül. Két nap alatt ütötte fel a próbák
és a komponálás után a dobalapot, a felvételek jelentős részén már csak a tökéletes hangzást alakították
ki. A Hiperkarmában is játszó dobosnak köszönheti
a zenekar Fóris-Ferenczi Gábort: Kolozsváron fedezte fel, miután Fehér Balázs kiválása után énekes
nélkül maradtak, és egy ideig úgy tűnt, nem is lesz
folytatás.

Az A38 Hajón hangzott fel először a Carbonsun

Helyszín: Próféta Galéria
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
Előadók: Bihari Csaba és Ócsai Tamás
www.anagykerdes.hu

2020. január 22. – 18.00
2020. január 29. – 18.00
2020. február 5. – 18.00

2020. február 12. – 18.00
2020. február 19. – 18.00
2020. február 26. – 18.00

J.B. Priestley

Veszélyes forduló

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

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.

lása szerint ez a zenekar az ő szentimentális énjét
tükrözi. A Bëlgából is ismert zenész dalcentrikusnak
nevezi az új lemezt, amely szerinte az eddigieknél
nyersebb, rockosabb, letisztultabb lett.
– Nagy tervekkel álltunk neki a Carbonsunnak –
mondta lapunknak Gulyás Barna gitáros –, az volt
a cél, hogy az egész zenekar vegyen részt a dalok
megalkotásában. Nem Titusz hozta az alapokat a próbára, hanem először meghallgatták a tagok ötleteit, ő
azokra komponált, aztán megint közösen próbáltak.
Így formálódott ki a Carbonsun, amelyre egy magyar
nyelvű dal is felkerült, a Mindent eltakar. Ennek szövegét az énekes Fóris-Ferenczi Gábor öccse, Áron
írta, klipjét pedig Titusz fürdőszobájában vették fel.

– Hosszú folyamat volt a beilleszkedés – árulta el
az énekes. – Én korábban nem ismertem a Carbonfoolst, de Benő meghívására eljöttem Budapestre,
meghallgattak a többiek is, elkezdtünk próbálni,
megtanultam a régi dalokat, írtam újakat, és csak fél
év után mondták, hogy akkor én lettem az új énekes. – Ma már zeneileg és színpadilag is tökéletesen
összeforrtunk Gáborral – tette hozzá Titusz –, a közönségünk elfogadta, a dalokat is az ő egyéniségére
szabva készítjük.
A kétórás koncerten az összes új dalt eljátszotta
a Carbonfools, és természetesen a régi nagy slágerek
is elhangzottak az A38-on.
D. B. S.
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Beszélő
képek

Az Ed Is On a B32-ben

Plakátok az Újbuda Galériában
Rozmann Ágnes grafikusművész Képbeszéd
című plakátkiállítása
látható február 10-éig
az Újbuda Galériában,
az önkormányzat
Zsombolyai utca 5.
alatti épületében.
A Munkácsy Mihály-díjas
Rozmann Ágnes számos intézmény, cég, szervezet lo-

góját, arculatát tervezte már meg, de készített bélyeget, lemez- és könyvborítót, színházi plakátot
is, alkotásaival sok nemzetközi eseményen aratott
sikert.

– A plakátművész mindig megpróbálja megragadni az emberek figyelmét, Ágnes ezt az átlagosnál rafináltabb módon teszi. Minél többet
szemléljük alkotásait, annál több kódolt üzenet jut el hozzánk – fogalmazott lapunknak a kiállítást megnyitó
Fekete Vali műkritikus-esztéta.
– Az internet elterjedésével egyre
népszerűbbé vált a plakátkészítés –
tette hozzá a Magyar Képzőművészeti Egyetemen oktató Rozmann
Ágnes. – Tematikus tárlatokat szerveznek, ahová fiktív témájú plakátokkal is lehet pályázni. Maga a reklám az internetre
költözött, az utcai plakátok főként a kulturális terület
üzenethordozóiként maradtak meg.
Újbuda

10.30

február 9.

vasárnap

EGy hÚRon
pEndüLünK
Marionett-játék klasszikus zenére
(Marica Bábszínháza)
3+

19.00

MoST!

Bemutató
Csató Kata és Romankovics Edit
(Az ESZME előadása)
16+

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

A Junior Prima díjas színész, Tasnádi Bence
és zenekara, az Ed Is On a 2013-as Talentométer
tehetségkutatón a szakmai zsűri döntése alapján
a pop-rock kategória győztese lett. Az egyszerre
underground hangzásvilágú és populáris
együttes január 30-án koncertezik a B32 Galéria
és Kultúrtérben. Az Ed Is Ont elgondolkodtató
szövegek és könnyed, fülbemászó dallamok
jellemzik, fellépéseiket átszövi a színházból hozott
drámaiság és a szuggesztív előadásmód.

Érsebészeti szakrendelés
is elérhető a Pozitronnál
Az Albertfalva városrészben
működő Pozitron-Diagnosztika
Központ a képalkotó vizsgálatok
elvégzése mellett új szolgáltatásokkal bővítette palettáját,
számos szakrendelést indított el
a közelmúltban. Ezek közül most
az érsebészetet mutatjuk be
közelebbről.
Az érsebészet az erek megbetegedéseinek
kezelésével foglalkozik: érszűkület, visszeresség, értágulatok, trombózis és a mélyvénás
trombózis utáni gondozás, cukorbetegség,
valamint a magas vérnyomás okozta érbetegségek.

Mikor célszerű
érsebészhez fordulni?
•

Nyaki ultrahangvizsgálaton igazolódott
a nyaki artériák szűkülete
• Ha járáskor a comb felső-hátsó vagy
a lábszár hátsó részén fokozódó fájdalmat
érez, majd megállást követően csökken a fájdalom
• A lábakon tágult, kanyargós vis�szerek megjelenésekor, ha estére
duzzanat alakul ki a lábszár, boka
környékén, nehézláb-érzés esetén
• Esztétikai probléma esetén (a lábakon kialakuló hajszálvékony, ún. pókhálóvénák
vagy tágabb visszerek megjelenésekor)
• Nyugalomban is jelentkező végtagfájdalom vagy a végtagon megjelenő sebesedés
esetén
• Kéz- vagy lábizomerő gyengülésekor
• Ha a családban előfordult örökletes szívés érrendszeri
megbetegedés
Központunkban
az első konzultáció
alkalmával kerül

sor az anamnézis felvételére, átnézzük a korábbi orvosi dokumentációkat, ha azok rendelkezésre állnak. Ezután fizikális vizsgálat,
majd egy műszeres Doppler-vizsgálat zajlik,
amellyel a véráramlás mérhető, ezután következik az összefoglaló vélemény, illetve a terápiás javaslat megbeszélése.
– A visszérbetegségek minden
formájával foglalkozom. Eddig közel 5000 visszérműtétet
végeztem, mely országosan is
kiemelkedő. Négy intézetben
operálok. – mondta Dr. Németh
Ákos érsebész.
A Pozitron-Diagnosztika Központban elérhető teljes körű érsebészeti
gondozás, laborvizsgálatok, képalkotó vizsgálatok (UH, CT, MR), illetve
az ún. scleroterápia (visszértágulatok injekciós kezelése) elvégzése is.
Központunk 2019-ben az elsők között
kapta meg a PRIMUS Magán Egészségügyi
Szolgáltatók Egyesülete által létrehozott MINŐSÍTETT
MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ VÉDJEGYET.
X

Pozitron-Diagnosztika
Központ
1117 Budapest
Hunyadi J. út 9-11.
www.pet.hu

fókusz

Nagy,
morcos
medvék
Ha annak idején nem locsolják fel a téli
időszakban a Bikszádi utcai iskola sportpályáit, hogy az odajárók korcsolyázhassanak,
akkor talán nem a XI. kerület adta volna
Magyarországnak az egyik legnagyobb
jégkorongozót. Kangyal Balázs játékosként ott volt Szapporóban, amikor
2008-ban a magyar jéghoki-válogatott
megnyerte a divízió 1-es világbajnokságot, és ezzel feljutott az elitet jelentő
A-csoportba. Az Újbudán nevelkedett
sportember nem elégedett meg azzal, hogy
ő került be legtöbbször a válogatottba
a magyar jégkorong történelmében, sportvezetőként is tudja, miként lehet sikereket
elérni. Szívügye, a MAC bajnok és kupagyőztes lett, sőt, másfél éve a Szuperkupát
is megnyerte. A csapat ekkor vette fel
Újbuda nevét.

Szabadidő Egyesület néven szerepelt pár évig, majd 1993-ban
a MAC szakosztálya lett, és MAC-Népstadion néven folytatta tovább. Már ezekben az években kitűntek kiváló utánpótlás-nevelő
munkájukkal. 2011-ben önálló sportegyesületté szerveződtek, nevük MAC Budapest Jégkorong Akadémiára változott.

Újbudai kezdetek

– Amikor mi jó pár évvel ezelőtt idekerültünk Újbudára, szinte minden a gyerekekről szólt – mondta el Kangyal Balázs.
– Tizenhat évesek voltak a legidősebb
játékosok, korosztályos viadalokra vittük őket. Ausztriában is
játszottak, de fontosnak
tartottuk,
hogy
legyenek példaképeik,
legyen

A MAC története messzire nyúlik vissza. A legrégebbi eleme maga a név, hiszen a Magyar Athletikai Clubot
1875-ben alapították, majd 1945-ben megszűnt működni,
csak 1988-ban szervezték újra. A MAC Újbuda jogelődje
1985-ben először KSI-színekben lépett felnőtt csapattal
a jégre az OB 1-ben, ám a főként utánpótlás-neveléssel
foglalkozó KSI nem sokkal később megszüntette jégkorongszakosztályát. Ezt követően a már
kialakult csapat Liget SE, illetve Népstadion

MAC

történet

1875 A MAC alapítása
1985 A jogelőd KSI felnőtt
hokicsapatot szervez
1993 A MAC-hoz csatlakozik
a hokicsapat
2011 A szakosztály önálló egyesületté
válik MAC Budapest Jégkorong
Akadémia néven
2015 Ezüstérem a MOL Ligában
2017 A MAC Budapest megnyeri
a Magyar Kupát
2018 Első bajnoki cím, az Erste
Ligában, az új szezont MAC
Újbuda néven kezdik, és
megnyerik a Szuperkupát is,
ekkor már a Szlovák Extraligában
(Tipsport Liga) játszanak
2019 9.helyen zárnak az extraligában
2020 Bronzérem a Magyar Kupán
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Kangyal Balázs
egy felnőtt csapat, ahová
majd ők is bekerülhetnek, ha
jól teljesítenek – tette hozzá. A MAC felnőtt jégkorongcsapata 2015-ben már
Magyarország,
illetve
Erdély
legjobbjaival
harcolt a MOL Ligában.
Vezetőedzőjük
ekkor
már az a Majoross Gergely volt, aki szintén ott
volt a szapporói hősök
közt, és edzőként is
bizonyított: a bajnoki címig menetelt a DVTK gárdájával. A MAC
már első idényében
majdnem
megnyerte a magyar bajnokságot,
és bár 2015-ben
a döntőben a miskolci jegesmedvék
még jobbnak bizonyultak, 2017-ben már
visszavágtak a fővárosi
fiúk. Előbb a Magyar Kupában győzték le a DVTK-t, majd
a 2017/18-as Erste Liga-sorozat döntőjében magyar bajnok lett a MAC. Ezt
koronázta meg a Szuperkupa-győzelem 2018.
szeptember 9-én, amikor – már MAC Újbuda néven – a Tüskecsarnokban legyőzték 3-2-re az osztrák bajnokságban szereplő Fehérvár AV19-cet.

A MAC feltette
Újbudát a jégkorong
térképére

Magasabb lépcsőfokon

Majoross Gergely

fókusz
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A csapat vezetői látták, hogy váltani kell, miután idehaza már minden sikert elértek, amit csak lehetett.
Az osztrák bajnokságot célozták meg, de oda nem sikerült bekerülniük. Helyette azonban meghívást kaptak a jóval magasabb színvonalú szlovák bajnokságba,
a Tipsport Extraligába, ahol a DVTK-val együtt igyekeznek jelenleg is helytállni Európa egyik legerősebb
jégkorongmezőnyében.
Az első szezonban az 57 mérkőzésből 17-et megnyerve jutottak tovább – a DVTK mögött – a 9. helyen. Idén eddig főként idegenbeli mérkőzéseken
léptek jégre a MAC Újbuda játékosai a szlovák extraligában, de tíz győzelmük így is összejött, ebből
nyolc idegenben. A hazai közönség a most következő időszakban több alkalommal drukkolhat a MAC
Újbudának a Tüskecsarnokban, hogy feljebb juthasson a 12. helyről.
Majoross Gergely szerint játékban rengeteget fejlődött a MAC Újbuda az extraligás szereplésnek
köszönhetően. – Egyre többet és többet tesznek
bele a játékosok, hogy eredményesebbek legyünk – nyilatkozta lapunknak a vezetőedző.
– Nagyon erős a szlovák mezőny, de mi is dolgozunk azon, hogy hatékonyabbak legyünk,
és reméljük, ez meghozza majd az előrelépést. Nem bántuk meg a döntésünket, mert
sportolók vagyunk, a kihívásokat keressük, és a szlovák bajnokság hatalmas
kihívás, ami azt hiszem, jó hatással
van mindenkire. Sajnos az anyagi
lehetőségeink korlátozottak, olyan
külföldi játékosokat nem tudunk
szerződtetni, akik már bizonyítottak ezen a szinten, így a tehetségkutatással kockáztatunk.
Kipróbálunk fiatal tehetségeket, és bízunk benne, hogy
a szimatunk nem csal, megtaláljuk azokat a játékosokat,

akikkel feljebb juthatunk az extraligában – tette hozzá
Majoross Gergely.
A menedzsment döntéseit az is igazolja, hogy a magyar
jégkorong-válogatott keretébe már a MAC Újbuda összes
játékosát meghívták – egy-két fiatal kivételével –, többen
rendszeres szereplők lettek. Ilyen az osztrák bajnokságban
gólkirályi címet szerző, Amerikában is játszó Sofron István is, aki tavaly igazolt a MAC-hoz, ahol nagyon jól érzi
magát. – Ez a második magyar csapat, ahol játszom, és itt
nagyon családias a légkör – emelte ki. – Harcban vagyunk
a rájátszásért az extraligában, úgy gondolom, jó csapatunk
van, és előrébb fogunk végezni a tabellán – mondta.

Fotók: Mudra László, Újbuda, MAC

Következő
hazai
mérkőzések

Bronzérem a Magyar Kupában

Az idei sikerek miatt is büszkék lehetnek az újbudai szurkolók: a MAC a Magyar Kupában a legjobb négy közé
jutott. Január harmadik hétvégéjén Miskolcon először
a későbbi bajnok Ferencvárossal játszott egy kőkemény
mérkőzést az elődöntőben, amely során mindössze egyetlen gól esett. Ezt a Fradinak sikerült belőnie, így ők mehettek tovább a döntőbe, míg a bronzmeccsen az újbudaiaknak a hazaiak jutottak. Majoross gárdája nem ijedt meg
az ellenféltől, az első két harmadot fölényesen megnyerve
szerezték meg a bronzérmet.

MAC–HC 07 WPC Koliba Detva
január 29. 19:00, Tüskecsarnok

Otthon a Tüskecsarnokban

Kangyal Balázs, a felnőtt profi csapatot működtető MAC
Budapest Profi Jégkorong Kft. ügyvezető igazgatója nem
csupán az eredmények miatt büszke a klubra: Magyarorszá-

Mára MAC
színekben
tanul a legtöbb
gyerek hokizni
Magyarországon,
jelenleg 350-en

MAC–HK Dukla Michalovce
január 31. 19:00, Tüskecsarnok

MAC–HK Poprad
február 14. 19:00, Tüskecsarnok

gon MAC-színekben tanul a legtöbb gyerek hokizni, jelenleg
350-en vannak. A Tüskecsarnokból az ő kezdeményezésükre lett jégkorongaréna, így vált a sokáig kihasználatlan épület a hazai pályájukká, ahová egyre több szurkolójuk jár.
– Hiába telt el több mint száz esztendő a MAC alapítása
óta, a mi csapatunk még nem tekint vissza évtizedes múltra sem – hangsúlyozta Kangyal Balázs. – Nagyon szimpatikusak vagyunk mindenkinek, de nincs olyan szurkolói bázisunk, mint a Ferencvárosnak vagy az Újpestnek.
A nulláról indultunk, és nagyon örülünk annak, hogy
az emberek jönnek a meccsekre drukkolni. Már dobosok
is vannak közöttük, jó a hangulat a lelátón – folytatta.

Nagyralátó célok

Ha már a Tüske lett a bázisuk, meg Kangyal Balázs is
Újbudán élte le élete jelentős részét, adta magát, hogy
felvegyék az Újbuda nevet. – Olyan sokan laknak a XI.
kerületben, hogy Magyarország ötödik legnagyobb városa lehetne, ha nem a fővároshoz tartozna – mutatott rá
az ügyvezető. – Így most már újbudai csapatként bízunk
abban, hogy mögöttünk is kialakul egy komoly szurkolói
réteg, támogatva sikereinket. Hiszek a fejlődésben, volt
már telt házunk a nagyobb rangadókon, jelentős nemzetközi ellenfelek szereplésekor, de mindenhez idő kell. Nagyon bízom abban, hogy lesz majd olyan létesítményünk,
amelyik kifejezetten és kizárólag jégkorongozás céljára
épül, ahová rengeteg szurkoló befér, és ami azt szolgálja,
hogy a magyar jégkorong tényleg A-csoportos szintű lehessen – fogalmazott Kangyal Balázs.
Dabis Balázs Silvius

A MAC
Újbuda
mérkőzéseire
a Tüskecsarnok
jegypénztárainál
lehet belépőt vásárolni meccsnapokon,
elővételre nincs lehetőség.
A pénztárak egy órával
a mérkőzések kezdete előtt
nyitnak, és a második harmad
végén zárnak.

hirdetés
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GAZDAGRÉTI

KöZössÉGI HáZ

A Muzsika
Hangja

TÁMASZ

ifjúsági komolyzenei koncertsorozat

KRAJCSOVICS ÉVA

FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

2020. február 19., szerda 18.00

2020. Február 16. 16 óra

100 Tagú Cigányzenekar
kamara együttese

B32 Galéria

A kiállítást megnyitja: Takács Zsuzsa költő

2020. Április 19. 16 óra

Monarchia Szimfonikus Zenekar
kamara együttese
2020. Október 18. 16 óra

2020. évi Fischer Annie ösztöndíjas
művészek kamara formációja
2020. December 20. 16 óra

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes
adventi koncertje
Bérlet:
6000 Ft / fő
GKH klubkártyával: 4000 Ft / fő
1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253
E-mail: gkh@ujbuda.hu

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

Alkalmi jegyek:
2000 Ft / fő
GKH klubkártyával: 1500 Ft / fő

Megtekinthető 2020. március 13-ig
minden hétköznap 10-18 óráig
a rendezvények függvényében.
A belépés díjtalan!

www.pontmagazin.hu/gazdagret/

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

GAZDAGRÉTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Gazdagréti

Busó-várás
a mohácsi Zauvijek
busócsoport részvételével

2020. Február 8.
szombat 14.50 – 18.00

a Csehfa zenekar vendégszereplésével
Téltemető máglyagyújtás
16 óra után a Gazdagréti Közösségi Ház
háta mögött örömtánc a busókkal napnyugtakor
Program menete:
14.50 Gyülekező a Gazdagréti téri Príma áruház előtt
15.00 Busók vonulása
15.50 - 16.50 gasztronómiai érdekesség
Sokác Bab kóstolás mindenkinek
16.30 Tűzgyújtás, közös örömtánc
Vonulás útvonala:
Gazdagréti tértől a Kaptató sétányon a Nagyszeben térig,
onnan a Piac mellett elhaladva a Kresz játszótér mellett
fel a Közösségi Házig
A rendezvény fővédnöke:

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

védnökei:
Bakai-Nagy Zita alpolgármester és Keller Zsolt képviselő

Citroën CarNet Triplex

1112 Budapest, Vizsla utca 2-4. | Tel.: +36 (1) 309-0920
www.carnet.hu/citroen | citroenauto@citroenauto.hu

aktuális
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Kiállítás a Trezorban

Front-építészek
a szomszédból
Újbuda a főváros kulturális
sűrűsödési pontjává nőtte ki
magát, az inspiratív közegnek
és a BME Építészmérnöki Kar
közelségének köszönhetően
számos építésziroda találta
meg itt székhelyét. Huszonegy
nívós műhely rajzait, terveit
tekinthetik meg az érdeklődők
a B32 Galéria Trezor termében
január 23-ától.

Kevesen tudják, de Újbudán, elsősorban
a Bartók Béla út környékén, számos neves
építésziroda működik. Itt dolgoznak a 4-es
metró Szent Gellért téri és Fővám téri állomásainak terveit megalkotó Sporaarchitects
műhely építészei, a Nagymező utcai Merkúr
Palotában működő Prezi irodát megálmodó
MINUSPLUS csapata, valamint a tavalyi
Prima Primissima díjas Nagy Csaba is, aki
az Archikon iroda építészeként felelt a Párisi Udvar újratervezéséért.
De vajon mennyire ismertek, láthatóak
ők a helyi vagy a tágabb közösség számá-

ra? Hogyan dolgoznak, milyen új tervek,
arculatok készülnek a műhelyekben, miképpen gondolják újra a város tereit, utcáit
a jövőben? Ezekre a kérdésekre is igyekszik választ adni a Hetedik Műterem, azaz

Szabó Levente DLA Ybl Miklós- és Pro
Architectura díjas építész, valamint egykori tanítványa, Biri Balázs közös építész
irodája által szervezett Front-építészek
a szomszédból című kiállítás. A B32 Ga-

léria és Kultúrtér Trezor termében egy
absztrakt „utcaképet” alkotva mutatják
be az újbudai irodák aktuális és tervezés
alatt álló munkáit, a homlokzati rajzot
mint az építészet közérthető médiumát
használva eszközként. A tárlaton a Bartók Béla út közvetlen szomszédságában
működő huszonegy építésziroda két-két ez
alkalomra készült, azonos léptékű homlokzati rajzát tekinthetik meg a látogatók:
az egyiken az adott irodának otthont adó
kerületi ház jelenik meg, a másikon tervezett épületek láthatók.

K. G.

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

Január 28. 18.00
Etele Helytörténeti Kör
Az Etele Helytörténeti Kör várja mindazokat, akik érdeklődnek
a XI. kerület, illetve az azt alkotó
városrészek múltja iránt, és aktívan
bekapcsolódnának a helytörténeti
beszélgetésekbe, akciókba és kutatásokba. A részvétel díjtalan
Február 3. 10.00
A hónap alkotója:
dr. Tóth Károly (fotók)
A balatoni fotók a tél szürke időszakába igyekeznek becsempészni
a napfényt, a nyár illatát és melegségét. A tárlat február 28-áig látható a közösségi ház kávézójában
Február 11. 18.00
Ablakszemek – Kéri Juli
fotókiállításának megnyitója
„Amióta a világ építkezik, elmaradhatatlan részesévé váltak az ablakok. Visszatekintve – főleg, ha
tudatosan figyelünk rá – izgalmas

látványban lehet részünk. Mesélnek az ablakok. Én egy ideje figyelem, hallgatom és fotózom őket.”
(Kéri Juli). Köszöntőt mond Szalai
Sándor, az AKH Fotótanoda vezetője, a tárlatot megnyitja Andor Tamás Balázs Béla-díjas operatőr.
A kiállítás március 6-áig látható
hétköznapokon 10–19 óráig

Gazdagréti
Közösségi Ház
1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

Február 8. 15.00–18.00
Gazdagréti busóvárás
a mohácsi busók részvételével
14.50-kor gyülekező a Gazdagréti
téren a Príma Áruház előtt. 15 órakor indulnak a Mohácsi Zauvjek
busói a Kaptató sétányon, végül
a közösségi ház mögött tűzgyújtás, közös örömtánc és gasztronómiai érdekességként sokác bab vár
mindenkit
Február 9. 10.00 Három
kismalac és a vicces farkas
A Malackák élete csupa játék,
móka és kacagás, ám néha megke-

seríti életüket a furmányos és ostoba Vicces Farkas. Más sem jár a fejében, csak a malacvacsora. Röfi,
Refi és Rufi segítséget kér, nem
mástól, mint a Nagybölcsességű
Vezér Csigától.
Belépő egységesen: 1200 Ft,
GKH-klubkártyával: 900 Ft

Kelenvölgyi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.

Február 7. 18.00 Szalontai
Katalin festménykiállításának
megnyitója
A tárlatot megnyitja: Gyimesi
László író.
Megtekinthető március 4-éig hétköznap 10–16 óráig a programok
függvényében
Szerdánként 16.30 Játszani
is engedd – drámapedagógiai
foglalkozás
Önismeret, személyiségfejlesztés
a drámapedagógia eszközeivel iskoláskorú gyerekeknek.
Foglalkozásvezető: Hajduné Lovas
Zsuzsa

Péntekenként 11.00
Callanetics
– mélyizomtorna hölgyeknek
Minden izomcsoportot megmozgató és kinyújtó mozgás,
amely segít megőrizni az egészséget, az izmok erejét és rugalmasságát.
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin Csilla

Keddenként 9.30–10.30
Relaxációs tanfolyam a test
és lélek harmóniájáért
Részvételi díj: 2800 Ft/alkalom;
4 alkalmas bérlet: 10 000 Ft
Nyugdíjas, diák: 1500 Ft/alkalom; 4 alkalmas bérlet: 4800 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges.
Vezeti: Nemes Orsolya

Őrmezei
Közösségi Ház

Szerdánként 14.00–15.00
Új társastáncklub Őrmezőn
A páros jelentkezés nem feltétel,
hiszen lehet, hogy majd itt találja
meg a tökéletes táncpartnert. A jó
hangulat viszont garantált.
Tánctanár: Szalay Attila. Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom; 4 alkalmas bérlet 5000 Ft
Az első óra ingyenes

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Február 3. 16.00
Ritmikus gimnasztika
ovis tanfolyam
A KISTEXT SE RG Szakosztály
Utánpótlás Akadémia 4–7 éves
lányoknak indít új tanfolyamot
Őrmezőn. Edzések hétfőn és szerdán 16–17 óráig, részvételi díj
12 000 Ft/fő/hó
Február 14. 18.00
Gedeon Péter építész grafikai
kiállításának megnyitója
Megtekinthető március 10-éig,
nyitvatartási időben. A belépés
díjtalan

Csütörtökönként 11.00–12.00
Női tánckör
Közös tánc a lélek öröméért
és a nőiesség kiteljesedéséért.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
8 alkalmas bérlettel: 1100 Ft/alkalom.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Vezeti: Nemes Orsolya

60+
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Origami
(papírhajtogatás)

Időpont:
február 17. 15.45–17.45
február 19. 13.30–15.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő utca 3.). A foglalkozásokat vezeti: Barkó Magdi.
Előzetes jelentkezés (csoportlétszám függvényében): február

11-étől folyamatosan, nyitvatartási
időben
személyesen a Kérő
utcai és a Bölcső utcai programközpontban.
A foglalkozás ingyenes. Szeretettel várunk minden alkotni vágyó
érdeklődőt!

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+
közel 300 havi programjából
Minden csütörtökön 11.00–12.00
Spanyol társasági klub
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő utca 3.)
Február 1. Természetjárás
– Budai-hegység
Hűvösvölgy–Nyéki-hegy–Határ-nyereg–Újlaki-hegy–Virágos-nyereg–solymári
vár–Solymár. Találkozó: 8.30, Széll Kálmán
tér, 61-es vill.; táv: 11 km, szint: 350
m; ingyenes; Joó Ferenc (Műanyag
SC) 06/20/414-1621. Előzetes jelentkezés szükséges
Február 3. 15.00–17.00
Útifilmvetítés
Jordánia. Az emberi civilizáció
egyik bölcsője és a Szentföld felbecsülhetetlen műemlékei. Helyszín:
USZOSZ, Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes;
szervező: Valentin Ferencné önkéntes, 786-6084
Február 4. 15.00–18.00
Sütiklub – Kitaláljuk,
megsütjük, megesszük
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Kenderes Idősek Klubja
(Kenderes utca 4.); ingyenes; szervező: Takácsné Török Borbála
gondozónő, információ: hétköznap 8–16 óráig a 789-2055-ös
és a 06/70/4920-397-es telefonszámon
Február 8. Természetjárás
– Budai-hegység
Budajenő–Hosszú-hát–Hidegvölgyi elágazás–Váradi-tanya–Mézes-völgy–Kálvária-hegy–Biatorbágy vasútáll.
Találkozó: 8.40, Széll Kálmán tér,
795-ös Volán-busz (ind. 8.50 Budajenőre); táv: 11 km szint: 150 m;
ingyenes; szervező: Bálint Attila
(Műanyag SC) 06/20/430-3396.
Előzetes jelentkezés szükséges

Február 8. 12.00–13.00
60+ Médiaműhely
A Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban (www.
civilradio.net, internetes rádió); új
adás, információ: Kéri Juli önkéntes,
60+ Médiaműhely, 06/30/453-8755
Február 10. 15.00–17.00
Útifilmvetítés
Egyiptom, a fáraók, a piramisok régészeti titkainak földje
Helyszín: USZOSZ, Gazdagréti
Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.);
ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes, 786-6084
Február 12. Múzeumlátogatás –
Rendőrmúzeum
Találkozó: 9.15, Móricz Zsigmond
körtér, Szt. Imre-szobor; vezetéssel; ingyenes; Soltész Ferencné
(Caola) 06/70/572-0184. Előzetes
jelentkezés szükséges
Február 17. Magyar
Matematikai Múzeum
– Játék és tudomány
Holló Szabó Ferenc, az alapító bemutatja a múzeumot. Találkozó:
15.30, Petőfi híd budai hídfő, 4-es,
6-os vill. mh. Előzetes jelentkezést
kérünk. Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/352-2694
Február 22. Mátyás-templom
Látogatás idegenvezetéssel,
utána séta a Várban
Találkozás 9.30-kor a templomnál,
túravezető: Méri Sándorné (Caola);
belépő: 1200 Ft. Előzetes bejelentkezés szükséges, regisztrálni lehet
február 18-áig kizárólag SMS-ben
(06/30/549-8457) vagy e-mailben
(merimarica@vipmail.hu) nevet
és elérhetőséget megadva
Február 29. Millennium Háza
Látogatás vezetéssel, részvételi díj
1000 Ft. Találkozó: 9.45, Móricz
Zsigmond körtér, 6-os villamos, túravezető Soltész Ferencné (Caola)
06/70/572-0184. Előzetes jelentkezést kérünk február 19-éig

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról illetve Facebook oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

60+ konditorna
– kezdő tanfolyamok
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
Torna helyszíne és időpontja:
Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő utca
3., tel.: 372-4636). 2020. február 13ától csütörtökönként 14.15–15.15
Jelentkezés helyszíne és időpontja: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő utca
3.), 2020. január 30.–február 12-ig
9.30–13.00 között.

JELENTKEZÉSI
FELTÉTELEK:
XI. kerületi állandó lakcím;
betöltött 60. életév; 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása.
Beiratkozáshoz kérjük, hozzák
magukkal a 60+ kedvezménykártyát, a személyi igazolványt
és a lakcímkártyát.

Foglalkozások helye:
1. Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 9.
Tel.: 246-5253)
2020. február 12-étől szerdánként 13.00–14.00
2. Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca
45–47. Tel.: 204-6788)
2020. február 13-ától csütörtökönként 12.15–13.15
Jelentkezés: 2020. február 3–12. között a tanfolyamok helyszínén 10–14 óráig
Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 60+
kedvezménykártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
A tornakurzus díja: 6000 Ft/fő/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/fő/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon.
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea

Személyes
tanácsadásaink:
mozgás
és táplálkozás

Gyógytorna-tanácsadás:
Időpont: minden hétfőn 13–14 óráig
A foglalkozások helyszíne: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
Táplálkozási (dietetikai) tanácsadás:
Időpont: kéthetente szerdán
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 időpont-egyeztetéshez kötöttek. Jelentkezni hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon lehet.

Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos utca 8.)
Ideje: 2020. február 13-ától csütörtökönként
11.00–12.00
Jelentkezés: 2020. február 3–12. között a helyszínen 14–18 óráig
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 60+
kedvezménykártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
A tornakurzus díja: 6000 Ft/fő/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/fő/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt zumba
tanfolyamon.
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia

pályázati felhívás
ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA – 2020.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI. ÖK
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban: polgármester)
az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé.

1) Budapest, XI., Bartók Béla út 134. III. 6., alapterület: 60 m2, 1 szoba + hall

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

3) Budapest, XI., Gyékényes utca 53. I. 5., alapterület: 43 m2, 1 szoba

Kövessen minket a Facebookon is!

1. Helyszín: Széchenyi István Gimnázium (Egry József utca 3–11.) Időpont: 2020. február 17-étől hétfőnként 17.00–18.00
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
Jelentkezés: 2020. február 3–14. között 8.30–12.00
óráig személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban (Bölcső utca 3.)
2. Helyszín: Mechatronikai Szakközépiskola (Rétköz utca 39.)
Időpont: 2020. február 12-étől szerdánként 17.00–
18.00
Jelentkezés: 2020. január 30.–február 11. között
telefonon
Csoportvezető: Karakai Márta 06/30/378-5536
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal az Újbuda 60+ kedvezménykártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
A TORNAKURZUS DÍJA: 6000 Ft/fő/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/fő/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon.

Kezdő
zumbatanfolyam
indul

További elérhetőségeink

(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

– Kezdő Tanfolyam

Előre egyeztetett
időpontokban
négyszemközt, szakemberrel beszélheti meg
problémáját,
kérheti ki
tanácsát.

Pályázat célja: Az önkormányzat pályázati úton kívánja bérbe adni azokat
a tulajdonában álló, felújításra váró lakásingatlanokat, melyek a rendelet 11.
§ (3) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adhatók bérbe.

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

*A kedvezményes díj csak az első
beiratkozáskor vehető igénybe
annak, aki még nem vett részt
a tanfolyamon.

Pilates-torna Gerinctorna
ÚJBUDA
fiziológiás
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL
labdán

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

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

A TORNAKURZUS DÍJA: 6000
Ft/fő/10 alkalom
60+
kedvezménykártyával:
1000 Ft/fő/10 alkalom*

A pályázatra kiírt lakások:
2) Budapest, XI., Bercsényi utca 36. I. 5., alapterület: 31 m2, 1 szoba
4) Budapest, XI., Nándorfejérvári út 32. I. lh. II. 6., alapterület: 55 m2, 1+1 félszoba
5) Budapest, XI., Karcag utca 1. I. 4., alapterület: 57 m2, 2 szoba
Pályázat célközönsége: A pályázaton részt vehet mindenki, aki a pályázat
benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha
a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, és a pályázó a pályázat
megjelenésének időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati
lakás saját költségen történő felújítását 1 éven belül a pályázatban előírt
módon, melyet az önkormányzat a kiírásban meghatározott költségen
bérbeszámítással megtérít.
A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, a felújítási munkák idejére
1 év, a felújítási munkák átadás-átvétele után további 13–15 év, lakásonként
eltérő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. február 7. 12.00 óra
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás
és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest,
XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt a portán, valamint Budapest,
XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. alatt a recepción) átvehető, vagy
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul
megfelel.
Budapest, 2020. január 7.
Dr. László Imre
polgármester s. k.

mozaik
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pártok eseményei

fogadóórák
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu Jelentkezés
az LMP-hez: https://lehetmas.hu/csatlakozz/

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 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. Dr. Oláh András soron következő ingyenes jogsegély időpontja: február 25., kedd. A Budafoki úti irodában január 30-án 18
órakor Holluby Andor fotókiállításának záróestje (finissage) lesz.

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP irodája (Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474) napközben, 14–18 óra között várja az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Jobbikos hírekkel kapcsolatban hívja a 06/30/363-7907-es
telefonszámot, fogadóóra megbeszélés szerint.

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda. Tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva tartás: H, Cs:
10.00–13.00; K, Sz: 15.00–18.00. 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 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-3369).

A XI. KERÜLETI
MI HAZÁNK MOZGALOM PROGRAMJAI
A mozgalom Bartók Béla út 96. alatti központjában nyilvános összejövetel minden hónap első keddjén 18 órától, az iroda
nyitva 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. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes
oldalon, helyi hírek: 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.

Ingatlan

Szolgáltatás

KERESEK ELADÓ lakást vagy minimum egy
évre bérelnék. Telefon: 06/1/782-3901
Hídvég utcában felújított háromszobás
téglalakás eladó. 06/30/729-7546

TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,

Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet

Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca
3. 06/20/399-8131. teremberles@szeglet.hu,
ttps://www.szeglet.hu/teremberles
XI. KERÜLETBEN 32 nm-es, FELÚJÍTOTT,
bútorozott lakás kiadó. 06/70/336-5259,
06/70/657-6405.
300 EZER forintig keresek 3 szobás, garázsos
kiadó lakást. 06/30/590-2571.

Oktatás
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél.

06/20/9590-134.

Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés!
246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k,
mosdók stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése.
06/20/412-0524.
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505,

06/30/251-3800. Halász Tibor.

TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás.

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 +36/1/3724672-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, képviselő
(Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés módja: telefonon Kaczeus
Beátánál, a +36/1/372-4672-es telefonszámon. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján, elérhetőség: E-mail:
orosz.anna@ujbuda.hu. Telefon: +36/20/626-9274. A következő
lágymányosi önkormányzati képviselői fogadóóra időpontja: 2020.
március 4. 18–20 óra között, helyszíne: Kelet Kávézó és Galéria /
Stúdió helyiség, 1114 Budapest, Bartók Béla út 29.
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

referenciákkal 06/20/396-1933.

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
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.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs
06/20/264-7752.
TÁRSASHÁZKEZELÉST VÁLLALOK
megbízható munkával. Kapuváry Eszter:
06/70/627-3494, eszter.kapuvary@gmail.com
BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra. 06/30/667-8469.
MŰANYAGABLAK-CSERE megrendelhető.
06/70/560-3857.
KŐMŰVES- és ácsmunkát vállalok gyors
kiszállással és felméréssel, térkövezés, kerítések
javítása és építése dryvitozás, falazások.
Tetőépítést és javítást is vállalok.
06/70/904-5280.

megyünk, készpénzben fizetünk! 06/70/673-7787,
e-mail cím: antik@magyarantik.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

Gondozás

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.

ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR időskorú

ellátásáról gondoskodna. Személyes megbeszélés
érdekében hívjon bizalommal. 06/70/252-48-97.
SEGÍTSÉGET SZERETNÉK nyújtani olyan
idős néninek vagy bácsinak, aki egyedül van,
orvoshoz vinni, takarítani, főzni stb. Kérem,
hívjon bizalommal: 06/20/746-6400.

Állást kínál
TAKARÍTÓI ÁLLÁS. XI. kerületi közoktatási
intézménybe teljes és részmunkaidős, aktív
és nyugdíjaskorú TAKARÍTÓKAT keresünk.
Tel.: +36/30/9557-336.
A KELENVÖLGYI Közösségi Ház keres
főállású takarítónőt sokrétű feladat ellátására,
változó munkabeosztással. Rövid bemutatkozó
levelet kérünk a kkh@ujbuda.hu címre.
Telefon: 06/1/4245363.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

Könyvek
KÖNYVEKET, könyvtárakat, műtárgyakat

vásárol antikvárium. 06/20/425-6437.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00,
Cs 10.00–19.00.
WWW.MAGYARANTIK.HU Régiség és teljes
hagyaték felvásárlása: vitrindísztárgyakat,
ezüstneműt, ékszert, antik órát, festményeket,
bútorokat (koloniált is), csillárt, szőnyeget,
kitüntetést, pénzérmét, zongorát. Házhoz

készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
KERESEK HASZNÁLT Zepter, Bioptronlámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragemágyat készpénzért! Érdeklődni: 06/20/529-9861.
GLUTÉNMENTES ÉLELMISZEREK,
vegántermékek, natúr kozmetikumok,
táplálékkiegészítők, CBD olaj, környezetbarát
tisztítószerek széles választéka. Látogasson el
újonnan nyílt üzletünkbe, szeretettel várjuk!
Vital Biobolt Újbuda Center Tesco. Tel.:
0620/367-2293.
TÁRSASTÁNC a SZEGLETBEN (Albertfalva
utca 3.) hétfőnként 19.00! +36/30/51918-63, tanc@kelemenerika.hu www.
kelemenerikatanciskola.hu

ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZONNALI KEZDÉSSEL, BEJELENTETT
MUNKAVISZONNYAL, HOSSZÚ TÁVRA TERVEZŐ, VALÓBAN DOLGOZNI AKARÓ MUNKAERŐT
KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE:

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

BAKAI-NAGY ZITA (DK) alpolgármester

DR. BÁCS MÁRTON (DK) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu

apróhirdetés

Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

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

ÚTÉPÍTŐKET,
ÚTKARBANTARTÓK

SZAKKÉPZETT ÉS TAPASZTALT KERTÉSZ KOLLÉGÁK

SZOLGÁLTATÁSI
MUNKATÁRSAK

ÚJSÁG- ÉS
SZÓRÓLAPTERJESZTŐK

Elvárások:
• megbízhatóság,
megfelelő ﬁzikum
• min. 8 általános

Azon szakemberek
jelentkezését várjuk, akik:
• Minimum 2 év szakmai
tapasztalattal és
• Szakirányú végzettséggel
rendelkeznek
• Ismerik a növényvédőszereket és azok alkalmazását
• Gyakorlottak benzinmotoros
gépek kezelésében
• Jó növényismerettel rendelkeznek
• Önálló munkavégzésre és
problémamegoldásra képesek

Napi 8 órás munkakörbe,
betanított, szabadban
végzendő ﬁzikai munkára.
Elvárás és egyben előnyt
jelent: megbízhatóság, erős
ﬁzikum. Megváltozott
munkaképességű
munkatársakat is várunk.

Napi 6 órás munkára,
rugalmas időbeosztásban.
Elvárás: min. 8 általános
iskolai végzettség,
megbízhatóság.
Megváltozott munkaképességű
munkatársakat is várunk.

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 egyez
tetés 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., KDNPiroda, +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
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: 06/30/35827-23, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) önk. képv. Az Albertfalvi Közösségi
Házban (Gyékényes utca 45–47.) minden hónap második
szerdáján 17.00–18.30 között, +36/30/547-7468,
radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu
TÓTH MÁRTON (MSZP) önk. képv.

Telefonos érdeklődés esetén:

+36 (1) 372-7699

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
Személyes jelentkezés esetén: Budapest, XI., Hamzsabégi út 60.
Hétfő: 9.00–17.00 | Kedd: 12.00–17.00 | Szerda: 9.00–13.00 | Csütörtök: 13.00–17.00 | Péntek: 12.00–17.00
Postai úton: Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt Kft. – 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. | E-mailen: ujbudaiallasok@gmail.com

impresszum
Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • 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, Tallér Edina • Hirdetés: 381 1307
• marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Crevocorp Kft. • Felelős vezető: Gerő Dániel, operatív vezető • 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.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) önk. képv.
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
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Húsmentes főétel – nem csak
vegetáriánusoknak
Szakemberek szerint
időről időre érdemes
egy-egy húsmentes
napot is beiktatni
étrendünkbe egészségünk megőrzése
érdekében.
Ebben
nyújt
segítséget
Parcsetich
Ernő,
a VakVarjú étterem
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
séfjének
izgalmas
és ízletes receptje.
Részletek: buda.vakvarju.com
Készítsük el a grillezett sajtot céklás gerslirizottóval! A kecskesajt
eléggé megosztó, így füstölt gomolyával is tökéletesen helyettesíthető,
juhtejből1 készül.
Ujbuda mag ami
hird 66x49.indd
Mindkét sajtfajta gazdag különféle ásványi
anyagokban és vitaminokban, melyek télen
különösen jó szolgálatot tesznek igénybe vett
szervezetünknek.

A teljes pályázati felhívás és a pályázható
üres haszonbérleti ingatlanok listája
megtekinthető az Újbuda-honlapon
(www.ujbuda.hu > közigazgatás>
hirdető tábla, pályázatok > pályázatok,
támogatások > városüzemeltetéshez
kapcsolódó pályázatok)

24/01/18 11:02

A pályázati dokumentáció kiváltható:

A pályázatok benyújtásának
határideje, helye:
2020. március 10. (kedd) 9.00 óra

adjuk az átmosott gerslit, sózzuk, aztán 2 dl
alaplével felöntjük. Kavargatva folyamatosan
adjuk hozzá az alaplevet addig, amíg meg nem
puhulnak a szemek. Akkor készült el, amikor
egy kissé „nyákos” lesz. Ekkor hozzáadjuk
a céklakrémet és a kockákat, sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük.

Kanász-Szabó Kataként láttam meg a napvilágot október
12-én a Szent Imre Kórházban. Azóta apukámmal együtt
kutatjuk a világegyetem titkait, anyukámmal pedig együtt
edzünk a „Ki bírja tovább
alvás nélkül?” versenyre. Na,
de viccet félretéve, minden
reggel jókedvűen ébredek,
szüleim nagy örömére szépen
gyarapszom, várom az újabb és újabb közös kalandokat, és örülök, hogy Újbuda az „otthonom”.
Novák Zente Levente a Szent
Imre Kórházban jött világra
természetes úton, apás szüléssel. Bár a negyedik gyermekként érkező 4000 grammos baba megszületése nagy
erőpróba volt édesanyjának
és neki magának is, azóta sokkal könnyebbek a napok, hála
a sok nagyszülői segítségnek is, Zente pedig napról
napra nagyobb, erősebb és mosolygósabb.
Kicsi kincsünk, Flóra
Panna május 14-én született. Szereti séta közben a fákat nézegetni,
beszélgetni a játékaival,
és – amint a képen látható
– már most nagykanállal
eszi az életet.
A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

A kupon beváltható a REGIO JÁTÉK áruházakban.
Érvényes: 2020. 02. 02-től 02. 29-ig.

2020. október 1-jétől 2021. szeptember
30-áig tartó időszakra éves bérleti díjat
2021. április 30. napjáig

A pályázati dokumentáció ára:
6350 Ft (fizetés postai csekken)

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.

a teljes árú, saját márkás bébijátékokra

2020. április 1-jétől 2020. szeptember
30-áig terjedő időszakra hathavi bérleti
díjat a szerződéskötés feltételeként

A Vagyongazdálkodási Osztályon,
Zsombolyai u. 5. I/108. szoba, félfogadási
időben: hétfő 13–18 óra,
szerda 8–16 óra, péntek 8–12 óra

új lakóink

10% kedvezmény,

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonát képező, üres, bérlő
nélküli ingatlanait felajánlja pályázat útján
bérbevételre mezőgazdasági kertművelés
céljára az alábbi feltételekkel:

Bérleti díj 73 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben
kell megfizetni:

VakVarjú Vendéglő

Elkészítés:
A megmosott, de héjas céklát sós vízben
megfőzzük, majd meghámozzuk. A harmadát kockára vágjuk, a maradékot kevés vajjal
krémesre turmixoljuk. A pórét tisztítjuk, apróra vágjuk és kevés vajon átfuttatjuk. Hozzá-

mezőgazdasági
haszonbérleti
ingatlanokra

Az ingatlanokat az önkormányzat
2020. április 1-jétől 2021. szeptember 30-áig
adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben
(legközelebb 2021. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

Magyar ízek élményekkel tálalva

Hozzávalók:
• 60 dkg grillezhető kecskesajt
vagy füstölt gomolya
• 120 dkg gersli
• 30 dkg póré
• 30 dkg vaj
• 80 dkg cékla
• kb. 0,5 l alaplé vagy víz

pályázat

A sajtot négy egyforma részre vágjuk, és felforrósított serpenyőn kevés vajon minden oldalát ropogósra pirítjuk. A rizottót egy mély
tányérba kanalazzuk, és ráhelyezzük a kisütött sajtot. Ízlés szerint bébispenótlevelekkel
díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. I.
emelet 108. szoba
Konzultáció:
2020. február 10. (hétfő) 17.00 óra
2020. február 19. (szerda) 9.00 óra
2020. március 2. (hétfő) 17.00 óra
2020. március 6. (péntek) 9.00 óra
Helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os
(Tóth Erika) telefonszámon kapható.

keresztrejtvény
Kölcsey Ferenc: Himnusz c. költeményéből idézünk 4 sort
„A Magyar Kultúra Napja” alkalmából.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (N, T, L). 9. Kaftán belseje! 12. Rövid férfikabát. 13. Való egynemű betűi. 14. Kifújt levegő. 16. Ifjúsági Magazin, röv. 17. Beatus női párja.
20. Az öröm jele. 21. Közigazgatási egység, röv. 23. Világhírű
salzburgi családi kórus.
25. Muzsika. 26. Keletkezés. 28. Az idézet második sora (E, B, C). 30.
Nagyon éber tekintet. 31.
Dermed a vér. 32. Poén
vége! 33. Alant. 34. Bery
…, színész, zenész, festőművész (tkp. Berencsi
Attila). 35. E község határában található Gorsium. 38. Simon Tibor.
39. Menekülő. 41. Romváros Jordániában. 43.
USA-beli hírügynökség.
45. Lak betűi keverve.
46. Hamurakás része! 47.
Utat szegélyező fasor. 49.
Learat páratlan betűi. 51.
Kossuth- és Jászai-díjas
színésznő (Ilona). 53. Állatbiztató eszköz. 56. Londoni szimbólum! 57. Hágcsó. 58. TÁÉ. 59. Olasz
színész, elöl keresztneve
kezdőbetűjével. 61. Fedett pályás világbajnok
gátfutó (Xénia). 63. Török gépkocsijelzés. 64.
Németországból Baranya
megyébe települt borász
(Marcus
BANKERT).
66. Tiltószó. 67. Farönk.
70. Norvég könnyűzenei
együttes.
Függőleges: 1. Kecses
erdei vad, becézve. 2. Egyik irányba sem. 3. Európa Kupa,
röv. 4. Kisebb páros betűi. 5. Zenei ötös. 6. Pléddel leplező. 7. Liechtenstein autójele. 8. Részben leemel! 9. Spanyol
autóversenyző (Fernando). 10. Kettévágás. 11. Kettőzött
kettős betű. 15. Kázus. 18. Nógrád megyei település. 19.
Tengervízi mozgás. 22. Anno …, az uralkodás évében. 24.
PRV. 27. Tollpaplan. 29. Latin atya. 30. Az idézet harmadik sora (T, A, Z). 34. Budapest második alpolgármestere
(ALKÉR Gusztáv). 36. Keresztül. 37. Pénzügyi összeomlás
angol bankokban. 40. Rangjelző szócska. 41. Bákó megyei

csángó falu. 42. Álomba ringat. 44. Muzulmán uralkodó
címe, „a királyok feje”. 46. Csodálatos. 48. Loholni kezd!
50. Olasz kikötőváros az Adriai-tenger partján. 51. Az idézet negyedik sora (G, N, V). 52. … Group, luxemburgi
székhelyű médiacsoport. 53. Fényelnyelő. 54. Város Anglia észak-keleti részén. 55. Európa-bajnok tőrvívó (Zsolt).

59. Durva posztó. 60. Középen kirúg! 62. Az ámítás görög
istennője. 65. Tildy Zoltán. 68. Felvigyázó. 69. Kicsinyítő
képző.
Beküldendő: vízsz. 1., 28., függ. 30. és 51. Beküldési határ
idő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.
92. vagy a media@ujbuda.hu e-mail címre. A 2020. 01. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Nem is volt baj a bájos Vénuszig, aki a nyakam végül elcsavarta. Nyertese: Braun Mária,
1112 Bp., Nevegy u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Kerületi csapatok
sportsikerei
Az újbudai sportolók
az elmúlt hetekben is keményen dolgoztak a sikerekért, és az eredmények nem
maradtak el.

JÉGKORONG

A MAC Újbuda felnőtt
jégkorongcsapata bejutott a legjobb négy közé
a Magyar Kupában,
és megszerezte a bronzérmet.
A női jégkorong remek
nemzetközi eredményeket tudhat magáénak: a Kanadai–Magyar Hokiklub női
csapata 3. helyen áll az EWHL-ben, illetve
első az EWHL Szuperkupa-sorozatban.

VÍZILABDA

Az OSC játékosai közül
Erdélyi Balázs és Manhercz Krisztián is hozzájárult ahhoz a történelmi
győzelemhez,
amelyet
a magyar válogatott aratott a máltaiak felett. 26-0ra nyertek a budapesti vízilabda-Eb-n, így
csoportelsőként jutottak a negyeddöntőbe.
Az OSC-s fiúk a törökök ellen hét gólt lőttek. Maga az A-Híd OSC Újbuda ezüstérmet szerzett decemberben a Magyar Kupában. Az OB I B-csoportját vezető gárda
a Bajnokok Ligájában is jól szerepel, hét
forduló után a harmadik helyen állnak
az ottani B-csoportban.

KOSÁRLABDA

Szépen
menetel
a MAFC az NB I B
Piros csoportjában,
már öt meccs óta
veretlen az újbudai
gárda. A PVSK-t
103-91-re
verték,
korábban a Honvédot
ütötték ki a Gabányiban, így egy hellyel
feljebb léptek, és magabiztosan őrzik
a második helyet a tabellán.

A MAFC-BEAC Alsós
Kupát a MAFC, illetve
a BEAC kosárlabda-szakosztályai hívták életre,
a több mint húszéves
sorozatban Újbuda szinte
mindegyik általános iskolája részt vesz. A havonta
egyszer, a Gabányi László
Sportcsarnokban megrendezett tornákon 20–25
csapat szerepel, ami
alkalmanként 250–300
gyereket jelent. Az Alsós
Kupa fő célja, hogy az 1–4.
osztályosok megszeressék a kosárlabdát,
elsajátítsák a sportemberi magatartást, ezért
a kupának nincsenek
győztesei, a mérkőzések
végén minden csapat
ajándékot kap.

FUTSAL

Az ELTE-BEAC csapata megvédte bajnoki
címét a 30. Erdélyi Labdarúgó Diákkupán.

KENU

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség évzáró gáláján Kisbán Zsófiát, a Lágymányosi
Spari Egyesület 22 esztendős újbudai kenusát választották maratoni kategóriában
az év legjobbjának. Zsófi világbajnoki
ezüst- és bronzérmet is nyert 2019-ben.

AKROBATIKUS
ROCK AND ROLL

Akrobatikus rock and roll kategóriában
az újbudai Rock and Magic Egyesület két
táncosa, Jonas Brauer és Megyesi Veronika lett az Év sportolója
2019-ben. Tavaly a Main
Class Contact Style kategóriában világbajnoki 4. helyet szereztek,
magyar bajnokok lettek,
és ranglistagyőzelmet is
arattak.

Folytatódik a Manna Matiné

Bábszínház mindenkinek

A Manna Matiné című kortárs
bábszínházi sorozat 2017ben indult útjára a B32
Galéria és Kultúrtér, valamint
a Manna Produkció együttműködésében. A projekt
nemcsak a fiatal bábművészeknek kínál állandó bázist
és játszási lehetőséget, de
a nagyközönséghez is közelebb viszi a műfajt.

A bábozást sokszor a gyerekmesékkel azonosítják, noha az utóbbi évtizedekben progresszív változáson esett át. Felnőtt egy új
bábművész-generáció, tagjai nem vagy nem
csupán a legkisebbeknek készítenek előadásokat, hanem tizenéveseknek, felnőtteknek
is. (A B32-ben például korábban látható volt
a KL Színház Alaine – Ideje a meghalásnak
című produkciója, amely Polcz Alaine szövegeire és Karády Katalin dalaira épülve
teremtette meg a drámai színház, a táncművészet és a bábos műfaj összhangzatát.)
A nézőknek is szokniuk kell, hogy nem csak
gyerekeknek készülnek bábos produkciók.

Ami a mozinak az animáció, az a színháznak a báb; olyan eszköz, amellyel sok minden ábrázolható, legyen az Óz birodalmának
mesevilága, vagy éppen Sade márki valamelyik brutális története – mutatott rá legutóbb
az újbudai Pont magazin cikke.
Döntő fontosságú volt, hogy a Színházés Filmművészeti Egyetemen megindult
a megfelelő képzés, négy-ötévente végez
néhány bábrendező és egy osztálynyi bábszínész, akinek a diplomájához kész elő
adást kell létrehoznia. Gyakran már ezek is
nagy érdeklődésre tarthatnának számot, ha
valahol műsorra tűznék őket, de erre alig

van mód. A főváros két bábszínháza kevés
lehetőséget tud adni a pályakezdőknek, így
az újaknak olyan játszóhely után kell nézniük, amelynek a repertoárjába illeszkedik
egy-egy friss bábelőadás.
– Az egyetemen a hallgatók nagyon kevés ismeretet szereznek arról, hogy miként
menedzseljék előadásaikat. Ezért fogalmazódott meg bennem évekkel ezelőtt, hogy
kellene egy hely, ami fogadja ezeket a fővárosban – mondta el a Pontnak Gáspár
Anna, a Manna Matiné főszervezője, aki
független ernyőszervezetével színházi alkotók ötleteinek megvalósítását segíti több
mint tíz éve.
A B32-ben minden hónap második vasárnapján várja nézőit a Manna Matiné.
Délelőtt vannak a gyerekműsorok, melyeket interaktív foglalkozás követ a Pagonyban. Este pedig a felnőtteknek szóló bábos
produkciók láthatók. Az előadásokon kívül
számos kiegészítő programot szerveznek,
a tervek között szerepelnek kiállítások
és tárlatvezetések is.
Az idei első bemutató az ESZME – Most!
című produkció lesz február 9-én Csató
Kata és Romankovics Edit felnőtteknek szóló előadásában. Az alkotók az egyenjogúság témakörét járják körbe. Március 21-én
a bábszínházi világnap alkalmából kerül
műsorra a Marica Bábszínháza Kecskekatonaság című, népmesei alapra épülő darabja.
Központi figurája egy háborúból visszatérő
árva fiú, aki kisemmizettből sikeres emberré válik saját tudása és képességei segítségével. Június 14-én lesz a MaNNa Produkció
saját bemutatója. Az Itt vagyok! című, látássérültek számára is teljes értékű produkció
egyik célja, hogy az egészséges gyerekek
bepillantsanak sérült társaik világába.
Újbuda
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Újbudaiak a Highlights
of Hungary jelöltjei között
A Humuszra és a Bartók Béla Boulevard-ra is lehet szavazni

A Highlights of Hungary projektet 2013-ban életre hívó Super Channel csapata olyan sorozatot akart elindítani, amely
szakmai jelölések alapján, de
a nagyközönséget is bevonva ad
képet a magyarországi kreatív
szektor eredményeiről. Az adott
év válogatását tíz kurátor állítja ös�sze, az ebben szereplőkre lehet online
szavazni. Idén 55 projekt került a listára,
köztük az újbudai székhelyű Humusz Szövetség, valamint a Bartók Béla Boulevard. A jelöltek
között szerepel még egyebek közt a Budapesti Wagner-napok, a vasárnaponként ételt osztó Heti Betevő,
a Trojka Színházi Társulás vagy a The Qualitons zenekar. A teljes lista elérhető a Highlights of Hungary
honlapján.
Szavazni február 10-éig lehet, egy IP-címről egy
jelöltre csak egy szavazat adható itt: https://www.
highlightsofhungary.hu/hu
Az eredményhirdetés és díjátadó február 21-én
lesz a Katona József Színházban.

Újbuda

Igen. A klímaváltozás nem csak a jegesmedvéket
érinti, hanem téged is, itt, Újbudán. Ezért a kerület
elkészíti Újbuda Klímastratégiáját, amely meg fogja
határozni, mi hogyan küzdünk majd a közeljövőben
a klímaváltozás ellen. Ehhez a te véleményedre is
szükségünk van! Töltsd ki kérdőívünket az
ujbuda.hu-n február 29-éig!

Itt találod a kérdőívet: klimabarat.ujbuda.hu/klimakerdoiv

Fotó: humusz.hu

A Highlights of Hungary keretében
idén is díjazzák Magyarország legjobb
kreatív teljesítményeit, példaértékű
történeteit. Az ez évi jelöltek
között két újbudai illetőségű
is van. Szavazni február
10-éig lehet, eredményhirdetés február 21-én.

