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Szomszédok 2.0?
Gazdagrét ikonikus sorozata
régi-új szereplőkkel támadhat fel
1987. május 7-én vetítette le
az ikonikussá vált teleregény,
a Szomszédok első epizódját
a Magyar Televízió, amelynek
köszönhetően egy egész ország
ismerte meg Gazdagrét nevét.
Most úgy tűnik, van esély arra,
hogy újrainduljon
a kultikus sorozat
– Bújtás János
rendezővel
beszélgettünk.
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Az irodalom
hitvallás

Interjú Juhász Annával,
Újbuda kulturális nagykövetével elhivatottságról, célokról
és a jövőbeli feladatokról

Mesterhangszerek
borkóstolóval

Tizennégy hegedűkészítő
mester vonultatja fel
hangszereit a Fonóban
március 7–8. között

Busójárás
Gazdagréten

8
Tisztelt Újbudai Lakosok!

Magyarország Országgyűlése a 2019. évi CX.
törvényben döntött arról, hogy 2020. február
29-ével a jegyzők építésügyi hatósági hatásköre
megszűnik.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.
március 1-től a budapesti ingatlanokat érintő
építésügyi hatósági eljárások – építési, bontási,
fennmaradási, használatbavételi engedélyezés,
jogutódlás és használatbavétel tudomásulvétele,
engedély hatályának meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése, hatósági bizonyítványok kiállítása,
kötelezési eljárások lefolytatása – Budapest Főváros Kormányhivatalához kerülnek. A feladatok
átvétele kiterjed a folyamatban lévő ügyekre is.
A későbbiekben – a pontos részletekről (helyszín,
ügyfélfogadási idő) a tudomásszerzést követően –
további tájékoztatást teszünk közzé.

A településképi bejelentési és véleményezési eljárások ügyében változatlanul a kerületi Főépítészi
Irodához lehet fordulni, illetve továbbra is a polgármesteri hivatal látja el a telekalakítási szakhatósági
ügyekkel és a rendeltetésmódosítási engedélyezési
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.

Tizenkét önkormányzat
– közös felkészülés

Szabadon
szárnyalhatnak
a fiatalok
a Kaptárban

3
A járványos megbetegedések és a koronavírus-fertőzés elleni fellépés elősegítésére dolgozott ki cselekvési
tervet tizenkét fővárosi önkormányzat. Az Újbudán, február 8-án tartott
találkozóra valamennyi budapesti
kerület polgármesterét meghívták.
Gy. Németh Erzsébet főpolgármes-

Folytatódnak a közösségi
rendezvények Gazdagréten:
február 8-án kereplőkkel, kolompokkal vonultak a mohácsi busók

ter-helyettes és dr. László Imre, Újbuda polgármestere kezdeményezte
a budapesti polgármesterek és egészségügyi szakemberek fórumát annak
érdekében, hogy a koronavírus esetleges megjelenésére és az influenza „A”
vírus elleni hatékony védekezésre felkészüljenek a kerületek.

15

Egyedi közösségi klub nyílt
a tizenéveseknek Őrmezőn

vélemény
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a képviselő szerint...
Politikai csatározások
helyett a lakosság
érdekeit kell képviselni

Madárhegy:
meg kell őrizni
a kertvárosi jelleget!

Junghausz Rajmund,
15. evk. önkormányzati képviselője

Keller Zsolt, 17. evk. önkormányzati képviselője

Rendkívül izgalmas időszak előtt
állunk, ami igazi kihívást jelent
számomra. Úgy gondolom, az önkormányzati választás új, más típusú lehetőségeket és feladatokat
hozott magával. Ahogy eddig tettem, most sem a pártpolitikával,
hanem kizárólag a területemmel
szeretnék foglalkozni. Hiszem,
hogy az egyéni képviselőknek
a lakossági érdekeket kell képviselniük az önkormányzatban,
nem pedig fordítva. Szinte naponta érkeznek hozzám olyan
megkeresések, amelyek a közbiztonsággal, az utak, járdák, parkok
állapotával, illetve nagyobb építkezésekkel, beruházásokkal, parkolási nehézségekkel függnek össze. Ezeknek az ügyintézése valóban a képviselők feladata, ugyanakkor a feladatkört nem lehet jogszabályi
keretek közé szűkíteni. Számtalan olyan egyéni vagy közösségi megkeresés érkezik
hozzám, amely bár nem a hatásköröm, ha segíthetek bennük, az jobbá teszi világunkat.
Hiszek abban, hogy a helyi közösségi élet megerősítése hozzájárul az otthonosabb lakókörnyezet megteremtéséhez, ezért igyekszem aktívan szerepet vállalni a közösségi terek
vagy események létrehozásában és fejlesztésében, legyen szó játszóterekről, parkokról,
vagy éppen kültéri sportlétesítményekről. Az eddigi képviselői munkám kapcsán a legbüszkébb a lakossággal kialakított emberi kapcsolataimra, a megvalósult beruházások
tekintetében pedig az Őrmezei Közösségi Kertre, illetve a kerületi szinten egyedülálló
és országosan is példaértékű, kifejezetten a kamaszok számára kialakított központra,
a Kaptár Ifjúsági Klubra vagyok. Őrmezőn számtalan közösségi megmozdulásra van
lehetőség, míg Sasad és Sashegy adottságai ilyen szempontból kevésbé szerencsések. Ez
nem jelenti azt, hogy ne lenne igény itt is közösségépítő fejlesztésekre vagy megmozdulásokra, csak itt nehezebben kivitelezhetők. Természetesen ahogy eddig is, most is
nyitott vagyok minden ötletre, és szívesen támogatok bármilyen erre irányuló kezdeményezést. Továbbra is elérhető vagyok mindenki számára a 06/70/942-4624-es telefonszámon, a Facebook-oldalamon, valamint a junghausz.rajmund@ujbuda.hu e-mail címen.

Betartatlan ígéretek:
hol a gazdagréti
uszoda?
Novák Előd, önkormányzati képviselő
A parkolási maffia és a politikusbűnözés visszaszorítását tekintem legfőbb feladatomnak a Mi
Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselőjeként, és konstruktív ellenzékiként a választási
ígéretek betartatását, hiszen például a gazdagréti
uszoda alapkövét hiába rakta le Hoffmann Tamás
5 éve, sőt, 16 éve Molnár Gyula is azt nyilatkozta polgármesterként: „az uszoda tervei már elkészültek” – ehhez képest egy kapavágás sem történt
a mai napig sem.
A Mi Hazánk egész Újbudát érintő Szent Imre
Városfejlesztési Programja önkormányzati bérlakásépítést tervezett, a félelemben élő lakosoknak
nyújtott rácsprogram helyett a bűnözőket zárnánk
rács mögé. Visszaszorítanánk a lomtalanítások felforgatóit, és a segélyekért Újbudára beköltözőket is
kitessékelnénk, ahogy a közterületeken eluralkodott kábítószerezésnek is véget vetnénk. Az M0ás autópálya újra ingyenessé tétele mellett egy új
Duna-híd is kell a Rákóczi hídtól délre, valamint a metró meghosszabbítása Budaörsig, illetve Gazdagrétig, az új „szuperkórház” érintésével, annak apropóján is követelve
a metróbővítést.
Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének feljelentésére tavaly jogerősen
elítéltek egy fideszes józsefvárosi önkormányzati képviselőt korrupció miatt, de Újbudán
is vár még ránk az elszámoltatás. Ezért is nyújtottam be előterjesztést dr. Czeglédy Csaba
friss ügyvédi megbízatásainak önkormányzati visszavonása érdekében, azonban a korábban hangzatos szavakkal tiltakozó Momentum, Jobbik és LMP képviselői sem támogatták
előterjesztésemet, amikor végül szavazásra, azaz tettekre került sor.
Volt olyan is, hogy megtaláltuk a közös nevezőt, például a képviselő-testület szavazta
már meg egy posztumusz kitüntetésre tett személyi javaslatomat – bár még nem Horthy
Miklósról volt szó, utolsó kormányzónk megbecsülésével sajnos egyedül maradt a Mi
Hazánk, mely értelmiségi holdudvarából most megalapította Újbudán a Fekete István
Szabadegyetemet.

A választások után nagyon sok lakossági megkeresést kaptam a körzetemből. Örülök neki,
hogy a körzetemben lakók maguk is képviselik a saját érdekeiket az ott működő civil
szervezeteken keresztül, amelyekkel rendszeresen egyeztetünk. Természetesen a legtöbb
megkeresés Madárhegy túlépítésével kapcsolatos. Madárhegy egy jelenleg is fejlődő része Újbudának, ám sajnos az elmúlt időszakban koncepció nélküli építkezések zajlottak,
és nem vették figyelembe a környék kialakult adottságait, ezért már most nagyon túlépített. A civil szervezetek és a lakók képviselőivel közösen keressük a megoldást arra, hogy
a környék megőrizze kertvárosi jellegét és élhetőbb legyen. Fontos megemlíteni, hogy
az első intézkedéseink közé tartozott az elhanyagolt közterületek folyamatos rendbetétele.
Olyan még egyszer nem fordulhat elő, mint az elmúlt időszakban, hogy a köztéri szemetesek hetekig nincsenek kiürítve és a felhalmozott szemét kifolyik a kukákból. Az ezzel
foglalkozó kollégák mostanra rendszeresen ürítik a köztéri szemeteseket, valamint tisztítják az önkormányzat által fenntartott közterületeket.
Egyik alapvető ígéretünk volt a kampány során, hogy a lehető legtöbb döntésbe bevonjuk az ott élőket. Ezért is egyeztetünk és alakítjuk közös koncepciónkat a lakók képviselőivel, valamint szervezünk több fórumot olyan nagy horderejű témákban, mint a gazdagréti
parkolás vagy a madárhegyi átmenő forgalom. Több olyan kérdéskör is van, amiben közös
nevezőn vagyunk a civilekkel – ilyen a gyalogátkelőhelyek láthatóvá tétele. Gazdagréten több iskola, óvoda, bölcsőde és játszótér található, amit nemcsak az ott élők vesznek
igénybe, hanem a tágabb környékbeliek is. Sok esetben a nagyobb gyerekek már egyedül
közlekednek, ezért is lényeges számunkra, hogy minél biztonságosabbá tegyük az ő közlekedésüket. Sajnos az elmúlt időszakban több gázolás is történt
a lakótelepen, a zebrákon, ezért is érezzük nagyon fontosnak
ezt a témát. Jelenleg vizsgáljuk, melyik az a megoldás, amely
látványosan felhívja az autósok figyelmét a gyalogátkelőhelyek sokkal körültekintőbb megközelítésére. Ilyen lehet
például a jobb és erősebb világítás, vagy a gyalogátkelőhelyre figyelmeztető digitális tábla, ami akár az autósok
aktuális sebességét is jelzi, és ha a megengedettnél gyorsabban megy, akkor villogással figyelmeztet.
Szintén alapvetőnek tartjuk a zöld területek megőrzését
és bővítését. Jelenleg is folyik az egyeztetés például az utasvárók üzemeltetőjével a gazdagréti megállók kizöldítéséről.
Látható, hogy nagyon sok teendő van Gazdagréten
és Madárhegyen, több oldalt is meg lehetne tölteni
a feladatokkal és elképzelésekkel, amelyekről
folynak az egyeztetések, vagy azokkal, amelyekben már megegyeztünk. Ebből is kitűnik,
hogy a választókörzetem igen aktív, ezért folyamatos párbeszédet kell fenntartani az ott
élőkkel, valamint az őket képviselő civil
szervezetekkel.

Felelős állattartás
és békés együttélés
Rádi Károly, 10 evk. önkormányzati képviselője
Első ciklusomat töltöm képviselőként Albertfalva, Kelenföld, Kelenvölgy 10. választókörzetében, ahol sikerült jó kapcsolatot kialakítanom az ott élőkkel. Ennek köszönhetően
számtalan problémával kerestek fel a fogadóóráimon, e-mailben vagy telefonon. A felmerült
problémákat törekszem a leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani. Ilyen volt például
a Vasvirág sor területén lévő kutyafuttató és zöld terület karbantartása, a téli időszakban
a jégmentesítés problémája, számos zöldhulladék és szemét elszállítás és még sorolhatnám.
A közeljövőben a terveim között szerepel: a 10. evk-ban lévő játszóterekre mosdó elhelyezése, a Vasvirág sor parkolási gondjainak megoldása és a zöld felületeinek rendbetétele,
kutyafuttató kialakítása. A korszerűtlen és kihasználatlan Gólyahír játszótér átalakítása
kutyafuttatóvá, melyet a Szurkolók az állatokért Nonprofit Kft. üzemeltetne oktatásokkal, kutyabemutatókkal a felelős állattartás
jegyében.
A közbiztonság érdekében szeretném a kamerarendszer bővítését elérni a körzetben.
A képviselői munkám mellett Újbuda társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnoka is vagyok. A 2020-as
esztendőben a felelős állattartást szeretném népszerűsíteni
Újbudán előadások, bemutatók formájában.
Célom, hogy a lakóközösséget összekovácsoljam egy
olyan, egymást segítő, összetartó egységgé, ahol békésen tud egymás mellett élni a nyugdíjas,
a kisgyermekes, a kutyatartó és az aktív
dolgozó. Fontosnak tartom a közbiztonságot, a köztisztaságot, ezekben
a törekvéseimben rengeteg segítséget
kapok az Újbudai Polgárőrségtől,
az Újbudai Közterület-felügyelet
munkatársaitól és az Újbuda Prizma dolgozóitól.

aktuális
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Tizenkét önkormányzat – közös felkészülés

Egységes fellépés
a járványveszély ellen
A járványos megbetegedések
és a koronavírus-fertőzés
elleni fellépés elősegítésére
dolgozott ki cselekvési tervet
tizenkét fővárosi önkormányzat.
Az Újbudán, február 8-án tartott
találkozóra valamennyi budapesti kerület polgármesterét
meghívták.

célja egy olyan egységes cselekvési terv
kialakítása volt, amely konkrét segítséget
nyújthat az alapellátásban, a szakrendelőkben dolgozóknak és a kerületek lakosainak.
– Nem katasztrófa- és járványvédelmi
tervet készítettünk, hanem az önkormányzati hatáskörbe tartozó alapellátás megerősítése és a lakosság tájékoztatása állt
fókuszban – mondta el dr. László Imre. –
A megbeszélésre az összes fővárosi önkormányzat meghívást kapott, a kidolgozott

A koordináció szakmai hátterét többek között Komáromi
Zoltán és Falus Ferenc egészségügyi szakértők biztosítják
Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, dr. László Imre, Újbuda polgármestere, Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület
és Niedermüller Péter a VII. kerület polgármestere kezdeményezte a budapesti polgármesterek és egészségügyi szakemberek
fórumát annak érdekében, hogy a koronavírus esetleges megjelenésére és az influenza „A” vírus elleni hatékony védekezésre
felkészüljenek a kerületek. Az egyeztetés

cselekvési tervet pedig azokhoz az önkormányzatokhoz is eljuttatjuk, amelyek ezen
az egyeztetésen nem vettek részt – emelte
ki a polgármester. Mint mondta, a találkozón főként azt vitatták meg a kerületi vezetők és egészségügyi szakemberek, hogy
miként tudnak minél hamarabb gátat vetni
az esetleges fertőzések terjedésének, és hogyan tudják tájékoztatni a kerületi lakosságot az önkormányzatok járvány idején.

– Rendkívül fontos és eredményes volt ez
a szakmai fórum, hiszen átbeszéltük azokat
a teendőket, amiket egy önkormányzatnak
lehetősége és kötelessége megtenni ilyen
esetekben. Ez nem egy adható szívesség
a kerületben élőknek, hanem kötelessége
minden önkormányzatnak. Nem a kormány
intézkedéseit próbáltuk túlszárnyalni vagy
kritizálni, hanem azokat a lehetőségeket
vitattuk meg, amelyekkel az önkormányzatok is hatékonyan részt tudnak venni
a járvány megelőzésében és megfékezésében – hangsúlyozta László Imre, és hozzátette, ez idáig sem a kormányhivataltól,
sem az egészségügyért felelős államtitkárságtól, sem pedig a Belügyminisztériumtól
nem kaptak a helyhatóságok semmilyen
hivatalos információt a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban.
Az egyeztető fórumon részt vevő önkormányzati vezetők és egészségügyi szakemberek egyetértettek abban, hogy a védekezés hatékonysága érdekében Budapest
összes önkormányzatának és egészségügyi szakértőjének együttműködésére van
szükség.
Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos
elmondta, a megbeszélésen arra is javas-

latot tettek, hogy önkéntesek, nyugdíjas
egészségügyi dolgozók bevonásával adjanak segítséget a háziorvosoknak a lakosság
tájékoztatásában.
– Az egyik legfontosabb eredmény, amit
a mai egyeztetésen elértünk az, hogy a kerületi polgármesterek meg tudtak állapodni abban, hogy egységes kommunikációval kell a lakosságot tájékoztatni, és hogy
a járvánnyal szembeni védelemben a legfontosabb a háziorvosok munkájának segítése – mondta az egészségügyi szakember.
– Sajnos a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által finanszírozott összeg, az a pénz,
amelyből a háziorvosok gazdálkodnak,
nem elegendő arra, hogy a járványügyi
védekezést megvalósítsák. Ezt próbálják
az önkormányzatok valamiképp kiegészíteni, és segíteni a háziorvosokat abban,
hogy a járvánnyal szemben tényleg rendelkezésre álljanak azok a fertőtlenítőszerek,
védekezőeszközök, amelyekre szükség van
– fűzte hozzá Falus Imre.
Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes kiemelte, kezdeményezni fogja azt
is, hogy a közösségi közlekedési járművekre is dolgozzanak ki egy a fertőtlenítésre
vonatkozó cselekvési tervet.

Az önkormányzat támogatásával, Budapesten elsőként
az újbudai Szent Kristóf Szakrendelő helyezett ki alkoholos
kézfertőtlenítő berendezéseket az intézménybe látogatóknak.
Összesen 46 kézfertőtlenítő beszerzése van folyamatban, ezek
megjelennek a háziorvosi és gyermekorvosi rendelőkben, a védőnői
szolgálaton, a gyermekorvosi fogászaton, a pszichiátriai, a bőrés nemibeteg-, valamint a tüdőbeteg-gondozó intézetekben.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
• uszoda gépész • úszómester • gondnok • férfi kabinos

pozíciókra keres

munkatársakat
jeleNtKezéS éS iNformáció:

fulop.levente@sport.ujbuda.hu

egészség
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Lakossági

tájékoztatás
Influenza- és koronavírus

Jelenleg tart az influenzaszezon, a világ több pontján pedig az új koronavírus is
megjelent. A fertőzés jelei mindkét vírus esetében nagyon hasonlóak.

Ebben az időszakban rendkívül fontos
a higiéniai szabályok betartása:
l
l
l
l
l

zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk
alapos kézmosás minden étkezés előtt
alapos kézmosás illemhelyhasználat, zsebkendőhasználat
közlekedés, vásárlás után
ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz
hazaérkezéskor mindig alaposan mossunk kezet

Fontos tudni, hogy kizárólag akkor merül fel
valakinél az új koronavírussal való fertőződés
gyanúja, ha
a megbetegedést megelőző 14 napon belül Kínában, vagy más,
a koronavírus fertőzés által érintett országban/területen járt,
l szoros kapcsolatban volt egy igazoltan új koronavírussal fertőzött beteggel
a megbetegedését megelőző 14 napban, vagy
l a megbetegedését megelőző 14 napban dolgozott vagy járt olyan egészségügyi
intézményben, ahonnan koronavírus-fertőzéseket jelentettek.
l

Amennyiben valakinél a fentiek
fennállnak, és légúti megbetegedése
kezdődik, hívja fel háziorvosát,
és tájékoztassa gyanújáról!
nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

ingyenes sportolási lehetőség

ingyenes dietetikai szolgáltatás

mozdulj,
újbuda!

(l)egyél jól,
újbuda!

helyszín: egészségfejlesztési iroda
1119, Vahot utca 1. (Keveháza u. 10.)

helyszín: egészségfejlesztési iroda
1115, Keveháza u. 10.

az újbudai egészségfejlesztési irodától

•
•
•
•
•

• egészséges táplálkozás előadássorozat
• táplálkozási klub
° megváltozott
szénhidrát-anyagcserével élőknek
° magas vérnyomással élők
és hozzátartozóik számára
° a túlsúly megelőzésére és
a súlycsökkentés elősegítésére
• diabétesz-klub
• kardiológiai klub

bemozgató torna
gerinctorna
kismamatorna
intimtorna
alakformáló torna

a részvétel
regisztrációhoz
kötött!
Bejelentkezés:
06 30 680 53 67
efi@szentkristofrendelo.hu
1119. Vahot utca 1.
(Keveháza u. 10.)

a részvétel
regisztrációhoz kötött!
Bejelentkezés: 06 30 680 53 67
efi@szentkristofrendelo.hu
1115, Keveháza u. 10.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

%()(.7(7e6$-g9ė%(

ingyenes mentálhigiénés
szolgáltatás

az újbudai egészségfejlesztési irodában

az újbudai egészségfejlesztési irodában

beszéljünk
róla, újbuda!
helyszín: egészségfejlesztési iroda
1115, Keveháza u. 10.
időpont: szerdánként

•
•
•
•
•

autogéntréning
stresszkezelés
lelki egészség szülés után
gyász és veszteségfeldolgozás
lelki támogatás időskorban

a részvétel
regisztrációhoz kötött!
Bejelentkezés:
06 30 680 53 67
efi@szentkristofrendelo.hu
1115, Keveháza u. 10.
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Irodalmi kávéházzal
is bővül a B32

Az irodalom
hitvallás
Hitvallása, hogy az irodalom világnézet.
Az ő nevéhez fűződik az Újbudán 2010 óta
működő Irodalmi Szalon. Tavaly novemberben a kerület kulturális nagykövete lett.
Juhász Annával beszélgettünk elhivatottságról, célokról és a jövőbeli feladatokról.
A művészet nem mérhető számokban, ám egy hosszú
évek óta működő irodalmi sorozatnál mégis felmerül a
kérdés: lehet tudni pontosan, hány beszélgetés, fellépő
volt eddig az Irodalmi Szalonban?
Eddig száznyolc estünk volt kilenc év alatt. Elsőként kezdtem el itt, Újbudán ilyen jellegű beszélgetéseket, és nagyon
büszke vagyok rá, hogy még mindig, sőt, egyre inkább
élénk érdeklődés és szeretet fogadja.

2019 novembere óta ön Újbuda kulturális nagykövete. Milyen tervei vannak, milyen feladatok elé néz?

Aki figyeli tavaly október óta a kerület kommunikációját, biztosan észrevette, hogy László Imre polgármester
úr két területet emelt ki. A kultúrát és az egészségügyet.
De ha valaki megnézi a kerület kultúráért felelős alpolgármesterének, Barabás Richárdnak a nyilatkozatait, szintén
szembetűnő, hogy nagyon vehemens, izgalmas, erővel teli
vezetés van most Újbudán. Olyan vezetők, akiknek fontos
a kultúra fejlesztése és támogatása. Ezek a törekvések talál-

koztak össze, amikor megkaptam a felkérést, hogy legyek
Újbuda kulturális nagykövete. Fontos dolognak tartom,
hogy a kerület minden korosztályát meg tudjuk szólítani
a kulturális programokkal. Bőven lesznek középiskolásoknak szánt irodalmi és kulturális rendezvények, de ugyanilyen lényeges számunkra az idősebb korosztály is, hiszen
egy városrész lakossága, a társadalom több generációból
áll. Nyilván nekem az irodalom a fő területem, ezen a téren
rengeteg ötletem van. Tervezünk különböző könyves akciókat a Bartók Béla úton és a kerület főbb helyein. Az irodalom mellett nagyon erős a kerületben a képzőművészet
is, ami egy izgalmas társterület ahhoz, hogy bemutassuk

A kerület minden
korosztályát meg kell
szólítani kulturális
programokkal
Újbuda kulturális értékeit, beleértve a színházművészetet
és a zenét is, és megmutassuk azt a kort, amelyben élünk.
Nagykövetként azt is kiemelt feladatnak tartom, hogy a város más pontjain, más kerületekben, vagy akár országszerte és külföldön is képviselhessem
Újbudát. Tervezünk közös munkát
a testvérvárosokkal is, már elindítottuk a levelezéseket, megkereséseket, hogy feltérképezzük, kikkel
miként tudunk majd együttműködni. Emellett kaptam egy nagyon izgalmas felkérést a városrész vezetésétől, hogy a Bartók
Béla úti B32 kulturális teret kicsit
újítsuk meg, és színes programokkal, új branddel még több látogatót
vonzzunk ide.

Milyen, még kiaknázatlan lehetőségeket lát a B32-ben?

Remek lokációról van szó, ahol
most is fontos kiállításokat, színházi előadásokat rendeznek, de
talán az utolsó lépés, az “utolsó
csepp” még hiányzik ahhoz, hogy
valódi nagyközönséggel teljen

Juhász Anna irodalmár, olvasásés irodalomnépszerűsítő aktivista,
Újbuda kulturális nagykövete. Az ELTE
Bölcsészkarán végzett, párhuzamosan
járt egyetemre Rómában. PhD tanulmányait az 1945 utáni magyar irodalomból
kezdte Schein Gábor irodalomtörténésznél. Szervezett könyvvásárokat,
majd elsőként hozott létre kávéházi
irodalmi esteket Budapesten 2010-ben.
A Highlights of Hungary-díjas (Hadik)
Irodalmi Szalon, a New York Művész
Páholy, a Várkert Irodalom alapítója,
dolgozik könyvkiadókkal, olvasóklubja
van a Marie Claire-en, irodalmi vlogja
Pura Poesia néven és a Librivel közös
a Kortársaság. Tíz éve szervez irodalmi
rendezvényeket az országban.
meg az intézmény. Negyedéves közös ötletelésen vagyunk
túl, hogy pontosan meg tudjuk határozni, mi az a funkció,
ami még hiányzik. Végül megszületett a döntés: amellett,
hogy szeptembertől ideköltözik az Irodalmi Szalon és számos kulturális program, est, sorozat valósul meg a szervezésemben, egy új, irodalmi hagyományokat idéző, de
modern kávéházzal is bővül a B32. Az elnevezés ötlete
még októberben született meg, a brand, ami méltó lehet
egy ilyen jellegű helyhez, ami képviselni tudja mindazt,
amit szeretnénk: a női erőt, alkotást, izgalmat, a kerületet,
és főként az irodalmat, művészetet. Azokban a hónapokban, amikor ezen gondolkodtam, feltűnt, hogy a legtöbb utcanév, helynév, mind-mind férfiakhoz kapcsolódik a kerületben. Hol vannak a nők? Hiszen lakott itt egy különleges
hölgy az 1900-as években. Böhm Aranka. Ő egy különleges sorsú nő volt, pszichológus, művelt, sokpólusú, nagy
érdeklődésű, maga körül mindig vihart kavaró asszony,
Karinthy Frigyes felesége. De udvarolt neki több híres író
is, például Ady Endre vagy Déry Tibor. Az ő személye által
a századfordulón kulminálódott irodalmi élet – ami addig
a pesti oldalhoz és főképp a New York Kávéházhoz volt
köthető – áttelepült Pestről Budára. Ettől kezdve pedig egy
nagyon mérvadó centrális magja az irodalomnak itt létezett és alkotott, a mi kerületünkben. Ez nagyban köszönhető Böhm Arankának is. A kerület vezetői egyetértettek
velem abban, hogy a B32-ben hamarosan felavatandó új
irodalmi kávéház és a programsorozatok átfogó neve
Aranka legyen. Ősszel avatjuk az új teret, izgalmas előadásokkal készülünk, az irodalom mellett más művészeti ágak
is teret kapnak majd itt. Karinthy Mártonnal élete utolsó
hetéig egyeztettünk, ő már tudott az Aranka-tervről. Most
lányával, Verával dolgozunk együtt a koncepción.
Tallér Edina
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Manna Matiné a B32 Galériában

Fabók Mancsi
Bábszínháza

Népzene
és diópác képek

Március 3-áig látható a Fonó Budai Zeneházban
Szokolay Dongó Balázs tárlata. Az ismert zenészről
kevesen tudják, hogy eredetileg rajztanár.

Folytatódik a Manna Produkció
és a B32 Galéria közös, pályakezdő
művészek bábszínházi előadásait
bemutató, Új bábszínház Újbudán
című programsorozata. Március 8-án
a vásári bábjátékosok fiatal generációját képviselő Fabók
Mariann-nal
ismerkedhetnek
meg a nézők.
2017 óta fut a B32 Galériában a Manna Matiné programsorozata,
amelynek célja a hazai
kortárs
pályakezdő
bábművészek, rendezők független produkcióinak népszerűsítése
és bemutatása. A kultúrtér nemcsak bemutatkozási teret nyújt,
de a nagyközönség
számára is elérhetővé
teszi a bábművészet
friss, máshol nem látható előadásait. A Manna tehetséggondozó programjában született bemutatók
mellett a tavaly óta friss előadásokkal kibővült „Új
bábszínház Újbudán” sorozatban az ESZME (Eu-

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

rópai Szabadúszó Művészek Egyesülete) bábos ernyőszervezet által képviselt független bábszínházak
és alkotócsoportok aktuális munkái is láthatók minden hónap második vasárnapján. Délelőtt fél 11-kor
kezdődnek az ingyenes gyerekdarabok, melyeket
interaktív foglalkozás követ, este hétkor pedig a felnőttek számára kínálnak bábos produkciókat.

Szokolay Dongó Balázs sokáig nem tudott választani a zenei és a képzőművészeti pálya között, végül a megrendelések jelölték ki életútját.
– A tanítás nem vonzott, a népzenészek, táncházak gyakrabban hívtak
szerepelni, így zenészként kezdtem dolgozni – mesélte. Nem mondott
le végleg a festészetről sem. – Anyagba zárt világ a festészet, meg kell
hozzá állni, venni kell mindenféle dolgot, nekem meg nem sikerült még
megállnom, hogy újra alkossak – tette hozzá.
A Fonó Budai Zeneházban kiállított,
főként diópáccal készült korai képek
a művész szűkebb
hazája, Tótkomlós világát ábrázolják. Szerinte ez a település élő
skanzen lehetne, ha
a helyiek nem festették volna rózsaszínűre
házaikat, nem raktak
volna be műanyag
nyílászárókat.
Szokolay a gyermekéveit Békés megyében töltötte, mezőgazdasági,
majd
rajzpedagógiai tanulmányok után kezdett
zenével foglalkozni.
Népzenét játszik, illetve erre improvizál
dudán, furulyán, tárogatón és szaxofonon, ilyen feldolgozások nyomán születtek saját kompozíciói. 1990 óta a magyar zenei
élet számos ismert formációjában szerepelt, többek között Sebestyén
Márta, Lovász Irén, Palya Bea, Szalóki Ági partnere, alkotótársa is
volt már. Legutóbb a Corpus Harsona Quartettel készített különleges
lemezfelvételt.
D. B. S.

Március 8-án Fabók Mariann 2014-ben alapított,
a vásári bábjátékos hagyományokat képviselő Fabók
Mancsi Bábszínháza elnevezésű magánprodukciója
mutatkozik be a B32 színpadán. Az egyszerre dramaturg, színész és díszlettervező művész évek óta
nemcsak kőszínházakban, de független bábjátékosként az országot járva utcaszínházakban is népszerűsíti olykor vaskos, népi humorral átszőtt történeteit.
Vásári bábosként Kemény Henrik örökségét viszi tovább, így a gyerekeknek szóló előadásai elsősorban
a magyar népmese tradícióit dolgozzák fel.
Az Új bábszínház Újbudán sorozatban a kisiskolások Fabók Mancsi népi énekléssel, mesemondással
egybekötött előadását, a Háromágú tölgyfa tündére
című népmesét nézhetik meg délelőtt, míg az esti bemutatón az Azért a kis bolondságért című, magyar
népi pajzánságokat, históriákat, szerelmes történeteket felvonultató produkciót tekinthetik meg a felnőtt
látogatók a B32-ben.

K. G.

KARINTHY SZÍNHÁZ.
CSALÁDBAN MARAD.
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Hegedűk ünnepe a Fonóban

Mesterhangszerek
borkóstolóval
Kilencedik alkalommal
rendezik meg a Wine and Violin
Hegedűkészítők Szalonját
a Fonóban március 7–8. között.

Idén tizennégy hegedűkészítő vonultatja fel
hangszereit, amelyeket az érdeklődők kézbe
vehetnek, kipróbálhatnak, sőt, egy pohár bor
mellett beszélgethetnek a mesterekkel, akik
az eszközeiket is bemutatják. Meg lehet tekinteni a magyar hegedűkészítők archív fotóiból
készült tárlatot is.
A koncertprogramban természetesen a vonósoké a főszerep. Szombat este először Langer Ágnes hegedű- és Szalai Éva zongoraművész játszik klasszikus darabokat, utánuk
következik a világzene egyik sztáregyüttese,
a lengyel Volosi. Vasárnap délután lép színpadra a Somogyi Vonósnégyes, megszólaltatva a kiállítók mesterhangszereit is.
– Kevés szakma van a Földön, amely nem
futószalagon termel, ahol a mester keze munkája döntő jelentőségű – mondta Faragó-Thököly Márton hegedűkészítő, a Wine and Violin
alapítója. – Újra létezik minőségi hangszerkészítés Magyarországon, és mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Idén is rendezünk
versenyt, hogy megtudjuk, kinek a hangszere
szól a legszebben, és mivel nőnap lesz azon
a hétvégén, hölgyborászokat hívtunk el, az ő
alkotásaik közül szintén kiválasztjuk a legjobbat – tette hozzá Faragó-Thököly Márton.
D. B. S.

március

Pont Rád hangolva!
8.

Túlélő (r.: Varga Ádám)
Egy százalék indián (r.: Hajdu Szabolcs)
Kollár-Klemencz László Kamarazenekar
– Ég az erdő
Manna Matiné – Új Bábszínház Újbudán

10.30

Fabók Mancsi Bábszínháza:

19.00

Fabók Mancsi Bábszínháza:

A háromágú tölgyfa tündére

9., 29. 19.00
18. 18.00

színház •

zene •

Kecskekatonaság (Marica Bábszínháza)
Testvérest (r.: Scherer Péter)
Kivettem a fejemből egy gömböt

képző- és iparművészet
szabadtér •

irodalom •

(r.: Gyulay Eszter)

21. 15.00
23. 19.00
24. 19.00

27. 19.00
30. 19.00
gyerek, családi •

Azért a kis bolondságért 16+
Kalap – variációk agyműködésre

19. 19.00

26. 19.00

beszélgetés

STÚDIÓÜVEGEK

3+

Kondor–Mátyási–Tolnay:
Kételyek és bizonyosságok
in memoriam Baranyay András
Lázár Dóri képzőművész kiállítása
Fejfák / Fafejek
Lemezjátszó Classic – LGT

19. 18.00

RETRÓ
VIDA ZSUZSA

FERENCZY NOÉMI-DÍJAS
ÜVEGTERVEZŐ IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

2020. február 20., csütörtök 18.00
A kiállítást megnyitja: Feledy

Albumszakértő: Karácsony János

Balázs művészeti író

3+

(r.: Rusznyák Gábor)

Mit tennél, ha ma meghalnék?

(r.: Gergye Krisztián)

Kálmán-nap (r.: Hajdu Szabolcs)
Rebeka (r.: Balogh Attila)

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában,
a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában, valamint interneten a b32.jegy.
hu oldalon. Jegyrendelés és információ: 06 1 787 0039, b32@ujbuda.hu.
Jegypénztár nyitva tartás: hétköznap 10 és 18 óra között, valamint
a műsorkezdés előtti egy órában. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR | 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32.
B32KULTURTER.HU | WWW.FACEBOOK.COM/B32KULTURTER

Fotó: Kurucz Sándor

4., 16. 19.00
5., 6. 19.00
7. 19.00

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

Megtekinthető 2020. március 13-ig
minden hétköznap 10-18 óráig
a rendezvények függvényében.
A belépés díjtalan!
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
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Újraindulhat a

Ötven éve döntöttek a gazdagréti lakótelep létrejöttéről
A lakók bármikor bemehettek a szerkesztőségbe, elmondhatták véleményüket, információkat adtak lakótársaiknak, ugyanakkor a csapat szívesen besegített más,
nagyszabású produkcióknak is. Nemcsak
a már említett Szomszédok forgatásánál
segédkeztek, hanem a CNN élő közvetítésénél is, amely a rendszerváltás utáni első
templom, a Szent Angyalok alapkőletételéről tudósított.
A gazdagréti lakótelep igazi mintaként
szolgált a nagyvilágnak: az 1986 nyarán
hazánkba látogató szovjet vezető, Mihail
Gorbacsov feleségének is ezzel a lakóteleppel büszkélkedtek a vezetők. Raisza
asszony akkor megtekintette a kábeltelevíziót, a közösségi házat, a mellette található
bölcsődét, majd ellátogatott egy családhoz
is a Törökugrató utca 10-be. A lakónegyed
vonzerejét mégsem az akkoriban nagyon
korszerűnek tűnő építészeti megoldásai, hanem a földrajzi elhelyezkedése és a kialakítása adták. Az itteni négyzetméterárak ma

1987. május 7-én vetítette
le a Magyar Televízió
az ikonikussá vált teleregény,
a Szomszédok első epizódját,
amelynek köszönhetően egy
egész ország ismerte meg
Gazdagrét nevét. A lakótelep
építéséről épp ötven esztendeje, 1970-ben döntöttek.
A tanács ötven évvel ezelőtt, 1970-ben
jelölte ki a korábban elsősorban mezőgazdasági területként hasznosított telket lakótelep építésére, az aktuális ötéves tervből azonban ez végül kimaradt. Így csak
az 1978-as újratervezés után, ’83-ban történt meg az első kapavágás, amelyet követően közel hatezer lakás épült Gazdagréten.
Amikor a ’80-as évek elején a földgépek
dolgozni kezdtek, a sárga altalajban sírhe-

lyekre bukkantak. Az ásatásokon egy több
mint 100 sírból álló római kori temetőt tártak fel, és kő-, tégla-, valamint földsírokra bukkantak a régészek. A feltárás során
középkori leletek is kifordultak a földből,
ezekből hamarosan összeállt a történelem
újabb epizódja: Árpád-kori település is volt
ezen a helyen, amely végül a 15. században
néptelenedett el.
Miután beköltözhetővé váltak a házgyári lakások, egyre több család költözött
Gazdagrétre. Az első otthont – amely egyben a kétszázezredik távfűtött lakás volt
Magyarországon – 1984. március 21-én
adták át. Ekkor még nem voltak boltok,
kommunális létesítmények a lakótelepen.
Az első lakások átadása után mintegy fél
évvel nyitottak ki az első üzletek. Még
ebben az évben megalakult a mai Újbuda
TV őse, a Gazdagréti Közösségi Televízió
is, amely Magyarország első kábeltelevíziójaként vett részt a közösségformálásban.

Bujtás János rendező
sem veszített népszerűségéből, az ismétlések még ma is hihetetlenül nagy nézettséget produkálnak. Ezért is döntöttek úgy
az alkotók (Bujtás János rendező, Bernát
László író-dramaturg), hogy nekikezdenek a sorozat folytatásának. A teleregény
egyik egykori rendezőjét, Bujtás Jánost
kérdeztük arról, hogyan állnak
az előkészületek.

A családok
története folytatódott
a teleregény
befejezése után is,
csak már nem
a nyilvánosság előtt
zajlott
is vetekednek a téglaépítésű lakásokéval,
ami részben a környék különleges fekvésének köszönhető, részben pedig annak, hogy
Gazdagréten jutott hely zöld felületeknek,
parkoknak, játszótereknek is. Ennek az elhelyezkedésnek tudható be, hogy a környező területeken ugyancsak egyre több lakóépület jelent meg az évek folyamán, így ma
már Madárhegyen és Hosszúréten is mind
több család talál otthonra.

Ma is van igény egy
ilyen sorozatra

Decemberben volt húsz esztendeje, hogy
az utolsó epizódot is levetítették az ikonikussá vált teleregényből, a Szomszédokból.
A Gazdagréten játszódó széria megmutatta a különféle társadalmi rétegek életét,
bepillantást adott Taki bácsi, Lenke néni,
Gábor Gábor, Vágási Feri, Mágenheim
doki, Alma, Julcsi és a többiek mindennapjaiba. A teleregény közel két évtized alatt

Mit gondol, mi a sorozat titka? Hogyan tud ma is ilyen
nagy tömegeket a képernyő elé
ültetni?

Mert a nézők saját magukat látták
viszont a képernyőn. Három család szemén keresztül mutattuk be
azokat a kérdéseket, amelyek nap
mint nap foglalkoztatták az embereket. A karakterek szinte életre keltek, beköltöztek a hús-vér
családok életébe, akik azonosultak a problémáikkal, vagy legalábbis meghallgatták azokat. A Szomszédok még most
is olyan nézettségi arányokat ér el, amilyet
senki nem feltételezett. Sőt, az derült ki,
hogy a fiatalok táborában még népszerűbb.
Elég a Gazdagréti Szomszédok Ünnepére
gondolnunk, ahol zömmel húszas–harmincas fiatalok vettek részt, és idézték a sorozat mondatait. Én úgy vélem, hogy ma
is van igény olyan sorozatra, ahol a témát
az életből merítjük. Ahol a cselekményt
a napi történések befolyásolják. Legyen szó
áremelésről, párkapcsolati és munkahelyi
problémákról, egyéni sikerekről és kudarcokról, vagy olyan politikai és közéleti eseményekről, amelyek befolyásolják az emberek életét.

Ön szerint húsz esztendő elteltével is lehet ott folytatni a teleregényt, ahol abbamaradt? Képes megújulni és sikeres
lenni?

fókusz
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Szomszédok?

– az ikonikus sorozat régi-új szereplőkkel támadhat fel
Húsz év mindenki életében meghatározó. Ennyi idő alatt a gyerekek felnőnek,
új családtagokkal bővülünk, és sajnos
sok esetben elbúcsúzunk hozzánk közel állóktól. És mint ahogy az életben is
változnak a dolgok, úgy a sorozatban is.
Az én olvasatomban a családok története
folytatódott a teleregény befejezése után,
csak már nem a nyilvánosság előtt zajlott.
El tudom képzelni például, hogy Gábor

meg, ha a folytatáshoz szükséges háttértámogatás megvalósul.

Mint például?
Például a finanszírozás. Ez egy 2,5–3 milliárd forintos beruházás lenne az induláskor, amelyet valakinek fel kell vállalnia.
A színészek és a stábtagok tiszteletdíján
túl a megfelelő helyszínt is ki kell választani. A Szomszédok szereplőinél a közös kapcsolódási
pont Gazdagrét, azon belül is
a Lantos utcai panel volt, azt
gondolom, ez az, ami most is
összekötné őket. Nem szeretnénk díszletekből felépíteni
a helyszíneket, sokkal jobb
lenne, ha autentikus környezetben zajlana a forgatás,
ahogy régen is. Ehhez viszont
minimum két-három nagyobb lakásra lenne szükségünk, ami nem csupán anyagilag, de logisztikailag sem könnyíti meg
a helyzetet. Nemrégiben hallottam, hogy
állítólag újra eladóvá vált Taki
bácsiék egy-

A Szomszédok
szereplőinél a közös
kapcsolódási pont
Gazdagrét

kori lakása. Mesébe illő lenne,
ha a régi helyszínen tudnánk
folytatni a sorozatot.

A régi szereplők
szívesen vállalnák
a folytatást?

Fotók: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum/ Hámor Szabolcs

Gábor fia ugyanolyan dörzsölt vállalkozó lett, mint édesapja volt, Alma és János
megörökölték a nagyszülők lakását, amelyet gyönyörűen felújítottak, és abban
élik mindennapjaikat, Vágásiék a sorozat
vége után nem sokkal újabb gyerekkel
gyarapodtak, majd kiköltöztek egy családi házba, Matyi a gazdagréti panelban
kezd új életet, míg Juli Etushoz költözik.
A történet szálait aszerint tudjuk majd
alakítani, hogy ki szeretne a folytatásban
részt venni, de ez csak akkor történik

Akikkel én beszéltem, azok
közül senki nem mondott nekem
egyértelmű nemet. Ábel Anita az egyetlen
szereplő, akiről tudom, hogy kategorikusan elzárkózott a folytatástól, igaz, még
hivatalosan nem kértük fel őt sem. Természetesen megértem, ha nem szeretne részt
venni a produkcióban, hiszen neki valóban
a gyermekkora ment rá erre a szerepre, de
a folytatást ez nem befolyásolja. Azt biztosan mondhatom, hogy más szereplőt
nem tervezünk helyette, viszont – ahogy
az életben is megesik – előfordulhat, hogy
ő valamilyen okból hátat fordított a családnak, és nélkülük kezdett új életet. Sokkal
bonyolultabb kérdés Kulka János helyzete.
A betegsége miatt nem szívesen áll kamerák elé, pedig meggyőződésem, hogy a jelenléte sokat tenne hozzá a produkcióhoz,
rengeteg erőt tudna adni a hasonló helyzetben élő nézőknek. Sajnos szinte minden
családban előfordul, hogy életerős emberek leesnek a lábukról, ez az élet velejárója,
és hiszem, hogy ha felvállalná az állapotát,
az csak még inkább erősítené őt. Jelenleg
azonban inkább a nem felé hajlik. Általá-

nosságban elmondható, hogy nem az egyes
szereplőktől függ a sorozat folytathatósága,
hiszen a hétköznapjainkban is bekövetkeznek hasonló változások: elválunk, megbetegszünk, munkát váltunk, sikereket és kudarcokat élünk meg. A teleregényben sem
állt meg az idő, nem is szeretnénk ugyanott
folytatni, ahol abbahagytuk. A szereplőkkel kapcsolatos kérdésekre a dramaturgia
megtalálja a megoldást, ahogy az életben is
mindenre van megoldás.

Mikor várható az első epizód?
A legfontosabb kérdés most az, hogy sikerül-e olyan partnert találni, amelyik lát
fantáziát a sorozatban, van-e olyan tőkeerős televízió vagy befektetői kör, amely
szívesen karolná fel az ötletet. Azt már
tudjuk, hogy az MTVA – bár nem gördít
jogi akadályokat a folytatás elé – nem kíván részt venni a gyártási folyamatban.
A Life TV és az RTL Klub szintén kiesett,
ezért most a többi tévécsatornánál tapogatózunk, és elindultunk másik irányba
is, mint amilyen például a Netflix, amely
most terjeszkedik Magyarországon, ráadásul szívesen fektet bele saját gyártású
produkciókba. Ha a finanszírozási kérdés
megoldódna, és a befogadó csatorna is
meglenne két–három hónapon belül, akkor hamar össze tudna állni a stáb, és akár
már ősztől vetíteni lehetne a heti 45 perces
újabb epizódokat.
K. A.

aktuális
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Hely- és Iskolatörténeti
Gyűjtemény
1116 Budapest, Pentele u. 8.

Március 12. 16.00
Semmiből minden –
jubileumi kiállítás
Semmiből nem lesz semmi! –
szól Öveges József professzor híres mondása. Egykori tanítványa, az albertfalvai Petőfi
Sándor Általános Iskola igazgatója, Beleznay
Andor 1978-ban mégis a semmiből alkotott
meg valamit, elindítva azt a gyűjtést, amelyből az intézmény létrehozását megalapozó
helytörténeti kiállítás megszületett. Az alapítóra és az Albertfalvi Múzeum 1980. március 15-i megnyitásra emlékezünk, áttekintve
az elmúlt 40 esztendőt, annak szépségeit,
fontos állomásait és persze a jövő terveit is.
A belépés díjtalan.

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

Február 29. 18.00
A mi konyhánk –
az Orosz Stúdiószínház
előadása orosz nyelven
magyar felirattal
A darab megható történet két idős hölgyről
a ’80-as évek Szovjetuniójában, amelyben
jól megfért egymás mellett az afganisztáni
háború és a május 1-jei felvonulás. A szereplők – függetlenül különböző származásuktól
és világnézetüktől – szerettek, szenvedtek,
keresték az útjukat, megértők voltak. Humor
és tragikum összefonódik, miként a két főhős
élete is az omladozó, bontásra ítélt ház közös
konyhájában.
A mű szerzője Aszja Kotljar, ukrán származású, Lettországban élő dramaturg.
Belépő: 700 Ft/fő

Március 10. 18.00
„Színház az egész világ…” – Szalai
Sándor fotókiállításának megnyitója
„Képeimmel azt szeretném üzenni, hogy jó
színházba járni, csodálni az élő színházi szereplést, a beleélést, a mozdulatokat, a gesztusokat, az arckifejezéseket.” (Szalai Sándor)
Megnyitja: Kaposvári Mari színházbarát
Közreműködik: Földházi Pál citerán
A tárlat április 3-áig látható, hétköznapokon
10.00–19.00 óra között!

Gazdagréti
Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Február 28. 18.00
Csend–Élet–Pillanat –
Bodainé Klotz Adrienne
hobbifotós tárlata
A kiállítást megnyitja: Tóthné Vonsik Vivien
Megtekinthető március 20-áig 9.00–18.00
óra között, az intézmény programjaitól
függően.
Február 29. 18.00
Operett & Zenés színház: Pár darab
A kétszereplős előadás a nő és a férfi története, Ádám és Évától jutnak el a Rém rendes
családot idéző házaspárig. Ismeretlen ismerőseink az egymást tökéletesen félreértő férfi
és nő, akik 10 perc alatt tudnak le egy kétéves
kapcsolatot, mindenestül. Belépő: 1500 Ft/
fő, GKH-klubkártyával: 1000 Ft/fő
Március 8. 10.00
Vízipók Csodapók mesemusical
Vízipók és keresztespók kalandjainak mesemusical változatában a természet szeretete,
az izgalmas kalandok, az igaz barátság mindent elsöprő ereje dominál.
Belépő: 1500 Ft/fő, GKH-klubkártyával:
1000 Ft/fő

Vásárlási
maraton
március 6-8.
péntek-vasárnap

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy u. 2.
Február 28. 18.00
Jazz est – Bathó Lajos
és barátai trió
Klasszikus és modern dzsesszzene,
jó hangulat, különlegességek.
Bathó Lajos – zongora, Töttös László – bőgő,
Csécsy Attila – dob.
Belépő: 600 Ft.
Március 5. 18.00
Hangfürdő – Gongmeditáció
A program különleges élményt kínál, alkalmas a stressz kezelésére, a mindennapi rohanás utáni relaxációra. A részvétel díjtalan, de
előzetes regisztráció szükséges!

narancs:
c: 0
m: 50
y: 100
k: 0
barna:
c: 30
m: 30
y: 30
k: 70

Március 6. 18.00
Dr. Kesztyűs Ferenc és tanítványai
Tűzzománc-kerámia és Szilikon festmények az örökkévalóságnak című kiállítás
megnyitója
Kiállító művészek: dr. Kesztyűs Ferenc,
Kesztyűs Tibor, Farcádi Sándor Levente
(Erdély), Imre Anna, Komondi Magdi, Kóra
Ilona (Erdély), Lajos Panna (Erdély), Major
László, Patricio Baeza (Chile), Ravasz Gizella, Réthy Arnold, Serdűlt Erika Irén, Sípos
Mari. A tárlat megtekinthető április 1-jéig
hétköznapokon 10.00–16.00 óra között,
a programok függvényében.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Február 27. 16.00
Kezdő sakktanfolyam
gyerekeknek
A Sakkmatyi Sakkiskola 5–12 éveseknek
indítja szakköri foglalkozását, ami a gon-

dolkodást fejleszti, és a nagy hagyományú
játékot nemcsak megismerteti, de meg is
szeretteti a gyerekekkel.
Részvételi díj: 1600 Ft/alkalom, 6400 Ft/
hó (4 alkalom)
Jelentkezés előzetesen és további információk a www.sakkmatyi.hu/beiratkozas
oldalon.
Február 29. 16.00
Családi Hétvégi Matiné: Repül
a varázsszőnyeg – Aladdin nyomában
Zenés, interaktív gyermekműsor keleti ruhákban, keleti dalos mesékkel, táncokkal,
ismerkedés ritmushangszerekkel és színes
kellékekkel, kvízkérdések a Kelet világáról izgalmas ajándékokért, no és egy kis
kincskeresés.
Szereplők: Kovács Gémes Julianna keleti
pop-folk énekes, Soós-Nagy Adél, Csatári
Orsi, Simonvárosné Morár Orsi orientális
táncos.
Belépő: 800 Ft, családi belépőjegy: 2100
Ft/3 fő, 2900 Ft/4 fő. (3 éves kor alatt
ingyenes!)
Jegyek elővételben is vásárolhatók
a helyszínen.
Március 6. 18.00
Rák Béla gitárművész
Pocsolyák című fotó- és
festménykiállításának megnyitója
Az őrmezői Társalgó Galéria & Kávézó
újabb izgalmas tárlata megtekinthető március 31-éig nyitvatartási időben. A belépés
díjtalan.
Március 13. 18.00
Bánky Tibor és Mohainé Burián Ágnes
fotókiállításának megnyitója
Helyszín: Kréher Péter Terem
Megtekinthető: április 14-éig nyitvatartási
időben.
A belépés díjtalan.
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80%
kedvezmény*

MARATONI
NYITVATARTÁS:

március 6., péntek
10:00-22:00
március 7., szombat
10:00-22:00
március 8., vasárnap
10:00-20:00

A mi konyhánk
Az Orosz Stúdiószínház előadása orosz nyelven, magyar felirattal

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

*A kedvezmények
boltonként változnak.

Megható történet két idős hölgyről
a 80-as évek Szovjetuniójában,
amelyben a humor és a tragikum
összefonódik, ahogy a két főhősnő
élete is az omladozó, bontásra ítélt
1116 Budapest,
ház
Gyékényes
utcaközös
45–47.konyhájában.
Az
előadást
Aszja Kotljar elbeszélése
Telefon: 1/204-6788
alapján
Zicherman
E-mail: akh@ujbuda.hu Zinaida rendezte.

www.premier.hu
PremierOutletBudapest
premieroutlet_budapest
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www.facebook.com/Albertfalva200
Belépő: 700 Ft/fő

2020. 02. 13. 13:37

Megható történet két idős hölgyről
a 80-as évek Szovjetuniójában,
amelyben a humor és a tragikum
összefonódik, ahogy a két főhősnő
élete is az omladozó, bontásra ítélt
ház közös konyhájában.
Az előadást Aszja Kotljar elbeszélése
alapján zicherman zinaida rendezte.
Belépő: 700 Ft/fő
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Mohácsi busók
Gazdagréten

aktuális

Folytatódnak a közösségi rendezvények

Zita alpolgármester és Keller Zsolt
önkormányzati képviselő gyújtotta meg, körbetáncolásához a pécsi
Čefa tamburazenekar szolgáltatta
a muzsikát.
– Jelentős az ilyen rendezvények közösségteremtő ereje, ezért
Újbuda a jövőben is egészséges
életmódra nevelő, sportos, illetve
kulturális eseményekkel kívánja
erősíteni a lakosság összetartozását – mondta lapunknak Bakai-Nagy Zita.
– Gazdagréten nagyon sokan
élnek és ismerik egymást – emelte ki Keller Zsolt a nagy tömeget
vonzó busóváráson. Közösségépítő
programokból valószínűleg idén
sem lesz hiány a városrészben:
az önkormányzat a Gazdagréti
Közösségi Házzal együtt folytatni
tervezi a jól bevált fesztiválokat,
a Halászléfőző versenyt, a Mézes
Majálist, kibővítik a szentivánéji
rendezvényt, a fiataloknak pedig
e-sporteseményeket szerveznek.
D. B. S.

Busóvárást rendeztek
Gazdagréten, a program
a mohácsi Zauvijek
Busó Csoport menetével
kezdődött.
A Gazdagréti térről a Kaptató
sétányon át a Nagyszeben térig
vonultak a busók február 8-án
kereplőkkel, kolompokkal, végül a Gazdagréti Közösségi Ház
mögé érkeztek meg, ahol sokan összegyűltek sokác babot

kóstolni, forralt bort, teát inni,
beszélgetni.
A Zauvijek Busó Csoport egy
hagyományőrző baráti társaság,
neve horvátul örökkét jelent, tudtuk
meg vezetőjüktől, Fürjes Csabától.
A mohácsi népszokást máig sokan
űzik, farsang idején közel kétezren
öltöznek jelmezbe. A csapat szívesen megy akár külföldre is, és viszi
hírét a tíz esztendeje már az UNESCO világörökségi listáján is szereplő busójárásnak. A tél elűzését
szimbolizáló máglyát Bakai-Nagy

Játékosan németül!
Szeptembertől indul először egy nyelvi
előkészítő 0. osztály az általános iskolában.
www.deutscheschule.hu/vorschule
Budapesti Német Iskola · Megközelítés: 1125 Budapest, Csipke út 23.
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+
közel 300 havi programjából
A teljes programkínálatról www.idosbarat.ujbuda.hu honlapon az aktuális havi programlistában, illetve minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os telefonszámon érdeklődhetnek. A programokon
való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy annak
folyamatban lévő igénylése!
Minden kedden 10.00 Tarokk-kártyaklub
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő u. 3.); ingyenes; információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os számon
Minden csütörtökön 11.00–12.00
Spanyol társalgási klub – középhaladó
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő u. 3.); ingyenes; információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os számon
Február 27. 14.00–17.00 Világ vallásai kereszténység
Előadás a témában, filmvetítés. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Keveháza Idősek Klubja (Keveháza u. 6.); ingyenes; Szabó Imréné klubvezető; információ: minden hétköznap 8.00–16.00 óra között
a 06/1/786-6325-ös telefonszámon
Február 27. 16.00–18.00 Horgász Klub
A Kelenvölgyi Kék-tó (HITEKA Horgász Egyesület) horgászainak
összejövetele. Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.);
információ: 424-5363
Február 27. 16.00–18.00 Meseterápia – Grimm meséi:
Az aranymadár
Évkörök, csillagképek, mesék üzenetei rólunk, magunkról. Helyszín:
Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub (Keveháza u. 6.); ingyenes; információ: Benkó Erzsébet klubvezető, Nagy Ágnes gondozónő,
06/70/492-0408
Február 27. 16.00–19.00 Festőiskola
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.); információ:
424-5363; foglalkozásvezető: Barlai László festőművész
Február 29. 18.00–19.30 A Mi konyhánk
Az Orosz Stúdiószínház orosz nyelvű, magyar feliratozású előadása.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.); költség:
700 Ft/fő; információ: minden hétköznap 10.00–18.00 óra között a 2046788-as telefonszámon
Február 29. 18.00–20.00 Operett és Zenés színház
Volt egyszer egy király színház... Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház
(Törökugrató u. 9.); belépő: 1500 Ft/fő, GKH-kártyával: 1000 Ft/fő;
információ: minden hétköznap 9.00–19.00 óra között a 246-5253-as
telefonszámon
Március 9. 13.30 Őrmezei Szomszédsági Önkéntesek Klubja
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő u. 3.); ingyenes; információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os számon
Március 1. 60+ természetjárás – Budai-hegység
Csillaghegyi HÉV–Róka-hegyi kőfejtő-tanösvény–Péter-hegy–Róka-hegy–Csillaghegy. Táv: 9 km, szint: 250 m. Előzetes jelentkezés
szükséges! Találkozó: 9 óra, Batthyány tér, HÉV (ind. 9.08); ingyenes;
szervező: Tari József (Műanyag SC) 06/30/536-4767		
Gyalogló Kiscsoport Őrmezőn
Találkozó: Kérő u. 4. szám ház bejárata; időpontja: 14.00 óra, kérjük,
az induláshoz pár perccel korábban érkezzenek a helyszínre. Előzetes
jelentkezés nem szükséges! A gyaloglás a Kérő utca környékén zajlik;
információ: Pázmándi Edit csoportvezető 06/30/328-2807. Eső esetén
a gyaloglás elmarad!
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
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!

Gyalogló klub Újbuda
Önkormányzatának
támogatásával

Az Újbuda 60+ Program részeként szakképzett oktató
vezetésével gyalogló klubot indít 2 kurzusban, csoportonként max. 18 fővel.
▪ nagyon minimális terheléssel is elkezdhető, és folyamatosan emelhető az intenzitás a kondíciónak
megfelelően
▪ a botok használata biztonságot nyújt a bizonytala
nabb mozgásúaknak, vérnyomásproblémákkal küzdőknek és szédülőseknek is
▪ a társaságban végzett mozgás rendszerességre
és kitartásra sarkall
▪ a koordináció folyamatos gyakorlása nagyon jó hatással van az agyra
▪ a botok használatával a test izmainak 90%-a mozog,
ezzel komoly eredményt lehet elérni a vérnyomásgondok, cukorbetegség terén is, nagyban csökkenthető a szedett gyógyszerek mennyisége, néha akár el
is hagyhatók
▪ a botok használata nagyban tehermentesíti az ízületeket, elsősorban a térd- és csípőízület terhelését

Origami
foglalkozás
(papírhajtogatás)
Időpont: március 16.
15.45–17.45,
március 18. 13.30–15.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani
Központ, Kérő
utca 3. A foglalkozásokat vezeti:
Barkó Magdi.
Előzetes jelentkezés (csoportlétszám
függvényében): március
3-ától nyitvatartási időben személyesen a Kérő
és Bölcső utcai programközpontokban. A foglalkozás ingyenes.

▪ a diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel
rendelkezők számára is
▪ mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos gyaloglásnál (Nordic Walkingnál), ez a sport nagyban segíti a beszűkült ízületek újra aktiválását, erősítését
Jelentkezési feltételek: XI. kerületi, állandó lakcím;
betöltött 60. életév; 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása. Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal
a 60+ kedvezménykártyát, a személyigazolványt
és a lakcímkártyát. Jelentkezni lehet: 2020. március
2–6. között 8.30–12.00 óráig személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.). További információkat: 372-4636-os telefonszámon
kaphatnak.
A Gyalogló klub csoport foglalkozások időpontjai:
1. számú csoport: 2020. március 9-étől hétfőnként
15.00 órakor.
A Gyalogló klub díja/fő: 60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom.
Csoportvezető: Virág Anikó

60+ Nőnap

Az Újbuda 60+ Program részeként megszervezendő több helyszínes nőnapi
rendezvényen a polgármesteri vezetés köszönti március 6-án a kerületben
élő 60 év feletti hölgyeket, valamint hagyományaink szerint ajándékkal
és műsorral kedveskedünk vendégeinknek. A részvétel feltétele az előzetes
regisztráció! Jelentkezni február 28.–március 5. között van lehetőség.
Az alábbi helyszíneken és időpontokban látogathatók a rendezvények:
10.00 óra: Újbuda Polgármesteri Hivatala (XI., Zsombolyai u. 5.,
testületi terem) Információ/regisztráció: a Kérő utcai 60+
programközpontban vagy a 06/1/372-4636-os számon
(hétköznap 9.00–14.00 óráig)
11.00 óra: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.)
Információ/regisztráció: 06/1/246-5253
12.00 óra: Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u.
45–47.) Információ/regisztráció:
06/1/204-6788
13.00 óra: Őrmezei Közösségi Ház
(XI., Cirmos u. 8.) Információ/
regisztráció: 06/1/309-0007
14.00 óra: Kelenvölgyi Közösségi Ház
(XI., Kardhegy u. 2.) Információ/
regisztráció: 06/1/424-5363
Szeretettel várunk minden kerületi időskorú hölgyet!

60+ konditorna – kezdő tanfolyam

A nagy érdeklődésre való tekintettel újabb csoportot indítunk!
Torna helyszíne és időpontja: Újbudai Szenior Programközpont
(XI., Bölcső u. 3.; tel.: 372-4636).
2020. március 13-ától péntekenként 12.00–13.00 óra között
Jelentkezés helyszíne és időpontja: Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.).

2020. március 2–10 között 8.30–
12.00 óráig. Csoportvezető: Virág Anikó
Jelentkezési feltételek: XI. kerületi állandó lakcím; betöltött
60. életév; 10 órás tanfolyam
rendszeres látogatása. Beiratkozáshoz a 60+ kedvezménykártyát,

személyigazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák magukkal. A kedvezményes díjat kizárólag az első alkalommal tudjuk
biztosítani.
A tornakurzus díja/fő: 60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10
alkalom

mozaik
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a xi. kerületi pártok eseményei
DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ
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.

FIDESZ
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.

KDNP
A KDNP irodája (Karinthy F.

út 9. Tel.: 209-0474) napközben

14–18 óra között várja
az érdeklődőket. Február 25-én,
kedden 18 órától: Intézményesített
egyházüldözés – az Állami
Egyházügyi Hivatal működése
címmel Soós Viktor Attila
történész előadása a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
alkalmából. A Szentimrevárosi
Kertbarátkör soron következő
összejövetelét március 11-én 18
órakor tartja a Karinthy 9. sz. alatti
KDNP-irodában. Téma: Felkészülés
a tavaszi kerti munkálatokra.

MSZP

JOBBIK

MI HAZÁNK
MOZGALOM

Az Újbudai Jobbik elnöke

és önkormányzati képviselője
Bába Szilvia a +36/70/379-9163os telefonszámon és a baba.
szilvia@jobbik.hu érhető el.
Alapszervezetünk e-mail címe nem
változott, továbbra is az ujbuda@
jobbik.hu címre várjuk leveleiket,
észrevételeiket. Kövessék híreinket
a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

LMP
Friss információ híreinkről,
programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/2095932, e-mail: bp1122@lehetmas.
hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

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).

Horthy Miklós kormányzóvá

választásának 100. évfordulóján
fáklyás és fehér lovas felvonulást
tart a Nemzeti összefogás
seregszemléje címmel a Mi Hazánk
Mozgalom, a Horthy Miklós
Társaság, a Trianon Társaság,
a MIÉP, az FKgP, a HVIM,
a Betyársereg és a Nemzeti Jogvédő
Szolgálat március 1-jén 16.30-tól
a Szent Gellért térről. Felszólal
többek közt Csuka Tamás ny. ref.
tábori püspök és dandártábornok,
György Ferenc atya, a felvidéki
Ipolybalog katolikus plébánosa,
Hegedűs Loránt, a Horthy Miklós
Társaság elnöke, Toroczkai László,

fogadóórák
a Mi Hazánk elnöke és dr. Fülöp
Erik országgyűlési képviselő.
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 06/30/358-2723as 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.

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

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

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.

PÁRBESZÉD

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv. Minden hónap első
keddjén 17 órakor, XI. Mérnök utca 40. Telefon: 06/30/566-4302

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

INGATLANIRODÁNK eladó

budapesti lakásokat keres. Külföldi
vevők elérése, jutalék 3%, ügyvéd
ingyenes. Ismerősének lakása
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot
kap! 06/20/9600600.
ELADÓ XXII. kerületben,
beköltözhető, 70 nm-es,
háromszobás öröklakás, irányár: 30
millió Ft. Tel.: +36/30/9340-189.
ELADÓ 62 nm-es, 2,5 szobás,
közepesen jó állapotú, 2. em.-i
panellakás egy négyemeletes
társasházban. XIV. ker. Nagy Lajos
király útján egy villamosmegállóra
az Örs vezér terétől, a Metropolitan
Egyetem szomszédságában.
Irányár: 36 millió Ft. T: 70/432
4998.

Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG!

Szeglet Közösségi Tér, 1116
Budapest, Albertfalva utca 3.
06/20/399-8131. teremberles@
szeglet.hu, ttps://www.szeglet.hu/
teremberles
300 EZER forintig keresek 3
szobás, garázsos kiadó lakást.
06/30/590-2571.

Oktatás
MATEMATIKA-, fizikatanítás

Önnél. 06/20/9590-134.
NÉMETOKTATÁS a XI.
kerületben. 06/20/578-9908

Víz, gáz,
villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021,
06/20/934-4664.
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:
06/30/966-0542.
VÍZSZERELŐ: 06/20/916-2653,
bpvizszerelo.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ingyenes
kiszállás.
Kerületi Gyorsszolgálat: 2277210, 06/30/9400-748.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen!

202-2505, 06/30/251-3800. Halász
Tibor.

TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS,

telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU

Megbízhatóan, referenciákkal:
06/20/396-1933.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder,
homok, zöldhulladék, termőföld.
06/20/4646-233.
SZOBAFESTŐ munkát vállal.
06/30/913-8245.
LAKÁSFELÚJÍTÁS

iparosokkal. Festés, parkettázás,
gipszkartonozás. Közületnek is.
Kállay Péter Pál E.V. 06/70/387-97-

Az általános tudnivalókat a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzatának Kulturális és Köznevelési Bizottsága által kiadott
Emléktábla-állítás eljárási szabályzat tartalmazza.
Kezdeményezést nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek az alábbiak szerint:
▪ Gazdálkodó szervezetek
A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok,
azon egyházi szervezetek, melyek civil szervezetként működnek, egyéb intézmények)
hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe
tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges,
hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.
Az adatlap és a beküldeni kívánt csatolmányok – a szervezet saját cégkapus adataival
– kizárólag az alábbi módon nyújthatók be:
▪ e-Papíron, vagy
▪ az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található)
Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük,
hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron
keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva,
AVDH-szolgáltatással hitelesítse azt.
Amennyiben több dokumentumot kíván benyújtani, és azok tárgya más és más,
kérjük, hogy a rendszerben külön-külön töltse fel (az adatlap és azok mellékletei
egy dokumentumot jelentenek, csak ha kétféle emléktáblára nyújt be javaslatot,
az számít külön dokumentumnak). Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel
a dokumentum típusát és célját (pl. támogatásigénylés – emléktábla-állítás).

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

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.

Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen.

27. bobek1958@gmail.com. Szíves
érdeklődését köszönöm.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE,
átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs
06/20/264-7752.

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

Gondozás
ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR

időskorú ellátásáról gondoskodna.
Személyes megbeszélés
érdekében hívjon bizalommal:
06/70/252-48-97.

Állást kínál
A SZENT LUJZA Szeretetotthon

szociális gondozó, ápoló és takarító
munkatársat keres. Önéletrajzokat
a szentlujza@t-online.hu
címre kérjük. Telefonszám:
+36/1/466-5611.
SZENT KRISTÓF
SZAKRENDELŐ Intézményünk

pénztáros munkatársat keres.
Feladatok: áfás számlák kezelése,
szigorú számadású nyomtatványok
vezetése, napi pénztárnapló
lezárása, könyvelése. Elvárások:
pénzügyi-számviteli végzettség,
felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, EcoStat rendszer
ismerete .Jelentkezés módja:
bérigény megjelölésével várjuk
az önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre: munkaugy@
szentkristofrendelo.hu
SZENT KRISTÓF
SZAKRENDELŐ Intézményünk
raktáros munkatársat keres.
Feladatok: szállítmányok átvétele
és betárolása, bizonylatok, leltárak
készítése, EcoStat rendszerben
készletkezelés, adminisztrálás.
Elvárások: középfokú végzettség,
felhasználói szintű számítógépes
ismeretek. Jelentkezés módja:
bérigény megjelölésével várjuk
az önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre: munkaugy@
szentkristofrendelo.hu

Társkeresés
GARANTÁLT társ

és szabadidőpartner, klubesték!
06/1/269-4589 Kiss Etelka.

Könyvek
KÖNYVEKET, könyvtárakat,

műtárgyakat vásárol antikvárium.
06/20/425-6437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.

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 egyez
tetés alapján: +36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu

felhívás
újbudai emléktábla-állítások kezdeményezésére 2020.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

BAKAI-NAGY ZITA (DK) alpolgármester

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:
e-mail: info@smart11.ujbuda.hu
telefonszám: 06/1/3723-468
▪ Magánszemélyek és egyházi szervezetek
A pályázat beadására e-Papíron keresztül (bővebb információ a benyújtás módjáról
feljebb a gazdálkodó szervezetek tájékoztatásánál) vagy postai úton, illetve személyesen van lehetőség. Az adatlapokat 1 borítékban, 2 példányban
(1 eredeti és 1 másolat) kérjük leadni a kötelező mellékletekkel együtt.
A borítékra kérjük ráírni: Emléktábla-állítás kezdeményezése.
▪ személyesen:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportjánál, hivatali időben
(1113 Bp., Bocskai út 39–41. II. emelet 202.)
▪ postai úton: 1518 Budapest, Pf. 10. – a megadott határidő napjáig feladva
▪ Adatlap igényelhető:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportjánál
(1113 Bp., Bocskai út 39–41. II. emelet 202.),
továbbá elérhető a www.ujbuda.hu oldalról, illetve elektronikusan is igényelhető
a fulop.krisztina@ujbuda.hu e-mail címen.
Beadási határidő: 2020. március 13.
▪ Elbírálás, értesítés:
Az elbírálásról a kezdeményezők közvetlen értesítést kapnak.
További információ a 06/1/3723-468-as telefonszámon,
vagy a fulop.krisztina@ujbuda.hu címen kérhető.
Budapest, 2020. január 21.
Görög András
elnök
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Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu
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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.

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

VARGA GERGŐ (DK) önk. képv.

A következő személyes találkozási lehetőség időpontja: március
4. szerda, 17-18 óra között, helye: XI. Mérnök utca 40. Ezen kívül
egyeztetés alapján: +36 70 475-9049, 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

Omlós báránygerinc
vasárnap ebédre

Hazánkban a bárány
különleges húsnak
számít, ami csupán
bizonyos alkalmakkor kerül az asztalra,
de van, ahol egyáltalán nem. Pedig húsa
gazdag fehérjékben,
ásványi anyagokban,
valamint az egyik
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
legfontosabb
vitaminunkban, a B12Részletek: buda.vakvarju.com
ben is. Ez a vitamin
nélkülözhetetlen az idegszö• 2 db lime
vetek egészségének fenntartá• 1 csokor friss
sához, megfelelő
Ujbudaműködésükmag hird 66x49.indd 1
24/01/18 11:02
koriander
höz, valamint a vörös vérsejtek
• 3 db tojás
termeléséhez.
• 2 dl tejszín
Parcsetich Ernő, a VakVarjú
ral krémesre turmixoljuk. A ret• 0,5 dkg friss
étterem séfje a bárány legnemeket
tisztítjuk, egyforma cikkekreszelt
torma
sebb részéből, a gerincéből állíre
vágjuk,
sózzuk, hozzáadjuk
•
pár
csepp
pirított
szezámolaj
tott össze egy könnyed és ízekben
a szintén megtisztított és vékony
(elhagyható)
gazdag fogást. Ez nem más, mint
karikákra vágott újhagymát,
a báránygerinc vajas répakréma szezámolajat és a lime levét,
Elkészítés:
mel, újhagymás-korianderes remajd az összevágott koriandert.
A
húst
megmossuk,
lehártyázteksalátával és tormás hollandi
Összeforgatjuk, és pár órára
zuk,
a
csontok
végét
megtiszmártással.
a hűtőbe tesszük.
títjuk, majd szeleteljük. Tetszés
A pihentetett húst forró (hőálszerinti olajos-fűszeres pácba
Hozzávalók:
ló nyelű) serpenyőben körbepitesszük, éjszakára a hűtőben
• 2 kg báránygerinc
rítjuk, míg egy kis kérget nem
tároljuk. A répákat óvatosan
• 1 kg zsenge sárgarépa
kap, majd 180 fokos sütőben 3-4
megtisztítjuk, és egyformára
• 20 dkg vaj
percig sütjük ugyanabban a servágjuk. Sós vízben megfőzzük,
• 2 csomó hónapos retek
penyőben. Miután kivettük, egy
szűrjük, aztán turmixgépben
• 1 csomó
újhagyma
kis kocka vajat dobunk a húsra,
a vaj felével és egy kevés cukor-

VakVarjú Vendéglő

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.
Kiszély András
Dávid vagyok,
2019.
március
idusán
születtem. Szerencsére
nagyon jó az étvágyam, de amit
megeszek,
azt
szinte azonnal le
is mozgom. Eddig úgy tűnik,
az éjjeli bagoly
típusú
babák
közé tartozom,
ám szüleim reménykednek,
hogy ez mihamarabb megváltozik. Már most lelkesen látogatom a Beregszász úti Bohócos játszóteret.

A nevem Frányó Szonja Emma, 2019. november 17-én
hajnali 3 óra 15 perckor jöttem a világra abban a kórházban, ahol 31 évvel ezelőtt anyukám is született
szentestén, a Szent Imrében 3490 grammal és 55 centivel a család, de leginkább a nővérem nagy örömére!
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: 2020. 02. 02-től 02. 29-ig.

felhívás
ÜRES LAKÁS 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:
Pályázat célja: Az önkormányzat
költségelven kívánja bérbe adni azt
a tulajdonában álló üres lakásingatlant,
mely a rendelet 11. § (1)
bekezdésének megfelelően csak pályázat
alapján adható bérbe.

Magyar ízek élményekkel tálalva

új lakóink
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A pályázatra kiírt lakás: Budapest, XI.
kerület, Bartók Béla út 31. fszt. 1., 2 + 1
személyzeti szoba – 95 m2
A lakás használt, de rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban van.

hogy szépen ráolvadjon, ne hagyja kiszáradni. A tojást szétválasztjuk, a sárgáját pedig összekeverjük az előzőleg mikróban
felolvasztott vajjal. Vigyázzunk,
hogy szobahőmérsékletnél ne legyen melegebb, különben a tojás
kicsapódik. Vízgőz felett tejszín
és só hozzáadásával habosra
keverjük, hogy az állaga sűrű,
krémes legyen. Levesszük a gőzről, hozzáadjuk a reszelt tormát,
és ha szeretnénk, még pár csepp
lime levét is önthetünk hozzá.
Azonnal tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

Pályázat célközönsége: A pályázaton
részt vehet, 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.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A bérleti szerződés időtartama
határozott idejű, 5 év.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 2. 16.00 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.
Budapest, 2020. január 31.
Dr. László Imre
polgármester s. k.

keresztrejtvény
Gazdag Erzsi: Itt a farsang c. költeményéből idézünk
4 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (J, I). 9. Könnyűzenei műfaj. 12. A Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere (Pál).
13. Majrézni kezd. 15. Ellenérték. 16. Csomózás nélküli iráni
szőnyeg. 18. Tyúkláb. 19. Hogyan, oroszul. 21. Hidrogén-klorid. 23. A labda mellé rúgás. 24. A General Motors által létrehozott Gép Automatizálás és Vezérlés Szervezet angol betűszava. 26. A múlt idő jele. 27. Az idézet második sora (N,
J). 29. Pipara …, nepáli városka
az ország DK-i részén (R). 30.
Eva párja. 31. Irkálni kezd! 32.
Kinek a pap, kinek a … (mondás). 34. … Dzong, indiai had
osztály főparancsnokság helye
az 1962-es indiai–kínai határvitánál (DRIANG). 37. Sallai
András. 38. Zenében: hangosan.
40. Előkelő. 42. Tarján Tamás.
44. Sütő zsiradék. 46. Túpac …,
az utolsó inka uralkodó. 48. Kálium, oxigén és vanádium vegyjele. 50. Tréfás hátsó testrész.
51. Bozótos terület. 53. Ozmium vegyjele. 54. Hold, latinul.
55. Északi férfinév. 56. Termelési szakszó: minőségi vagy
folyamatbeli problémára figyelmeztető rendszer (ANDON).
58. Nap a csillagászatban. 59.
Egyfajta kutyával rendelkező.
61. A cikászok nemzetségébe
tartozó agglegénypálma. 63.
Szén-monoxid. 64. Határozottan fellépő személy. 66. Víziállat érzékszerve. 68. Női becenév. 69. … mail, légiposta.
Függőleges: 1. Útonálló. 2.
Tova. 3. JJJJ! 4. Nógrád megyei
település. 5. Földműves az ókori
Spártában. 6. Amerikai ortopéd
sebész (Marshall R. URIST).
7. Vércsoport. 8. Vekni eleje!
9. Jókai: A cigánybáró c. művéből készült rajzfilm. 10. Irodalmi és kritikai havi folyóirat. 11. … mars! Indulás, lódulj!
12. Az idézet harmadik része (A, Ó). 14. Szülő kedveskedő
megszólítása. 17. Az egykori Demokratikus Választás izraeli
párt eredeti neve, jelentése: holnap. 20. Berlini harc! 22. Mai;
nyomatékos, fiatalos szóval. 25. Kenu a franciáknál. 28. Svájci
település Zug kantonban (BAAR). 33. Az idézet negyedik része (A, R). 34. Ukrán falu Ivano-Frankivszktól K-re 35 km-re,

a Dnyeszter partján. 35. Indonéz sziget Szumátra NY-i partjánál. 36. Arab férfinév, egyik legismertebb viselője Nasszer
egyiptomi elnök. 39. Taszítá. 41. Üdvösség, latinul. 43. Szánkóhoz hasonló téli sporteszköz. 45. Fizetőeszköz, névelővel.
47. Orrszarvú, románul. 49. Általános dolog. 51. Pest megyei
község. 52. Kopár, angolul. 53. A tetejére, népiesen. 57. A győzelem görög istennője. 59. Menyasszony. 60. Csőposta része!
62. Fényérzékenység az USA-ban. 65. Súlyarány, röv. 67. Kettőzve: édesség.

Beküldendő: a vízsz. 1., 27., a függ. 12. és 33. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. vagy a media@ujbuda.hu e-mail címre. 2020.
03. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A múlandóság talán ostoba tréfája csak a másként komoly létnek. Nyertese: Molnár-Nagy Gabriella, 1118 Bp., Regős köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai
u. 5.) vehető át.
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Szabadon
szárnyalhatnak
a fiatalok a Kaptárban
A gyerekek is alakíthatják az őrmezei klub programját

Korábban üzemi
konyha működött
a Neszmélyi úton
abban az épületben,
Kóródi Balázs
ahol létrejött
a Kaptár. Egy olyan egyedi, fiataloknak
szóló intézményt létesült Őrmezőn, amely
hiánypótló a kerületben.
Sok közösségi ház szervez kamaszoknak is programokat, de
a Kaptár kifejezetten csak nekik szól. Főleg a 12–18 éves
korosztálynak kíván olyan kikapcsolódási, szórakozási
lehetőségeket nyújtani, amelyek egyrészt elősegítik a közösségek, baráti kapcsolatok kialakulását, másrészt játszva
fejlesztik a fiatalokat, és segítik őket abban, hogy szabad
idejükben izgalmas, érdekes dolgokkal foglalják el magukat.
Antal Nikolett, a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai
és Média Kft. ügyvezetője a programkínálat kialakításánál
azt tartja a legfontosabbnak, hogy maguk a fiatalok döntsék
el, miről szóljon a Kaptár. A tavaly év végi átadást követő
időszakban több projektet is megvalósítottak itt, ezek sikerét
mérlegelve, két új munkatárs bevonásával kezdte meg állandó működését a Kaptár ezekben a hetekben, minden hétköznap várva a fiatalokat.
– Sok szakmai egyeztetés előzte meg a Kaptár megnyitását: művészetterapeutákkal, mentálhigiénés szakemberekkel, gyerekpszichológussal, színházi szakértőkkel
konzultáltunk. Felkerestünk hasonló intézményeket, ahol
a tinédzser korosztály már otthonra lelt egy-egy jól bevált
program keretében, de az i-re a pontot az idejáró fiatalok
fogják feltenni, akiknek visszajelzéseiből látni fogjuk, ők
mit várnak a Kaptártól, milyen alkalmakon szeretnének
részt venni – mondta Antal Nikolett.

Megfér a digitális az analóggal

Lőrincz Adrienn programszervező aktívan részt vett a nyitást
követő kísérletező időszak megszervezésében. – Nagyon izgalmas hónapokon vagyunk túl, projektszerűen szerveztünk
különböző foglalkozásokat, ahol le tudtuk mérni, mi az, ami
érdekli, mozgatja a gyerekeket, mi az, ami igazán vonzó
számukra, és az is érdekelt minket, mihez és hogyan tudnak
valamit hozzátenni ők maguk – mondta el Lőrincz Adrienn.
A Kaptár alapvetése az, hogy a fiatalok szabadon alakíthatják,
saját igényeikre szabhatják a programkínálatot, hogy ez olyan
hely lehessen, amit magukénak érezhetnek, róluk szól. A kísérleti időszakban főként a művészeti neveléssel kapcsolatos
események kaptak teret a Kaptárban úgy, hogy a „digitális generációhoz” tartozó fiatalok használhatták okoseszközeiket,
sőt, voltak olyan programok is, amelyeket kifejezetten a mobiltelefonok bevonására építettek.
– Bakonyi Zsuzsa fotográfus egy négyalkalmas mobilfotó-tanfolyamot tartott a gyerekeknek, és a Gyerekfilm Akadémia

szólásuk van abba, hogy miként alakuljanak a ház
programjai, még ő sem dolgozott.
– Nagyon megörültem, amikor hírét vettem,
hogy indul egy fiataloknak tervezett központ,
nagy álmom vált valóra, hogy ennek én is részese
lehetek. Nemcsak igényes szórakozást lehetővé
tévő teret kívánunk adni a Kaptár látogatóinak,
hanem szeretnénk, ha itt otthon éreznék magukat,
és a szülők is bátran elengednék gyerekeiket, mert
tudják, hogy itt biztonságban vannak, és jól érzik
magukat – mondta Orsovszky Gyöngyvér. A Kaptár egyediségét szerinte az adja, hogy a felnőttek
csak segítik valóra váltani a fiatalok elképzeléseit,
Orsovszky Gyöngyvér
ötleteit, nem ők határozzák meg, mi legyen egyegy délután vagy hétvége programja. Csak beszélgetni, barátokkal játszani is bárki bejöhet ide az őrmezői tinik
közül, nem kötelező részt venni az éppen zajló foglalkozáson.
– Szerencsére az épület belső tere olyan, hogy egyszerre, egymás zavarása nélkül, több közösség is jól érezheti magát –
mondta a Kaptár munkatársa.
Kóródi Balázs, a másik munkatárs eddig animátorként dolgozott külföldön, előtte pedagógiát, neveléstudományt hallgatott, fiatal kora ellenére már neki is komoly tapasztalata van
játékszervezésben, közösségépítésben. – Korunk
társadalmának egyik problémája az elidegenedés. Én mindig is ez ellen szerettem volna
Filmjátszó programsorozatát is elhoztenni – mondta Kórodi Balázs. – A Kaptár
tuk Őrmezőre – számolt be a szervező.
célkitűzéseiben ez fogott meg leginkább:
– A kamaszok kipróbálhatták magukat
kötöttségek nélkül igyekszik segíteni a firiporterként, de animációt és képregényt
ataloknak
abban, hogy barátokra találjais készíthettek. Kialakult egy együttműnak,
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után arra döbben rá, hogy nincs
mellett, a Játszóház projektnek köigazán közössége. Pedig az ember társas lény, szüksége
szönhetően, a régi „analóg” társasjávan kapcsolatokra. Én hiszek abban, hogy a barátokra
tékokkal is játszhattak az ide érkező
találás képességét lehet fejleszteni, és ez éppen a tinécsaládok. Kihasználtuk a ház állandó
dzsereknek a legfontosabb – tette hozzá.
elemeit is, a darts, a csocsó és a pingn!
pong mindig közkedvelt nálunk. Volt
e
s
ö
köz
egy programsorozatunk is, a Kaptár
Hóbortos hétfő,
unk
s
s
o
Kari, amely során karácsonyi filmklubot
Alk
kreatív kedd
tartottuk, a Filmjátszóban ünnepi animációk
A Kaptárban a szervezők minden
készültek, Várnai Zsuzsa művészetterapeuta pedig rehétköznapnak igyekeztek saját jellemek kézműves foglalkozásokat tartott. Az is célunk,
get adni, így a fiatalok tudni fogják,
hogy bevonjuk a körülöttünk dolgozó vállalkozókat
mikor milyen típusú programból
a központ életébe, például a mellettünk lévő
kaphatnak éppen többet. A hóbortos
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a művészeti foglalkozásoké lesz, szerdán
ban – tette hozzá Lőrincz Adrienn.
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Kórodi Balázs nagy Harry Potter-ratézmény életének koordinálásában. Orsovszky
jongó, és magabiztosan állítja, hogy
Gyöngyvér trénerként, mentorként, ifjúságsegítőquidditch meccseket is rendeznek
ként, szocio- és művészetterapeutaként eddig is fiatalokmajd foci, kosárlabda, röplabda
kal, gyerekekkel foglalkozott. Nagy tapasztalata ellenére
és asztalitenisz mellett.
a Kaptár kihívást jelent számára, mert ennyire új profilú
!
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intézményben, amelyben az odajáróknak is komoly belee
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Csin
fog kimaradni a kínálatból: nem lesz büfé
egészségtelen ételekkel, hanem a látogatók maguk ismerkedhetnek meg egy-egy egészséges,
különleges étel elkészítésével, amit persze utána meg is ehetnek. A környékbeli iskolákkal
a Kaptár szervezői már felvették a kapcsolatot,
jellemzően örömmel működnek együtt az új
közösségi hellyel. Nemcsak ötletekkel segítik
a Kaptárat, de szeretnének oda maguk is programokat szervezni: hamarosan lesz ott kihelyezett osztályfőnöki óra, a távolabbi jövőben
pedig az iskolai tanulást kiegészítő, érettségire felkészítő tanfolyamoknak is helyet adhat
a Kaptár.
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Őrmezői óvodásoknak
népszerűsítette
a BEAC a kosárlabdát
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Nyertek a kosarasok,
az OSC is menetel
KOSÁRLABDA

ELTE-BEAC
Az ELTE-BEAC Újbuda megszerezte a második győzelmét ebben
az idényben. Házigazdaként nagy
bravúrral győzték le a Győr csapatát 70-68-ra a női kosárlabda
NB I alapszakaszában. A meccs
második negyedét tudták csak
megnyerni, de az ott szerzett 14
pont elég volt a győzelemhez.
Sajnos a Szekszárd ellen már
a papírforma érvényesült, a dobogóra hajtó vendégek 28 pontos
győzelmet arattak a Gabányiban.

A BEAC Újbudai Női Kosárlabda Szakosztálya már
évek óta ajándékoz sportszereket egy-egy kerületi
óvoda növendékei számára, hogy népszerűsítse
a sportágat, és segítsen a kerületben élő gyermekeknek, hogy megkedveljék a sportolást, megismerjék a rendszeres mozgás előnyeit.
Február 19-én a BEAC élvonalbeli játékosai érkeztek a Kelenvölgy-Őrmező Újbudai Napsugár Óvoda telephelyére, hogy átadják a jótékonysági akciójuk során összegyűjtött labdákat és egyéb sportszereket.
A sportolókat és a BEAC vezetőit László Imre polgármester, valamint
Bakai-Nagy Zita és Orosz Anna alpolgármester fogadta.
László Imre rövid beszédben köszönte meg a BEAC képviselőinek,
hogy a gyerekekhez közelebb hozzák a sportos életmódot, és sok sikert
kívánt a BEAC játékosainak.
A kosarazó hölgyek részt vettek az óvodások akadályversenyén is,
ahol a kicsik ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat, gyorsaságukat, miközben jól szórakoztak, majd végül megkapták a sok ajándéklabdát és sportszereket, és a neves sportolók beavatták őket a kosárlabdázás alapjaiba.
Sándor Ádám, a BEAC technikai vezetője elmondta, mindig nagy
örömmel jönnek az óvodásokhoz, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
megszerettessék a gyerekekkel a kosárlabdasportágat, és így biztosítsák jövőbeli utánpótlásukat.

MAFC
Hencsey Tamás együttese sorozatban a nyolcadik győzelmét
aratta, legutóbb hazai pályán
a Nagykőrösi Sólymokat győzte
le 91-67-re. Már csak 1 pont a hátrányuk az éllovas Nyíregyháza
mögött a Férfi NB I. B Piros csoportjában. Február 29-én a Gabányiban rangadó mérkőzés lesz;
a csoport harmadik Budafok lesz
az ellenfél.

VÍZILABDA

Az OSC játékosai az Európa-bajnokságot megnyerő válogatottban
is kiválóan szerepeltek, az újbudai csapat pedig repülőrajtot vett
a hazai bajnokságban. Február
elején fölényesen, 17-4-re legyőzték a vendég Szentest a férfi vízilabda OB I alapszakaszában,
majd a hónap
közepén idei harmadik győzelmüket is megszerezték,
ezúttal
már idegenben,
12 gólos különbséggel
verték
meg a Honvéd
gárdáját. Az OSC
a férfi vízilabda OBI B-csoportját
továbbra is vezeti, 5 pont az előnyük az Eger előtt, ahol február
29-én vendégszerepelnek majd,
de előtte még a BVSC otthonában is helyt kell állniuk az újbudai pólósoknak
26-án. A BL
B-csoportjában
a tabella 3. helyét foglalja el
az OSC, mindössze 1 pont
a
hátrányuk
a második Ferencváros mögött, amelyet
február elején
legyőztek.

JÉGKORONG

A szlovák Tipsport Ligában
küzdő felnőttcsapatnak majdnem összejött a bravúr Pozsonyban. A Slovan Bratislava csupán
a hosszabbításban tudott a remeklő MAC Újbuda fölé kerekedni.
A Poprad csak 1 góllal tudott

jobb lenni az újbudaiaknál a Tüske Csarnokban, a Kassa azonban
otthonában 5-1-re legyőzte a morcos medvéket, akik így jelenleg
a liga alsóházában a 11. helyen
tanyáznak.
A MAC U21-es gárdája
az EBYSL-tornasorozatban veretlenül jutott a salzburgi négyes
döntőbe, ahol a Fehérvár AV 19,
az Eishockey Akademie Steiermark és az Okanagan Hockey
Club Europe csapatával kellett
megküzdenie. Mindkét osztrák
együttest legyőzve a Fehérvárral
vívták meg a döntő küzdelmet,
ahol 5-1-re a MAC nyert, így
elhódították a kupát a kétszeres címvédő, négyszeres bajnok
Fehérvártól.

