A XI. kerület közéleti lapja XXX. évfolyam 5. szám I 2020. március 11. I ujbuda.hu

Ke l e n fö l d | Ő r m e z ő | G a z d a g rét | A l b e r tfa l va | Ke l e n vö l g y | Lá g y m á n y o s | S a s a d - S a s h e g y | G e l l é r t h e g y | S z e n t i m revá ro s

Költségvetés 2020

4

Elfogadta a képviselő-testület Újbuda 2020-as
költségvetését. Idén több jut az egészségügy
fejlesztésére, a Szent Kristóf Szakrendelő
működésére, többet költ majd az önkormányzat a kultúrára, a kerület tisztán tartására és a környezetvédelemre is.

Fiatal
innovátorok

Több jut idén az
egészségre
A február 27-i ülés első napirendi pontjaként Újbuda 2020. évi
költségvetési rendeletéről és annak módosítási javaslatairól
vitáztak a képviselők. László Imre, Újbuda polgármestere
a tervezet ismertetésekor kiemelte: a célszerű és észszerű
gazdálkodás jegyében született az önkormányzat idei költségvetése. Eszerint 2020-ban nagyobb figyelmet és támogatást kap a kerületben az egészségügy fejlesztése, pályázati források bevonása mellett a Szent Kristóf Szakrendelő
működése. Kulturális feladatokra szintén több jut idén, bővítik
az ilyen célú pályázatok keretösszegét is. Többet szán a korábbiakhoz képest az önkormányzat Újbuda tisztán tartására – főként korszerű takarítógépek vásárlásával –, valamint az intézményhálózat működtetésére. Lehetőség nyílik egy
új parkolási koncepció létrehozására is. Az előző
évekhez képest többet fordít a kerület a környezetvédelemre, a szociális ellátásokra szánt támogatások összege nem csökken.

2

Koronavírus

25 millió
maszkokra és
fertőtlenítőkre

Újbuda Önkormányzata 25 millió forint támogatást nyújt a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit
Kft.-nek arra, hogy az üzemeltetésében lévő felnőtt
és gyermekháziorvosi, valamint védőnői rendelőkbe, illetve a kerület önkormányzati fenntartású óvodáiba, iskoláiba, szociális és gyermekvédelmi intézményeibe kézfertőtlenítő oszlopokat és az azokhoz
hosszabb távra szükséges fertőtlenítőszereket beszerezze. A támogatási összegből emellett a háziorvosok (összesen 103 fő) és védőnők (összesen 45
fő) egyszer használatos védőruhát, szájmaszkokat
és védőszemüvegeket kapnak. A szükséges eszközök egy részének beszerzése és kihelyezése már
megtörtént, van azonban olyan termék, amelyre
a megnövekedett igények miatt várni kell.
Tekintettel arra, hogy Magyarországon is megjelent
a vírusfertőzés, a korábban már ismertetett higiénés
szabályokat továbbra is fontos fokozottan betartani!
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Idén több helyszínen,
hosszabb ideig tart az akció

Egymillió forintos díjat
kaptak az újbudai startup
pályázat nyertesei

Gutenberg!
A musical!

A feljutás
küszöbén
a MAFC

7

Új előadás a Karinthyban,
Homonnay Zsolt
és Peller Károly
főszereplésével

Rangadót
nyertek férfi
kosarasaink
Hencsey Tamás gárdája már tíz mérkőzés
óta őrzi veretlenségét a férfi NB I/B Piros csoportjában. Mivel a nagy rivális
Nyíregyháza kikapott a TF csapatától,
a MAFC feljött a tabella élére. Február 29én a Gabányiban a 3. helyezett Budafokot
fogadta a MAFC. A fiúk olyan arányban
nyerték meg az első félidőt, hogy a másodikban ki is kaphattak. Így 13 pontos
előnnyel nyertek, miután a félidőben még
27 ponttal vezettek.
Összeálításunkban nem csak erről
a meccsről olvashatnak., hanem a MAFC
kosárlabda-szakosztály közel százéves
múltjáról – egy kis kosárlabda-történelemmel kiegészítve –, jelenlegi játékosairól és jövőbeli terveikről is.

Tavaszi
nagytakarítás

Ötéves
a B32 Galéria
és Kultúrtér

15

8

Könyvünnep és kulturális
fesztivál az idei programban
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tervéről, valamint javaslatot fogadott el a testület a Dobogó út–Péterhegyi út–Őrmezei
út–Balatoni út által határolt terület védetté nyilvánításáról is. Junghausz Rajmund fideszes
képviselő javaslatára elfogadták az egybegyűltek, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál kezdeményezze a kerület a Dayka Gábor utcai felüljáró akadálymentesítését.
Vita alakult ki az új parkolási koncepcióval kapcsolatban, melyet végül elfogadott a testület, csakúgy, mint a névtelen közterületek elnevezéséről szóló javaslatot. Jóváhagyták
az Infopark fejlesztési területté nyilvánításáról szóló javaslatot, a Madárhegy egyes területeire pedig változtatási tilalmat rendeltek el.
Az önkormányzat elfogadta az óvodák ötéves továbbképzési programját, döntöttek
a Nemzeti Ovi-Sport Program újbudai megvalósításáról, a sporthoz kapcsolódó taotámogatás igényléséről, az Emericus Sportegyesület fejlesztéséről és a Játszva, Sportolva Megelőző Alapítvány sportfejlesztési programjáról is.

számokban
Egyensúlyban a költségvetés:

Kiadás: 29.679 milliárd Ft
Bevétel: 29.679 milliárd Ft
Szent Kristóf Szakrendelő

+175 MILLIÓ Ft

Újbuda

összesen

343
MILLIÓ Ft
László Imre polgármester: a célszerű és észszerű gazdálkodás
jegyében született az önkormányzat idei költségvetése

Költségvetés:
több jut az
egészségügyre
Nincsenek trükkök az idei büdzsében

évekhez képest többet fordít a kerület a környezetvédelemre, a szociális ellátásokra szánt
támogatások összege nem csökken.
Az új büdzsé alapján folytatódnak a felújítási munkálatok, a parkok rendbetétele, az útpályák aszfaltszőnyegezése, a járdafelújítások, az önkormányzati tulajdonú épületek korszerűsítése, az intézményi udvarok, egészségügyi rendelők, illetve iskolai ingatlanok
felújítása. Az idei tervek között is szerepel az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése,
parkok és játszóterek tervezése, illetve építése, folytatódik a Gyermek-egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása, valamint a Villányi út–Fadrusz utca–Tas vezér
utca által érintett terület rehabilitációja, a térfigyelőkamera-rendszer további fejlesztése.
A Polgármesteri Hivatal székhelyének renoválása ugyancsak szerepel a költségvetésben.

Keller Zsolt (MSZP) a madárhegyi változtatási tilalom
mellett érvelt, a civil aláírásgyűjtésre hivatkozva
Idén több jut az egészségügy fejlesztésére, a Szent Kristóf
Szakrendelő működésére, többet költ majd az önkormányzat
a kultúrára, a kerület tisztán tartására és a környezetvédelemre is.
A február 27-i, az Újbuda TV-ben és online is élőben közvetített testületi ülésén tárgyalta
a képviselő-testület Újbuda 2020-as költségvetését. Az összesen 23 napirendi pontból 18ról nyílt, ötről pedig zárt ülésen szavaztak.
Első napirendi pontként Újbuda 2020. évi költségvetési rendeletéről és annak módosítási
javaslatairól vitáztak a képviselők. László Imre, Újbuda polgármestere a tervezet ismertetésekor kiemelte: a célszerű és észszerű gazdálkodás jegyében született az önkormányzat
idei költségvetése. Eszerint 2020-ban nagyobb figyelmet és támogatást kap a kerületben
az egészségügy fejlesztése, pályázati források bevonása mellett a Szent Kristóf Szakrendelő működése. Kulturális feladatokra szintén több jut idén, bővítik az ilyen célú pályázatok keretösszegét is. Többet szán a korábbiakhoz képest az önkormányzat Újbuda tisztán
tartására – főként korszerű takarítógépek vásárlásával –, valamint az intézményhálózat
működtetésére. Lehetőség nyílik egy új parkolási koncepció létrehozására is. Az előző

Hoffmann Tamás (Fidesz): Az eddigiekhez
hasonló jellegű, nagyon óvatos költségvetés
született.
A költségvetés elfogadását hosszú, időnként heves vita előzte meg, a módosítási javaslatokat 8 igen és 14 nem szavazat mellett elvetette a képviselő-testület. A rendeletre és a határozatra igennel szavazott a többség. Döntés született a testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletéről is.
Az önkormányzat ezen az ülésen módosította az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló rendeletet, határoztak a Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi intézkedési

Gyermek-egészségügyi Központ
és Egynapos Sebészet építése

Hintsch György alpolgármester: új munkaerővel
és korszerű takarítógépekkel is bővül a kerület
tisztaságáért dolgozó Újbuda Prizma

Nem csökkennek
a szociális támogatások
A megjelent híresztelésekkel ellentétben Újbuda Önkormányzata
nem csökkentette és „vette el a 40 százalékát” a szociális ellátásokra, segélyezésre fordítható pénznek. Mindössze annyi változás
történt, hogy az új vezetés nem alkalmazza azt a túlzóan magas
és megtévesztő induló keretösszeget, amelyet az előző években
visszatérően megadtak, pusztán azért, hogy ne érje bírálat
az akkori vezetést a területre szánt támogatás látszólagos csökkentése miatt. Az volt a gyakorlat, hogy a ténylegesen felhasználásra
kerülő összegnél jelentősen nagyobb keretet határoztak meg, majd
a szociális támogatásokra fel nem használt forrást átcsoportosították egyéb területekre, vagyis éveken át másra költötték, mint
ami az eredeti rendeltetése volt (például LED-kampányra).
A korábbi gyakorlattal szemben az önkormányzat új vezetése
olyan tiszta, átlátható költségvetést alakított ki a 2020-as évre,
ahol nincsenek bújtatott tételek, rejtett tartalékok. Ennek megfelelően a szociális segítségnyújtásra felhasználható összeget a szükségletekhez igazította, sőt, az elmúlt években ténylegesen igénybe
vetthez képest 51 millió forinttal növelte a felhasználható támogatás mértékét.
Önkormányzat által folyósított
szociális ellátások 2017–2019 között (ezer forint)
Évek
Eredeti
Módosított Teljesítés
Maradvány
előirányzat előirányzat
(eredeti – teljesítés)
2017
425 980
290 037
273 303
152 677
2018
425 980
317 161
251 723
174 257
2019
425 080
285 051
217 217
207 863
2020
268 580
A táblázatban szereplő adatok azt mutatják, hogy évente 152 millió
és 259 millió forint közötti összegeket végül nem szociális célokra
fordítottak. 2019-ben az eredetileg tervezett 425 millió forintos,
előre meghatározott keretből mindösszesen 217 millió forintot
költöttek el rendeltetésszerűen, tehát 207 863 000 forintot csoportosítottak át más területekre.
Szociális ellátásra, illetve segélyezésre a kerületben élők pályázhatnak. Ennek feltételeit a 10/2015 (II.25) önkormányzati rendelet
tartalmazza. A rendeletben nyolc jövedelemsávot határoztak meg
a nyugdíjminimumot alapul véve, az igénybe vehető támogatás
mértéke attól függ, ki melyik sávba esik.
Miközben a minimálbér évek óta emelkedik, a jellemzően szociálisan rászorulók bére is nő. Az a nyugdíjminimum azonban, ami
a számítás alapját képezi, tíz esztendeje változatlanul 28 500
forint (2020-ban megint nem emelte a kormány), így a minimálbér
emelkedésével egyre többen esnek ki a megállapított jövedelemsávokból. Emiatt az önkormányzat elkezdte a rendelet felülvizsgálatát és módosításának előkészítését, ennek megvalósulásáig
pedig a VICUS XI. Közalapítványnál 50 millió forintos keretös�szeget biztosít annak érdekében, hogy a jövedelemsávokból éppen
kicsúszó, de szociálisan rászoruló lakosokat támogatni tudja.

475 MILLIÓ Ft
Egészségügyi rendelők
felújítása, klimatizálása

310
MILLIÓ Ft

Óvodák és bölcsődék, szociális
intézmények felújítása

300 MILLIÓ Ft

Bölcsődék és óvodák férőhelybővítése

643 MILLIÓ Ft
Környezetvédelmi Alap

100 MILLIÓ Ft
Intézményhálózat
működtetése

+870

MILLIÓ FT
Társasházak felújítása

105 MILLIÓ FT
TISZTA ÚJBUDA

100 MILLIÓ FT
takarítógépek vásárlására
Útfejlesztés, útfelújítások

763 MILLIÓ FT
Közösségi házak fejlesztése

110 MILLIÓ FT

+35%

Kulturális pályázatok
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Tavaszi nagytakarítás
Idén több helyszínen, hosszabb ideig tart az akció

A xi. Kerület Újbuda
Önkormányzata az Újbuda
Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. közreműködésével –
a Tisztaságot Újbudán! akció
keretein belül – tavaszi nagytakarítási akciót szervez
március 16. és április 24.
között.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módja, a komposztálás
népszerűsítése érdekében az önkormányzat térítésmentesen ad a kerületi
lakosoknak 90x90x90 centiméteres,
fából készült komposztálókereteket,
ezekből minden társasház és családi
ház két-két darabot kaphat. A kereteket 2020. március 20. és április 17.
között lehet átvenni ‒ a készlet erejéig ‒ minden pénteken 10–14 óráig

A kerületi lakosok az előző évekhez hasonlóan idén is igényelhetnek zöldhulladékgyűjtő zsákokat. Ezeket a szemetes
edények mellé kell kitenni, az FKF Zrt.
ingyenesen szállítja el őket. A zsákok
2020. március 16. és április 16. között
vehetők át – a készlet erejéig – hétfőtől
csütörtökig 9–16 óráig az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út
60. alatti székhelyén. Érdeklődni a 3727698-as telefonszámon lehet. A nagy-

– A korábbi évekhez képest kibővül a tavaszi nagytakarítás időszaka, egy hónap helyett idén hat
hétig tart. Ennek oka többek között az, hogy a kerületi helyszínek
tisztítására szeretnénk valamivel
hosszabb időt szánni, emellett Újbudán egyre több terület épül be
házakkal, így olyan városrészek is
bekerültek a programba, amelyek
korábban nem vagy csak érintőlegesen – mondta Juhos Katalin,
az Újbuda Prizma ügyvezetője. –
A takarítás során azt is felmérjük,
hol milyenek a helyi adottságok,
Többletforrást különített el
milyen köztisztasági megoldások alkalmazhatók hosszú távon,
az önkormányzat hatékonyságnövelő
hiszen az önkormányzat 2020ban többletforrást különített el
eszközökre
hatékonyságnövelő eszközök beszerzésére. Az idei tavaszi nagytakarítási akció vége majdhogynem az Újbuda Prizma Közhasznú Non- takarítási akció részeként az Újbuda
egybeesik a Föld Napjával (április 22.), profit Kft. Hunyadi János út 14. alatti Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. munamikor kedvezményes muskátlivásárt telephelyén, XI. kerületi lakcímkártya katársai a 16. oldalon olvasható helyrendezünk a lakosságnak a kerület öt bemutatása mellett. Érdeklődni a 372- színeken és időpontokban lesznek jelen
pontján – tette hozzá az ügyvezető.
7698-as telefonszámon lehet.
és vesznek részt a közterületek megtisztításában.

Márciusi
aprítékolási
időpontok

Kelenföld I.
Kelenföld II.
Albertfalva I.
Albertfalva II.
Albertfalva III.

március 22., vasárnap
március 24., kedd
március 26., csütörtök
március 29., vasárnap
március 31., kedd

Hintsch György alpolgármester

Elengedhetetlen
a mainál hatékonyabb
rendszer
Március közepétől hat héten át tart az Újbudai Tavaszi Nagytakarítás köztisztasági akció. Mi fog történni?

Az Újbuda Prizma munkatársai – közösen
az FKF Zrt. dolgozóival – gépi és kézi szemétszedést végeznek, takarítógépekkel tisztítják meg
a járdákat és útpadkákat, és le lehet adni a veszélyes, illetve elektronikai hulladékokat.

A közterületek megtisztítása mellett mivel
támogatja az önkormányzat a lakosságot az
akció keretében?
Az akcióba bekapcsolódhatnak a magánszemélyeknek és a társasházak is. Fahulladék-aprítékoló gép járja majd a kerületet, ezt házhoz hívhatják
a lakosok, illetve fa komposztálókeretet lehet igényelni. Mindkét esetben a hirdetésekben feltüntetett telefonszámon kell bejelentkezni.

Lehet hasonló kezdeményezésekre számítani
a jövőben?

Elkötelezettek vagyunk a tisztább, zöldebb Újbuda mellett, ezért további intézkedéseket teszünk. Többek között bővülni fog az Újbuda
Prizma személyi állománya és takarítógéppark
ja. Fő feladatuk a közterületi rend fenntartása,
valamint a parkok és zöldfelületek fokozott
karbantartása lesz. Az önkormányzat sok megkeresést kap a helyi lakosoktól, amelyekben
a környezetükben tapasztalt közterületi problémákról tájékoztatnak, így elengedhetetlen a mainál hatékonyabb rendszer, amelyen keresztül
egyszerűen és gyorsan tudják jelezni a gondokat. Várhatóan néhány hónapon belül feláll
a hibabejelentő applikáció, és a honlapon, illetve
az önkormányzati zöldszámon való bejelentést
is egységesítjük.
Újbuda

Az újbudai startup pályázat nyertesei

Fiatal innovátorok

Újbuda Önkormányzata és a Spin-Off
Klub tavaly ötödik alkalommal hirdette
meg az Újbudai Hallgatói Startup
Pályázatot. A zsűri 19 pályaműből
választotta ki a döntő kilenc résztvevőjét. A négy leginnovatívabb ötlet
kitalálói egy-egy millió forintos díjban
részesültek.

Az Újbudai Hallgatói Startup Pályázat döntőjét
február 21-én rendezték meg a Polgármesteri Hivatalban. A négyszer egymillió forint összdíjazású kiírással ezúttal is innovatív ötleteken és fejlesztéseken alapuló, növekedésorientált ifjúsági
vállalkozások létrehozását, korai fázisú támogatását segítette Újbuda Önkormányzata és a Spin-Off
Klub.
A felhívásra 19 pályamű érkezett, közülük kilencen kerültek a döntőbe. A pályázaton olyan 35 év
alatti felsőoktatási hallgatók indulhattak – egyénileg, illetve maximum ötfős csoportban –, akik a XI.
kerületben lévő, illetve Újbudával együttműködési

Hogyan leHet jelentkezni?

A nyertes projektek

bedrock.farm
Decentralizált beltéri precióziós növénytermesztő
hálózata segítségével egész évben ki tudja szolgálni
az éttermeket magas minőségű zöldségekkel.
Compocity
Zöld városi komposztálórendszer, amely nem igényel
szaktudást és napi gondozást. Használatával a kültéri eljárásoknál sokkal gyorsabban kerülhet a talajba
egy magas tápanyagtartalommal rendelkező anyag.
Nightingale
Olyan technológiai környezet, amelyben vak, illetve
látássérült emberek akadálymentesen használhatnak
és értelmezhetnek matematikai témájú vagy egyéb,
számításokat és képleteket tartalmazó dokumentumot. Kulcsfontosságú eleme a matematikai
kifejezések optikai felismerése,
értelmezése és felolvasása, amit
gépi tanulási módszerekkel, ezen
belül neurális hálókkal valósítanak meg.

Lakossági fórum Kelenvölgyben

A legfőbb cél
a sportra nevelés
Változik a kerületi támogatások rendszere
Újbuda képviselő-testülete február 27-én elfogadta
a kerület 2020. évi költségvetését. Az idei sporttámogatásokról Bakai-Nagy Zitát, a területért felelős
alpolgármestert kérdeztük.
Az újbudai sportélet mely területeit érinti az önkormányzati támogatás, és milyen mértékű lesz idén?
A sporttámogatásokat három részre bontjuk Újbudán. Egyrészt vannak
a kiemelt sportágak, ide azok a csapatok tartoznak, amelyek NB I-ben
játszanak. Az ő munkájukat idén 55 millió forinttal segíti az önkormányzat. A másik fontos terület a sportegyesületek támogatása. A 2020as költségvetésben 50 milliót különítettünk el erre a célra. A harmadik
kiemelt terület a diáksportolók eredményességi támogatása, amely idén
is 18 millió forint lesz.

Az eddigiekhez képest változott-e valami a sportot érintő támogatási rendszerben?
Ami nagyon karakteres változás a régihez képest: az előző vezetésnél
a támogatások odaítélése szorosan hozzáfűződött az Újbuda Sport Kft.hez. Ez a kft. írta ki a pályázatokat és döntött a támogatásokról. A mostani városvezetés úgy határozott, hogy ez a feladat és jog kerüljön vis�sza önkormányzati hatáskörbe, hiszen úgy gondoljuk, hogy ugyanúgy,
mint ahogy bármelyik más civil szervezetnél, illetve egyéb pályázatok

Bakai-Nagy Zita sportért felelős alpolgármester
és Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Kft.
ügyvezetője az MAFC–BEAC Alsós Kupán
a Gabányi László Sportcsarnokban
esetében is, az önkormányzat a leginkább kompetens abban, hogy mi
szolgálja az itt élők igényeit és érdekeit. Ezért létrehoztuk az önkormányzaton belül a sportcsoportot, amelynek tagjai a programok szervezésén kívül a beérkezett pályázatokat is kezelik, illetve egy sportmunkacsoportot, amely a beérkezett pályázatokat véleményezi. Ez a csoport
öt főből áll, mindannyian sportolók, illetve sportszakemberek.

Bába Szilvia önkormányzati képviselő
kezdeményezésére lakossági fórumot
tartottak február 27-én a Kelenvölgyi
Közösségi Házban Kádi Gergely
közlekedési osztályvezető, valamint
Bódis Csaba főépítész-helyettes
részvételével.
A helyi közlekedés problémáira és az építkezésekkel kapcsolatos változtatási tilalomra fókuszáló, két
és fél óráig tartó fórum során az érdeklődők sok kérdést tettek fel a gyalogosátkelők létesítésével kapcsolatban. Szóba került a vízelvezetési gondok megoldása, a Kelen SC sportpályáján zajló építkezések,
valamint a sportlétesítmény körül kialakított forgal-

A Tavaszi Nagytakarítás keretében
a zöldhulladék környezetbarát
felhasználási módját, a komposztálást is
szeretnénk továbbnépszerűsíteni
a lakosság körében, ezért Újbuda
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak
(XI. kerületi lakcímkártya bemutatása
szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából
készült komposztálókereteket, amelyekből
minden társasház és családi ház 2-2 darabot
igényelhet (a készlet erejéig).

megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményben tanulnak vagy a kerület állandó lakói.
A témát illetően nem volt megkötés, de fontos volt
a társadalmi elfogadottság. Idén főként a környezettudatosságot és az innovációt díjazták.

OkosKukac
A
tervezett
hulladékgyűjtő
a legkisebbek oktatásához kínál
innovatív lehetőséget, a gyerekek a képernyőn megjelenő kép
és szöveg segítségével dönthetnek az eldobandó szemét sorsáról,
szelektálásáról. A terméket a Budapest Műszaki Egyetemen 2019ben megrendezett IoT (Internet of
Things) versenyre fejlesztették.

A házaknál történő aprítékolás rendszere némileg megváltozott, ugyanis Önkormányzatunk szeretné,
ha minél több szerves anyag maradna helyben és hasznosulna a kertekben.
Az aprítékolási akcióra 2020. év őszén kerül sor. A szolgáltatás minden újbudai számára
ingyenes, jelentkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
az alábbi feltételekkel:
• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m3 zöldhulladék aprítása biztosított.

Jelentkezni az Újbuda honlapon az arítékolási akciónál található linken keresztül vagy a www.komposztmester.hu/jelentkezes
oldalon, egy űrlap kitöltésével lehet, az aprítandó ághalom paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről
automatikus válaszlevelet küld az oldal. Ha ez egy órán belül nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor az igénybejelentés
sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a 0630/544-8778-as telefonszámon.

aktuális
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Milyen fő szempontok szerint döntenek majd?

mi rend is. Bába Szilvia legközelebb március 10-én,
a Budaörsi Repülőtéren tart lakossági fórumot, a reptér légi forgalmával kapcsolatban.
Újbuda

A legfontosabb célnak az utánpótlás-nevelés mellett a tömegsportok
erősítését és a sportra nevelést tekintjük. Azt szeretnénk, ha itt, Újbudán
mindenki – korosztálytól függetlenül –, a legkisebbektől az idősekig,
megtalálná a neki való sportágat. Ezért a pályázó egyesületeknél is azt
vizsgáljuk, milyen kerületi sportrendezvényekben vesznek részt, mekkora tömegeket mozgatnak meg, milyen hatásuk lehet a tömeg- és szabadidősport erősítésében, milyen hatásaik vannak a sportra nevelésben.
Tallér Edina

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

pozíciókra keres

Keretek átvétele:
március 20. és április 17.
között minden pénteken
10–14 óra között.

munkatársakat
jeleNtKezéS éS iNformáció:

Keretek átvétele: Hunyadi János út 14.

Információ: +36 1 372 7698

fulop.levente@sport.ujbuda.hu

kult
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Kö Zösség I Há Z

„Álmodjunk együtt”
Malek Andrea

és

Jáger Bandi

koncertje

2020. március 20. péntek 19.00

EGY EST NEKED, ÉRTÜNK
Fellépők: Jazzation, noÁr és Novák Péter

MÁ RC I U S 1 2 . | 1 8 : 3 0 | B 3 2 GA L É RI A É S K ULTÚRT ÉR

A belépőjegy árával az InDaHouse Hungary Egyesületet támogatja.

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

A Karinthy Színházban február végén bemutatott zenés darab, a Gutenberg! A musical! nem a könyvnyomtatás feltalálójáról
szól, hanem két fickóról, Budról és Dougról, aki elhatározza, hogy híres musicalszerző lesz. Most éppen Johannes Gutenberg életét dolgozzák fel, ám az interneten
kevés információt találnak, ezért a saját
fantáziájukra bízzák a történet szövését.
A Broadway produkciógyárának karikatúrájában Homonnay Zsolt és Peller Károly
alakítják az amatőröket, akik elmesélik,
sőt eljátsszák, milyen nagyszerű musicalt
írtak ők Gutenbergről. Mivel a zongoristán

www.pontmagazin.hu/ormezo/

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Ő R M E Z E I

KöZösségI HáZ

Tavaszhívogató Újbudai

Botladozó Táncház
Házigazda a Vadrózsák Néptáncegyüttes
2020. március 13-án, pénteken 19-22 óráig
Tánctanítás:

Eleven Világ Vasútmodellező klub kiállítása
Indóház magazin
Modellvasút Center modellbolt börze

Tervezz húsvéti mozdonyt és pályázz a fődíjra!*

Új előadás
a Karinthy Színházban

Belépő: 2.000 Ft

Jegyek elővételben
is vásárolhatók
a helyszínen!

2020. április 10–11–12.

Gutenberg!
A musical!

Onodi Attila és Onodiné Csécsi Katalin
táncművészek,

kívül más emberük nincs, különféle baseballsapkákat váltogatva mutatják be a sokszereplős előadás.
Anthony King és Scott Brown szatírája
az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is nagy sikert aratott; a magyarországi premierre Galambos Attila és Peller Károly készítette el a fordítást hazai ízekkel
gazdagítva. A musicalek világának összes
kliséjét felvonultató darab színészei szerint
nem lesz két egyforma előadás, mert a rögtönzések mellett a közönséget is bevonják
a játékba.

Szülők
akadémiája

Óvodaérettség segítése
prevenciós előadás-sorozat
Az óvodába érkező háromévesek eltérő értelmi, érzelmi és szociális fejlettségi szinten kerülnek be az intézményes nevelésbe. Az elmúlt években az óvodaérettség tételes elvárásrendszerét felváltotta
egy kevésbé követhető leírás, így a legtöbb szülő nem elég tájékozott abban, mit kellene tudnia a gyermekének. Nekik állítottak
össze XI. kerületi szakemberek egy öt alkalmas, Az óvodaérettség
segítése című előadás-sorozatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A programsorozat következő helyszínei és márciusi témái:

Újbudai Napsugár Bölcsőde

Énektanítás:

1118 Budapest, Csíkihegyek u. 9. Telefon: +361 246-6258,
+361 246-8447. E-mail: info@napsugarbolcsi.ujbuda.hu

Havay Viktória
a „Népművészet Ifjú mestere”

Újbudai Dúdoló Bölcsőde

Talpalávalót húzza:

1112 Budapest, Menyecske utca 2. Telefon: +36 1 310-0133.
E-mail: info@dudolobolcsi.ujbuda.hu

Borbély Zsuzsi és Bandája
Belépőjegy: 500 Ft

Újbudai Kuckó Bölcsőde

Szervező: Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért

1117 Budapest, Bogdánfy u. 4/A. Telefon: +361 466-5008.
E-mail: info@kuckobolcsi.ujbuda.hu

Újbudai Szemünk Fénye Központi
Bölcsőde

1119 Budapest, Tétényi út 46-48. Telefon: +361 204-6682.
E-mail: info@szemunkfenyebolcsi.ujbuda.hu
Jegyárak**
gyermek – 1.000 Ft
felnőtt – 1.500 Ft

családi1 – 4.500 Ft
családi2 – 5.000 Ft

Újbudai Bóbita Bölcsőde

nyitvatartás:
p-szo-v. 10-18 óráig

1116 Budapest, Fonyód utca 3-5. Telefon: +361 208-1909.
E-mail: info@bobitabolcsi.ujbuda.hu

* jelentkezz a rajzversenyre a gkh@ujbuda.hu email címen és vidd el a GKH-ba
a húsvéti mozdonytervedet.
** A GKH Klubkártyával rendelkezőknek kedvezményes belépést biztosítunk.

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

Középpontban a kultúra

Jáger András zongorista,
zeneszerzővel közösen alapított
soulistic formáció, egy nagyon
különleges projekt, amely
a Jazz és az r&b stílust ötvözi
a magyar népzenével.
Ezen az estén hallhatók
lesznek a soulistic
formációval
megjelent két
albumról
dalok és
örökzöld
slágerek is.

Budapest Bartók Béla u. 32.

RÉSZLETEK: WWW.INDAHOUSEHUNGARY.HU
GAZDAGRÉTI

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

Támogatók:

Az intézmények előadásonként
15 fő érdeklődőt tudnak fogadni. A regisztrációval kapcsolatos
információk és részletes program:

kozigazgatas.ujbuda.hu

D.B.S.

Újbudán idén kiemelt szerep jut a kultúrának, ehhez kapcsolódóan
tartott sajtótájékoztatót László Imre polgármester, Barabás Richárd
alpolgármester és Juhász Anna, a kerület kulturális nagykövete.
– Újbudán fontos cél a kulturális lehetőségek kiaknázása, a kulturális
élet támogatása. Ezért van a kerületnek a területért felelős alpolgármestere és kulturális nagykövete, és ennek jegyében készült el az idei
költségvetés is – emelte ki László Imre polgármester.
– Továbbra is a fő feladatok egyike a Bartók Béla úti kulturális
városközpont szerepének megerősítése – mondta Barabás Richárd
kultúráért felelős alpolgármester. – Ez a munka komplex koncepció
mentén halad. Idén a gyermekkönyvek lesznek fókuszban, a tavaszi
könyvünnepekbe tematikus programmal kapcsolódik a kerület.–
Juhász Anna kulturális nagykövet emlékeztetett: rövidesen újabb
branddel gazdagodik a kerület, mert a B32 Galéria és Kultúrtér
irodalmi kávézóval bővül. Az Aranka kávéház korának különleges
nőalakjáról, Böhm Arankáról kapja a nevét, létrejöttét a névadó
dédunokája, Karinthy Márton lánya, Karinthy Vera is támogatja.
Tervei között szerepel, hogy Bornai Tibor zeneszerzővel közös zenés
estjüket az Arankában is bemutatják.

Karafiáth, Szkéné, Bach

Megjelent a Pont
magazin márciusi száma
Karafiáth Orsolya három éve
Újbudán lakik, itt írja publicisztikáit, ám ha szépirodalommal
foglalkozik, akkor kivonul a városi nyüzsgésből. A személyiségét sokszor „alapanyagként”
használó sokarcú művész szívesen kísérletezik. Így született
legutóbbi munkája, az Amikor
a mama lelegelte papa haját című
könyve is. Az írónő a márciusi
Pont magazin címlapinterjújában elmeséli, a könyv alapjául
szolgáló egyéves kihívásban
az érdekelte, vajon mit lehet kezdeni az életrajzi tényekkel úgy,
hogy azok túlmutassanak a saját
személyes életén, történetén.
Ötven esztendeje, a műegyetemen nyitották meg Budapest
első alternatív színházi terét, a Szkéné Színházat, amely mobil nézőterével és fekete falaival a leginnovatívabb játszóhelynek számított
akkoriban. 1961-ben jött létre Keleti István vezetésével a Műegyetemi Irodalmi Színpad, amely ma
már Szkéné Színház néven továbbra is a progresszív
színjátszás fontos helyszíne. Tana-Kovács Ágnes művészeti vezető a Szkéné legmeghatározóbb történetei
mellett jubileumi programsorozatukról is beszélt.
De a Karinthy Színház rajongói is találnak meglepetést a márciusi Pontban, hiszen ritkán van lehetőség úgy a színfalak mögé látni, ahogyan most
a teátrum és alapítója történetét a Mesélő falakban
megismerhetjük. Karinthy Márton kéznyoma, gondos törődése nemcsak a jól működő szervezeten, hanem az épület minden zegzugában is érződik.
Valószínűleg kevesen tudják, hogy napjainkban
több ember hallgat klasszikus zenét, mint valaha –

köszönhetően a tematikus rádióknak és az internetnek. Ugyanakkor kevesebben fordulnak
meg a koncerttermekben. Deal
Henderson csellista 2010-ben
úgy gondolta, ideje a klasszikus
zenét elvinni az utca emberéhez.
A New York-i metróba költöztette Bach muzsikáját, elindítva
ezzel a „Bach in the Subways”
nemzetközi programsorozatot.
Azóta minden év márciusában,
Bach születésnapja környékén
ingyenes koncerteket szerveznek nyilvános helyszíneken,
immár világszerte. 2020.
március 16–22. között hatodik alkalommal rendezik
meg a Bach Mindenkinek Fesztivált, amelyhez
idén két újbudai helyszín,
az Albertfalvi Közösségi Ház
és a Gazdagréti Közösségi Ház
is csatlakozik.

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

fókusz

| 2020. március 11. | 8

fókusz

9 | 2020. március 11. |

Egyre szebben ragyog a MAFC csillaga

A feljutás
küszöbén

Amikor 1897-ben Hajós Alfréd
és Gillemot Ferenc létrehozta
a Műegyetemi Atlétikai és Football
Clubot, azaz a MAFC-ot, hogy sportolási lehetőséget teremtsen a műegyetemi hallgatóknak, még nem ismerték
Magyarországon a kosárlabdát.
Ez a sportág akkoriban még csak
szárnyait bontogatta az Egyesült
Államokban, ahol a YMCA (Fiatal
Férfiak Keresztény Egyesülete) edzőtermeiben James Naismith kitalálta
a kosárlabda elődjét, amit amolyan téli
szintentartó tréningnek szánt futballistái számára.

A játék gyorsan világhírűvé vált, néhány évtized
elteltével Magyarországon is megjelent, akkor még
palánk nélküli változatban. 1912-ben Kuncze Géza
testnevelő tanár egy müncheni tanfolyamon ismerte meg a „korbballt”, és olyan sikerrel terjesztette el
a fővárosi iskolákban, hogy az 1920-as években már
általánosan ismertté vált nálunk is, férfiak és nők
körében egyaránt népszerű lett. Megérkezett a palánk is a kosár mögé, és 1933-ban már tíz klub részvételével rendezték meg az első magyarországi bajnokságot – a MAFC az elsők között alakította meg
kosárlabda-szakosztályát.
A háború utáni években a fővárosban a Honvéd,
a MAFC és a MÁVAG sportegyesületben, vidéken
pedig Székesfehérvár, Sopron, Szeged, Diósgyőr
és Pécs városában szerveződött komoly kosárlabdaélet. 1953-ban iratkozott be a Műegyetem Gépészmérnöki Karára Gabányi László,
aki vezető egyénisége lett az ’50–’60-as
évek sikeres MAFC csapatának, amel�lyel 1970-ben magyar bajnokságot is
nyert. A kosárlabda-válogatottban 229
alkalommal szerepelt, négy Universiadén, két olimpián és még számos nagy
nemzetközi eseményen pattogtatta
a labdát a 35 esztendős koráig aktív játékos. 1981-ben
bekövetkezett
haláláig
a MAFC segítője maradt,
a kosárlabda-szakosztály
tanácsadójaként dolgozott.
Kangyal Gergő, a MAFC
utánpótlás-nevelésért felelős Kosárlabda Akadémiájának igazgatója gyermekként személyesen ismerte Gabányi Lászlót,
hiszen édesapja, Kangyal Tibor, vagy ahogy mindenki ismerte, „Öcsi” ugyancsak a MAFC kosárlabdaéletének emblematikus alakja volt. (Gabányi
a Kangyal fiúk egyikének keresztapja is volt.) Akkoriban, a 20. század második felében még főként
a fővárosi csapatok domináltak a kosárlabda felsőházában, a MAFC–Honvéd mérkőzés volt az igazi
rangadó.
Gergő szép karriert futott be játékosként, korosztályának egyik legatletikusabb kosárlabdázója volt,
kápráztató dobóképességgel, de egy térdsérülés megálljt parancsolt neki. Ma már egy évtizede dolgozik
az utánpótlás nevelésén, 2012 óta sportakadémiai
keretek között. Az ő tevékenységi körébe tartozik
elsősorban az akadémia működési hátterének megteremtése és ellenőrzése, valamint a MAFC kosár-

Gabányi László

labdaéletének mindennemű képviselete a sportágon
belül és azon kívül. A szakmai irányvonal meghatározása, ellenőrzése, értékelése Dinnyés Attila szakmai igazgató feladata az akadémiánál. A munka
dandárját kiváló edzői csapatra bízták, és egyre
több eredményt tudnak felmutatni. A Kosársuli programmal elérték azt is, hogy már minden
újbudai iskolában megismerkedhetnek a gyerekek a kosarazással; munkájuk gyümölcse kezd
beérni, mind több saját nevelésű játékos ér
el nagy sikereket a MAFC-nál, sőt,
a nemzetközi porondon is.
A MAFC felnőtt kosárlabdázói pedig újra a hazai élvonal
közelébe kerültek. Az elmúlt
időszakban a csapat az NB I/A
és az NB I/B között „liftezett”,
a cél az, hogy ismét a legjobbak között legyenek. Két
évvel ezelőtt az egyik legjobb hazai edzőt, Hencsey
Tamást sikerült Újbudára
csábítani Körmendről,
ő az első szezonjában
a harmadik helyre
hozta fel a MAFCot az NB I/B Piros
c s op or t já b a n ,
a
mostani,

2019/2020-as szezonban pedig nemrég a tabella élére kerültek. Tíz mérkőzést nyertek
zsinórban, február 29-én a Gabányi László Sportcsarnokban meg�győző fölénnyel verték el egyik
nagy riválisukat, a bajnokságban
a harmadik helyen álló Budafokot, de Hencsey vezetőedző
mégsem volt teljesen elégedett.
– Minden nap harcolok a játékosaimmal, hogy soha ne üljenek rá a megszerzett előnyre. Csak megfelelő, végig
kitartó koncentrációval,
a játék és a játékostársak iránt tanúsított
maximális
tisztelettel lehet jól
és eredményesen
kosarazni. Az én
olvasatom az, hogy
ha 20 pont az előnyünk
a félidőben, akkor a végén 40-nel kell nyerni. Ebben
mindenképpen fejlődni kell, ha tényleg fel akarunk
jutni újra a legjobbak közé – foglalta össze az edző.
Garai Péter, a MAFC NB I-es csapatának vezetője szerint a fővárosi kosarasoknak manapság nem
könnyű a legjobbak közé kerülni a bajnokságban.
Pedig a 20. század második felében még ő is druk-

Kuncze Géza

kolt a MAFC-nak a Honvéd elleni nagy mérkőzéseken, később utánpótlás-játékosként, edzőként, vezetőként is dolgozott. Annak, hogy a budapesti gárdák
kiszorultak az élvonalból, Garai szerint részben
az volt az oka, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség
szerette volna a vidéki egyesületeket megerősíteni.
A kezdeményezés igazán jól sikerült: önkormányzatok, nagyvállalatok álltak be támogatóként a vidéki
kosárlabdacsapatok mögé, és ma már ezek uralják
az élmezőnyt. Hiába a második legnézettebb sportág ma a kosárlabda Magyarországon (a foci után),
a nézők csupán a bajnoki címért harcoló együttesek
meccseire mennek ki nagy számban. Budapesten jelenleg nincs is olyan kosárlabda-aréna, amely több
ezer főt tudna befogadni. Ennek ellenére a MAFCnak remek szurkolótábora van. – Ők szívből MAFCosak, akik mindig segítenek a csapatnak átlendülni
a holtponton – fogalmazott Garai Péter.
Misek Levente, a gárda egyik saját nevelésű játékosa
is jól tudja, mit jelent „szívből MAFC-osnak” lenni.
– Hétéves koromban kezdtem el kosárlabdázni, nagyon sok edzőm volt, akiktől rengeteget tanulhattam.
A MAFC egy igazi nagy család, ahol mindenki mindenkit ismer és szeret. A pályán kívül is számíthatunk
egymás segítségére. Ez a csapat most nagyon jól ös�szeállt, nincsenek klikkesedések, együtt harcolunk
a feljutásért. Ryan Richmond, a kanadai légiósunk is
rövid idő alatt beilleszkedett, kiváló formában játszik,
ennek is köszönhető ez a hosszú veretlenségi sorozat
– mondta el Levente, aki szerint májusban meglehet
a feljutás, ha koncentráltan, megfontoltan, lépésről lépésre haladnak tovább az NB I/B küzdelmeiben. Március 21-én a nagy riválist, a HÜBNER-Nyíregyháza
BS-t fogadják a Gabányiban, jelenleg ez az együttes
áll a második helyen a MAFC mögött a tabellán. Őket
mindenképpen le kell győzniük, hogy biztosan haladhassanak a továbbjutás irányába.
Katona Bence, Újbuda sportösztöndíjasa is úgy
érzi, nagyon jó úton vannak az NB I/A felé. – Idegenben már legyőztük a Nyíregyházát, amelynek
ugyanannyi veresége van, mint nekünk, de így
az egymás elleni mérlegünk jobb. Ha március 21-én
legyőzzük őket idehaza is, akkor magabiztosan meg
tudjuk őrizni az első helyet, csak hozni kell a kötelezőket, nem szabad hibázni, meg kiereszteni a már
megnyertnek vélt mérkőzéseken – hangsúlyozta Katona Bence.
Lakits András nemcsak a felnőttcsapattal eredményes, hanem az U16-os fiatalok edzőjeként is
bizonyítja, feljövőben van a MAFC csillaga. Magyarország
harmadik
legeredményesebb férfi
kosárlabda-egyesülete
eddig hét bajnoki címet,
24 bajnoki ezüstérmet, 10
bronzérmet nyert, öt kupagyőzelmére is büszke
lehet. A sort talán éppen
azok a fiatalok folytatják majd, akik legutóbb
Kangyal Gergő
a Kanári-szigeteken egy
nemzetközi tornán remekeltek. Nagyot alakítanak a bajnokságukban is, a 16
év alatti MAFC-kosarasok jelenleg a harmadik helyen állnak a tabellán. Egy biztos: ha sikerül a felnőtt
csapatnak feljutnia a legjobbak közé, akkor át kell
alakítani a szerkezetét, több forrásra lesz szüksége
a MAFC-nak. Garai Péter bízik abban, hogy megtalálják a szükséges forrásokat, és helyi vállalkozók
mellett az önkormányzat továbbra is segíteni fogja
őket, hogy újabb bajnoki címet szerezhessen a nagy
múltú sportegyesület.

Győzelem
a dél-budai
rangadón

Hencsey Tamás gárdája már tíz
mérkőzés óta őrzi veretlenségét a férfi
NB I/B Piros csoportjában. Mivel a nagy
rivális Nyíregyháza kikapott a TF
csapatától, a MAFC feljött a tabella
élére. Február 29-én a Gabányiban
a 3. helyezett Budafokot fogadta
a MAFC. A fiúk olyan arányban nyerték
meg az első félidőt, hogy a másodikban ki is kaphattak. Így 13 pontos
előnnyel nyertek, miután a félidőben
még 27 ponttal vezettek. Bajára,
Salgótarjánba utaznak kosarasaink,
majd március 21-én a Gabányiban
fogadják a Nyíregyházát.

Következő
hazai mérkőzés

MAFC–HÜBNER-Nyíregyháza BS.
március 21. 17.30,
Gabányi László Sportcsarnok
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.

Március 14. 18.00
„Föltámadott
a tenger…”
– az AKH
Opera- és Dalstúdió tavaszi
koncertje az 1848-as forradalomra emlékezik
A műsorban közismert opera-,
operett- és musicalrészletek, valamint dalok és nóták hangzanak
el. Közreműködik: György Viktória, Henk Marika, Kövecses Klára,
Radosiczky Márta, Sándor Bettina,
Terebessy Éva, Csák József, Csikai
Barna, Németh Károly. Zongorán
kísér: Hegedűs Valér. Belépő, előzetes regisztráció alapján: 700 Ft/fő
Március 21. 10.00
Négy vándor – a Portéka
Színpad zenés gyermekelőadása
Felhőcske és Napocska vezeti végig a gyermekeket a jól elkülöníthető évszakok során. A fázós süni,
a nyughatatlan méhecske, a megszelídíthető Rébányai Győző bácsi
mind jó barátaik lesznek végül.
A Portéka Színpad előadása közben
a gyerekeket folyamatosan bevonják a történetbe. Belépő: 1000 Ft/fő
Március 21. 17.00
Az ezerarcú Bach Albertfalván
– koncert a Bach Mindenkinek
Fesztivál részeként
Műsor: G-dúr francia szvit;
Bach–Busoni: Nun komm der

Heiden Heiland; Esz-dúr fuvolaszonáta; II. Siciliano; Concerto olasz módra; Allegro;
A-dúr fuvolaszonáta; II. Largo
et dolce; Gottfried Stölzel–Bach:
Bist du bei mir szopránária;
G-dúr triószonáta; Schafe können sicher weiden szopránária
a Vadászkantátából; Bach–Liszt:
a-moll prelúdium és fúga; A-dúr
zongoraverseny
Közreműködik: Szakács Zoltán
(zongora), Marosi Attila (fuvola), Gampe Nóra (fuvola), Suta-Francescon Edit (ének), Szabó
Kornélia (ének), Ludmány Emil
(brácsa), Papp Györgyi (hegedű),
Szabó Gergely (hegedű), Bozsoki-Sólyom Pál (cselló)
A belépés ingyenes

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
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

Március 22. 16.00 Bach Veled
A Bach Mindenkinek Fesztivál
eseményén két fiatal tehetséges
művész mutatkozik be: Nagy
Sándor zongoraművész, a Vienna
konzervatórium végzős hallgatója, valamint Kerényi Eszter Lilla
fuvolaművész, a Zeneakadémia
másodéves hallgatója.
A belépés ingyenes

Március 13. 19.00
Tavaszhívogató Botladozó
táncház a Vadrózsák
Néptáncegyüttessel
Tánctanítás: Onodi Attila és Onodiné Csécsi Kata táncművész
Zenél: Borbély Zsuzsi és Bandája
Belépő: 500 Ft

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Gazdagréti
Közösségi Ház

Március 13. 18.00
Kelenvölgy az otthonunk
Sturdik Miklós helytörténész avatja
be az érdeklődőket a Kelenvölgy
az otthonunk című könyv elkészítésének kulisszatitkaiba.
A belépés ingyenes

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

Március 21. 14.30
XIV. Gazdagrét Kupa
Idén 14. alkalommal rendezik meg
a Gazdagréti Sakkbajnokságot,
amelyre amatőr és Élő-pontos játékosok is
nevezhetnek.
A versenyt svájci
rendszerben pontozzák, megfelelő
számú nevező esetén külön gyermekverseny is indul. A nevezésnek tartalmaznia kell a személyes
adatokat: név, születési idő, e-mail
cím, telefonszám. Igazolt versenyző esetén az Élő-pontszámát
és az egyesülete nevét is.

Őrmezei
Közösségi Ház

Nevezni a gkh@ujbuda.hu e-mail
címen lehet március 18-áig. Nevezési díj felnőtteknek 1500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 1200
Ft, GKH-klubkártyával 1000 Ft

Március 21.
9–14.00
Garázsvásár
A kirakodóvásár
mindig remek alkalom
arra, hogy eladja, elcserélje, esetleg elajándékozza az ember mindazt, ami neki már fölösleges, de
másnak még hasznos lehet, vagy
éppen csak örömet okoz.
Asztalfoglalás a 424-5363-as telefonszámon vagy a kkh@ujbuda.hu
címen

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

A 2010-ben alakult Irodalmi Szalon a tízéves évfordulón bővülő
programokkal, új
arculattal és változatos témákkal várja az olvasás szerelmeseit. Március
18-án a Bodor Tibor
Kulturális Egyesület munkáját támogatva az Olvass ve-

Allergológiai és immunológia
szakrendelés működik
a Pozitronnál
A
Pozitron-Diagnosztika Központban a képalkotó
vizsgálatok mellett
számos szakorvosi
kivizsgálás is elérhető. Ezek közül
az
allergológiaés
immunológia
szakrendelést mutatjuk be, ahol dr. Kovács Nóra adjunktus,
pulmonológus, allergológus, immunológus szakorvos fogadja
hozzá forduló pácienseket.
Az allergológia az allergiás betegségek
diagnosztikájával és kezelésével foglalkozik. Az allergia túlérzékenységet jelent:
az immunrendszer egy túlzott reakciója
olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ nem váltanak ki a szervezet részéről.
Az immunológia a szervezet védelmét
ellátó rendszert vizsgálja. Az immunológus
szakorvos az immunrendszer működésével
kapcsolatos problémákkal foglalkozik,
annak hibás működését, rendellenességeit
(autoimmun betegségek) vizsgálja.
Mikor ajánlott
az allergológiai kivizsgálás?
• Nehézlégzés, orrfolyás, szénanáthás tünetek esetén
• Nem múló vagy visszatérő csalánkiütések, bőrelváltozások esetén
• Rendszeres tüsszögési roham esetén, ha
annak gyaníthatóan kutya-, macskaszőr vagy
pollen a kiváltó oka (és
a téli hónapok kivételével mindig fennáll)

• Korábban panaszmentesen fogyasztott ételek hatására jelentkező
émelygés, hányás, hasmenés, vagy
az egész testen jelentkező kiütések,
esetleg fulladásos tünet esetén
Mikor ajánlott
az immunológiai szakvizsgálat?
Amennyiben régóta fennálló, vagy
visszatérő, ismeretlen eredetű tüneteket tapasztal:
• enyhe hőemelkedés
• fejfájás, idegrendszeri tünetek
• ízületi gyulladás, ízületi merevség és fájdalmak
• fáradtság, levertség
• bőrkiütések, bizonyos bőrelváltozások
• hajhullás
• izomfájdalmak és izomgyengeség
• nyirokcsomó megnagyobbodás
• tisztázatlan vérképeltérések
• szem-és szájszárazság, bármilyen más,
gyakran ismétlődő gyulladásos tünet
Az allergiás betegségek kivizsgálása és kezelése komplex folyamat, sok esetben több
szakma szoros együttműködését igényli.
A Pozitron-Diagnosztika Központban lehetőség van teljes körű kivizsgálásra, vérvizsgálat, illetve az ún. Prick-teszt (allergének kimutatására szolgáló bőrpróba) is
rendelkezésre áll a képalkotó vizsgálatok
(UH, CT, MR, mammográfia) mellett.
Központunk A PRIMUS által minősített
MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ.
Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest Hunyadi J. út 9-11.
web: www.pet.hu
online időpontfoglalás: idopont.pet.hu
Info-vonal: 06 1 505-8888

Rapülők a B32-ben
Március 20. 19.00
„Álmodjunk együtt”
– Malek Andrea
és Jáger Bandi koncertje
A Soulistic formációval megjelent
két albumról szólalnak meg dalok
és örökzöld slágerek.
Belépő: 2000 Ft
Március 21. 19.00
Nosztalgia Táncest
Bakacsi Bélával
Asztalfoglalás, jegyvásárlás hétköznap 10–18 óráig
Érdeklődni: 309-0007; e-mail: okh@ujbuda.hu, ormezei.k@
gmail-com
Belépő: 1500 Ft

Tízéves az Irodalmi Szalon
Helyszín: Mitzi Kortárs
kávéház és bisztró
Cím: 1111 Budapest,
Bartók Béla út 1.
Tel.: +36/70/659-1161

lünk! programon Ferenczi György
zenész, Vecsei H. Miklós színművész és Puskás Kata Szidónia alapító beszélget arról, kiből válhat
felolvasó, miként lehet egyenlőségjelet húzni vakok, gyengénlátók és látók között. Mert az olvasás mindenkié. A Juhász Anna
vezette Szalon programjairól, a rendhagyó irodalomórákról, a könyvklubról
a www.facebook.
com/jairodalmiszalon oldalon tájékozódhatnak.

KELENVÖLGYI

2020. március 28.

KÖzÖsséGI Ház

9.30-14.00

Tavaszébreszto" Családi Nap

Kelenvölgyi Kalandozások
családi csapatjáték

9.30-tól Szabályok ismertetése, útlevelek kiosztása, melyek segítségével járják be

a csapatok Kelenvölgy utcáit és teljesítik az állomáshelyeken rájuk váró játékos feladatokat!

10.00-tól rajtolnak a csapatok
Szabályok
• A kalandtúra pontos menetéről és a részvételi feltételekről honlapunkon és a Kelenvölgyi Közösségi
Ház és Könyvtár Facebook oldalán tájékozódhatnak bővebben!
• 3-8 fős csapatok
• Csapatonként 1 felnőtt kísérő szükséges, a kísérőről a csapatoknak kell gondoskodniuk!
• Azoknak a 18 év alatti gyerekeknek, akik nem saját szülőjük felügyeletével vesznek részt a játékban
rendelkezniük kell az alkalomra szóló szülői nyilatkozattal!
• Nincs csapatod? Nem gond! Hozd magaddal a szülői nyilatkozatot és csatlakozz a közösségi ház
csapatához! A csapatvezetőd Gévai Csilla meseíró, illusztrátor lesz!
A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a kkh@ujbuda.hu e-mail címen, az 1/4245363-as telefonszámon
vagy személyesen a Kelenvölgyi Közösségi Házban lehet

Regisztrációs határidő: március 25, 18.00

• A játékot sikeresen teljesítők ajándékban részesülnek.
A rendezvény zárásaként pedig az Egy falat Kelenvölgy program keretében közös
falatozásra is sor kerül a közösségi ház kertjében 12 órától. A szalonnasütés
hozzávalóiról a közösségi ház a készlet erejéig gondoskodik, ezért ha
gondolod, hozd magaddal a sütnivalódat!
Együttműködő partnereink
Rétisas Étterem • Édes Álom Kézműves Fagyizó • Élelmiszer sziget • Kelenvölgyi
Szentháromság Plébániatemplom • Kelenvölgyi Református Egyházközség• Kelen SC
A progamváltozás jogát fenntartjuk!

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
Telefon: 1/424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 153-as,
250-es, 251-es és 251/A autóbuszokkal
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Geszti Péter ülve táncolt
A Rapülők együttes
két tagja, Geszti Péter
és Szentmihályi Gábor
volt a vendége a B32
Galéria és Kultúrtér
Lemezjátszó Classic
sorozatának február
20-án. Horváth
Gergellyel, az est
házigazdájával beszélgettek a rendszerváltás
utáni könnyűzenéről
és a zenekar nevével
1992-ben megjelent
albumról. A lemez
kiadását több hanglemezgyártó visszautasította, aztán óriási sikert
ért el a Magneoton vezetőjének segítségével.

A Rapülők eredetileg nem rapalbumot
tervezett,
hanem
az akkoriban divatos, nyugatról
érkező groove-os tánczenék magyar változatát próbálta beemelni a hazai szórakoztatóiparba.
– Az 1992-ben megjelent lemezt
a közönség most is imádja, a rapperek és a zenei szakma mégsem ismeri el kiindulópontnak
– mondta Geszti Péter szövegíró,
aki szerint Pajor Tamás (Neurotic) punkos szövegmondása mellett a Rapülők volt az első olyan

lemez Magyarországon, amelyik
ezt a stílust képviselte. Büszke
rá, hogy a magyar nyelv is alkalmas erre a műfajra.
Az Első Emeletből is ismert zenészek a korabeli technikai eszközökkel ollózták össze a dalokat,

a közreműködők között ott volt
Somló Tamás és Szulák Andrea
is. Az album több mint 200 ezer
példányban kelt el, bár a hazai
lemezkiadók nem bíztak a sikerében. Geszti hálás az LGT együttes tagjainak és Novai Gábor-

nak (Dolly-Roll) a bátorításért.
Az alapvetően kísérleti céllal készült korongot egy újabb követte,
amire Gesztiék szerint a Rapülők
koncertprogramjának kiegészítése
miatt volt szükség. A zenekar legutóbb 2017-ben adott nosztalgia-

koncertet – sikerrel. A jó hangulatú esten a szövegíró és szerzőtársa
számos sztorit megosztott a közönséggel. Geszti Péter – felidézve
dj-s múltját – rábeszélt a dalokra,
és bemutatta azt is, hogyan kell
ülve táncolni.
D. B. S.
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi programjából
Minden kedden és csütörtökön 9.00–10.00
Hahota jóga szabadtéren
Helyszín: Bikás park, kék sportpálya melletti füves
rész; ingyenes; foglalkozásvezető: Király Vilma önkéntes: 06/20/946-9793

séges. Visszautazás délután.
A sétát vezeti Domoszlai
Erzsébet önkéntes. Előzetes
jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com

Március 12. 11.00–12.00 Spanyol társalgási klub
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.); ingyenes; információ
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Március 17. 17.00–18.30 Alzheimer Café
Meghívott vendég: dr. Nagy Ádám gyógyszerész.
Téma: Gyógyszerek és a demencia. A gyógyszerész
segítségnyújtási lehetősége a demenciával küzdőknek.
Helyszín: Szeglet Kávézó és Közösségi Tér (Albertfalva utca 3.); ingyenes; Benkó Erzsébet klubvezető:
06/70/492-0408

Március 12. 14.00–17.00 Ünnepi megemlékezés
március 15. alkalmából
Irodalmi összeállítás.
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Keveháza
Idősek Klubja (Keveháza utca 6.); ingyenes; információ: Szabó Imréné klubvezető, hétköznap 8–16
óráig a 786-6325-ös telefonszámon
Március 13. 12.15–13.45 Kreatív alkotókör
Tavaszi ajtódísz (koszorú) készítése.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.); ingyenes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon. Előzetes jelentkezés szükséges személyesen
a Kérő utcai programközpontban
Március 13. 18.00 Tavaszi Tarka Barka
Bánki Tibor és Mágnes (Mohainé Burián Mária Ágnes) fotókiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja Szesztay András, közreműködik
Kemény János és Keczely Gabriella.
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos utca 8.);
ingyenes; információ: hétköznap 8–20 óráig a 3090007-es telefonszámon.
Március 14. 18.00–19.30
„Föltámadott a tenger…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes
utca 45–47.); belépődíj: 700 Ft/fő; információ: hétköznap 10–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon
Március 15. 7.45 Természetjárás – Pilis-hegység
Pilisszentlászló–Lajos-forrás–Kő-hegy–Kéki-bánya. Táv: 12 km, szint: 200 m
Találkozó: Batthyány tér, HÉV (ind. 7.58); ingyenes;
Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/340-3490; előzetes jelentkezés szükséges (délután 16–19 óráig)
Március 16. 15.00–17.00 Útifilmvetítés
Európa kék szalagja, a Duna 5–6. rész. Ingolstadttól
Regensburgig. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat,
Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes;
Valentin Ferencné önkéntes; információ: 246-8016
Március 16. Városismereti séta – Leányfalu
Bejárjuk a múlt év végén átadott helytörténeti tanösvény állomásait
Találkozó: 8.00, Újpest-Városkapu, buszpályaudvar
(ind. 8.35); táv: 6–8 km, kényelmes túracipő szük-

Március 18. Természetjárás – Mátra-hegység
Kékestető–Mátraháza–Sás-tó–Rákóczi-forrás–Mátrafüred. Táv: 14 km, szint: 800 m (lefelé); találkozó:
Stadionok, VOLÁN (ind. 6.45); ingyenes; információ/jelentkezés: Somóczi Szilvia (Caola), 06/30/3403490. Előzetes jelentkezés szükséges (délután 16–19
óráig).
Március 21. 17.00–18.30
Az ezerarcú Bach – Albertfalván
Kamarakoncert a Bach Mindenkinek Fesztivál részeként. Közreműködik: Szakács Zoltán (zongora),
Szabó Kornélia és Suta-Francescon Edit (ének),
Gampe Nóra és Marosi Attila (fuvola), Papp Györgyi
és Szabó Gergely (hegedű), Ludmány Emil (brácsa),
Bozsoki-Sólyom Pál (cselló)
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes
utca 45–47.), ingyenes; információ: hétköznap 10–18
óráig a 204-6788-as telefonszámon
Március 24. 14.00–15.00
Víz–Ister–Donau–Duna
Történetek a folyó életéből. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park előadása (előadó: Kremnicsán János).
Helyszín:
Újbudai
Önkéntes
Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
i n gyenes; információ hétköznap 9–14 óráig a 3724636-os telefonszámon
Március 24. 16.00–18.00 Évkörök meséi
– Halak magyar népmese
Évkörök, csillagképek, mesék üzenetei rólunk, magunkról.
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub
(Keveháza utca 6.); ingyenes; Nagy Ágnes terápiás
munkatárs; Benkó Erzsébet: 06/70/492-0408
Március 25. 14.00–15.00
Ismeretterjesztő előadás
Híres emberek a magyar történelemből – Gróf Andrássy Gyula. Előadó: Galyó János és Galyó Angéla.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Módszertani és Koordinációs Központ (Kérő utca 3.); ingyenes; információ
Ezüstnet Egyesület, Farkas Ágnes ezustnet.csillag@
gmail.com vagy hétköznap 9–14 óráig a 372-4636os telefonszámon

ÖltőKör
– varrófoglalkozás
A résztvevők neszesszert
varrnak a foglalkozásvezető
segítségével
Időpont: 2020. március
25. 15.00
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

A foglalkozás
ingyenes, de személyes jelentkezéshez
kötött. Jelentkezni
a létszám függvényében március 17-étől
lehet hétköznap 9–14 óráig
a Kérő utcai programközpontban.

Hangfürdőfoglalkozás
Időpont: március 20. 11.30–12.30
Jelentkezés: március 10étől kizárólag személyesen, nyitvatartási
időben az Újbudai
Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban
(Kérő
utca 3.). A csoportlétszám korlátozott.

Mozgás, táplálkozás
60 év felett

– mit? hogyan? – Szakember segít

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

Gyógytorna-tanácsadás

Időpont: minden hétfőn 13.00–14.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő utca 3.)

Táplálkozási (dietetikai) tanácsadás

Időpont: kéthetente szerdai napokon
Helyszín:
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.

pártok eseményei

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!

fogadóórák

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI

tartja a Karinthy 9. alatti KDNP-irodában. Téma: Felkészülés a tavaszi kerti
munkálatokra.

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

A XI. KERÜLETI
JOBBIK PROGRAMJAI

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: március 24., kedd
16–18 óráig.

A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI
A KDNP irodája (Karinthy F. út 9.
Tel.: 209-0474) napközben 14–18 óra
között várja az érdeklődőket. A Szent
imrevárosi Kertbarátkör soron következő
összejövetelét március 11-én 18 órakor

Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába Szilvia
a +36/70/379-9163-as telefonszámon
és a baba.szilvia@jobbik.hu-n 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!

A XI. KERÜLETI ZÖLDEK
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda,
tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.
blog.hu Ha egyetértesz velünk abban,
hogy a klímaváltozás korunk legégetőbb
problémája, ha neked is eleged van abból
a társadalmi igazságtalanságból, amelybe
a Fidesz kormányozta hazánkat, ha te is
szeretnél aktívan részt venni a közügyek
intézésében, akkor csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: https://lehetmas.hu/csatlakozz/

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 Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából
alapított Fekete István Szabadegyetem
következő előadását Simó József, a Czegei
Wass Alapítvány elnöke tartja Wass Albert helye a Nemzeti Alaptantervben címmel március 19-én (csütörtökön) 18 órától
a Bartók Béla út 96. alatti irodában.
További információk és előadások:
www.mihazank.hu/fisz. A mozgalom
nyilvános összejövetelei minden hónap
első keddjén 18 órától, az iroda nyitva
csütörtökön 16.30–18.00. 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.

Lakás, ingatlan

Szolgáltatás

budapesti lakásokat keres. Külföldi
vevők elérése, jutalék 3%, ügyvéd
ingyenes. Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap!
06/20/9600600.
ETELE 36.-ban SZIGETELT, 2
szobás, 1. emeleti, sokextrás, csendes
lakást cserélnék nagyobbra a XI.
kerületben. KP. RÁFIZETEK!
Schmidt: 06/30/422-9539.
ELADÓ XXII. kerületben
beköltözhető, 70 nm-es, háromszobás
öröklakás, irányár: 30 millió Ft. Tel.:
+36/30/9340-189.

Megbízhatóan, referenciákkal:
06/20/396-1933.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder,
homok, zöldhulladék, termőföld.
06/20/4646-233.
KISEBB IRODAHÁZAK takarítását
vállalom 100 nm-től 1000 nm-ig. Ár
megegyezés szerint a takarítandó
terület állapotától, nagyságától
függően személyes megbeszélés
alapján. Hívjon bizalommal!
06/70/277-6734.
SZOBAFESTŐ munkát vállal.
06/30/913-8245.
SZOBAFESTÉS, szigetelés,
ácsmunkák: 06/20/943-5564.
KERT-, TELEKRENDEZÉS!
Metszés, permetezés, favágás,
bozótírtás, térkövezés, kerítésépítés.
Reális áron! www.telekrendezes.hu,
tel.: 06/20/259-6319.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE,
átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs
06/20/264-7752.

INGATLANIRODÁNK eladó

Bérlemény

TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG!
Szeglet Közösségi Tér, 1116 Budapest,
Albertfalva utca 3. 06/20/399-8131.
teremberles@szeglet.hu, ttps://www.
szeglet.hu/teremberles

Víz, gáz,
villany, fűtés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ingyenes

kiszállás.

VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok,
WC-k, mosdók stb. cseréje. Új
vezetékek kiépítése. 06/20/412-0524.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021,
06/20/934-4664.
KERÜLETI Gyorsszolgálat: 2277210, 06/30/9400-748.

Lakásszerviz

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

TV, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,

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

TARSASHAZGONDNOK.HU

MŰANYAGABLAK-CSERE

megrendelhető: 06/70/560-3857.
CSALÁDI és TÁRSASHÁZAK
homlokzati hőszigetelése
állványozással is. Kiss István:
06/20/3334-489.

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
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.

Gondozás

ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR

időskorú ellátásáról gondoskodna.
Személyes megbeszélés érdekében
hívjon bizalommal: 06/70/252-48-97.
IDŐS SZEMÉLYEKNEK nyújtok
segítséget. Vállalok: takarítást,
bevásárlást, ételhordást, autóval
rendelkezem! 06/20/932-0983.
PEDIKŰRÖS HÁZHOZ megy!
Idősek részére gyógypedikűrt,
manikűrt nyújtok. Szakképzett
pedikűrös és egyben idősgondozó
vagyok. T.: +36/20/515-9941.

Állást kínál

A SZENT LUJZA Szeretetotthon

szociális gondozó, ápoló és takarító
munkatársat keres. Önéletrajzokat
a szentlujza@t-online.hu címre
kérjük. Telefonszám: +36/1/4665611.

CSOMAGOLÓANYAGOKAT

gyártó és forgalmazó cégünk
Budaörsi telephelyére
keres MŰANYAGIPARI
SZAKMUNKÁSOKAT
és BETANÍTOTT
MUNKATÁRSAKAT
konfekcionáló (tekercselő)
és csomagoló munkakörök
betöltésére egyműszakos
munkarendbe. Feltétel: 8. általános
iskolai végzettség. Önéletrajzokat
kérjük, a következő elérhetőségek
egyikére eljuttatni: dr-PLAST
Engineering Zrt., 2040 Budaörs,
Seregély u. 3. vagy allas@drplast.
com, t.: +36/30/625-1780.
CSALÁDOKHOZ ajánlunk
megbízható hölgyeket

idősgondozásra, takarításra,
gyermekfelügyeletre bejárással,
bentlakással. 06/1/336-1094,
06/70/380-5649, nyitvatartás: 9–14
óra között. www.empatiasok.hu
AZ ALBERTFALVI Cérnázó
Kft. állást kínál két műszakos
munkarendbe textilgépkezelő
munkakörbe. Jelentkezés:
toborzas@albertfalvi.hu,
tel.: 06/1/464-7910 vagy
személyesen a portán.
XII. KERÜLETI INTÉZMÉNYBE
kiegészítő takarítási tevékenységre
keresünk hozzáértő, megbízható
személyt napi 2–3 órára (nyugdíjas
is lehet). Várjuk jelentkezését a 3550341-es telefonszámon.

Társkeresés
GARANTÁLT társ

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

Könyvek

Azok pályázhatnak, akik XI. kerületi lakcímmel rendelkeznek, az orvosi segédeszközre,
az életminőséget javító eszközre jogosultságukat szakorvos igazolja,
és az eszköz beszerzéséhez külső anyagi segítségre van szükségük. A pályázatot
a VICUS XI. Közalapítványhoz Újbuda Önkormányzatának Zsombolyai utca 4. alatti
portáján vagy a VICUS Alapítványnál félfogadási időben (kedd és csütörtök 16–18 óra),
illetve postai úton, a pályázati lapon megadott címre lehet benyújtani.
A pályázatra rendelkezésre álló összeg mindösszesen: 1 500 000 Ft
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 17.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. március 20.

BAKAI-NAGY ZITA (DK) alpolgármester
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) alpolgármester

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második keddjén
13–15 óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/3724672-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.

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

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

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

KÖNYVEKET, könyvtárakat,

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP) önk.
képv. Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/942-4624, junghausz.
rajmund@ujbuda.hu

Vegyes

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

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
ÉTTEREM BÉRLETI joga eladó
a Camponánál – Tropicariumnál.
06/30/559-5064, www.ingatlan.
com/29273141.
MOBIL SZÉNSAVFÜRDŐ
készülék minden joga átadó.
100garancia@gmail.com
KERESEK HASZNÁLT Zepter-,
Bioptron-lámpát, Színterápiát,
Légterápiát és Ceragem ágyat
készpénzért! Érdeklődni:
06/20/529-9861.

pályázat
A VICUS XI. Közalapítvány pályázatot hirdet
szociálisan rászorulók számára, akiknek megromlott
egészségi állapotuk miatt
– életminőségük javításához – szükségük van gyógyászati
segédeszköz(ök) beszerzésére.

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

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

apróhirdetés

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen!

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

mozaik
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Pályázni a VICUS Pályázati Lap című nyomtatvány kitöltésével és az ott felsorolt
igazolások, a hivatkozott egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás(ok)
és a gyógyászati segédeszközre szóló orvosi ajánlás mellékelésével lehet.
Ha a megrendelés már folyamatban van, akkor az előleg számlamásolatát is kérjük.
Ha a segédeszköz (pl. szemüveg, hallókészülék stb.) megvásárlása az elmúlt hat
hónapban már megtörtént, a pályázat benyújtásához szükséges:
• a VICUS pályázati lapon a kért adatokkal a segélykérés indoklása
• orvosi igazolás és ajánlás az orvosi segédeszköz használatához
• a vásárlást igazoló számla
A VICUS XI. Közalapítvány pályázati adatlapja átvehető
Újbuda Önkormányzatának portáján (XI., Zsombolyai utca 4.) vagy letölthető
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
dr. Szöllősi Ágnes,
a kuratórium elnöke

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.

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.

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

VARGA GERGŐ (DK) önk. képv.
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
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Üdítő és frissítő desszert
a mindennapokra
A kávé, a csokoládé és a narancs
önmagában is finom, hát még, ha
egyetlen desszertben kombináljuk
őket! Parcsetich
Ernő, a VakVarjú
étterem séfje ez
alkalommal egy
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
tartalmas
des�Részletek: buda.vakvarju.com
szerttel
készült,
melyben a csokoládé és a kávé élénkít, a narancs
citrusossága pedig
Ujbuda felfrissít.
mag hird 66x49.indd 1

VakVarjú Vendéglő

24/01/18 11:02

Magyarország
Országgyűlése a 2019. évi
CX. törvényben döntött
arról, hogy 2020. február
29-ével a jegyzők építésügyi
hatósági hatásköre
megszűnik.

2020. március 2. napjától
a feladatellátás helye:

Hozzávalók:

Dél-budai Építésügyi és
Építésfelügyeleti Osztály:
1012 Budapest,
Logodi utca 38–40.

A piskótához:
• 6 tojás
• 12 dkg cukor
• 10 dkg liszt

A kávés krémhez:
• 30 dkg fehér csoki
• 30 dkg habtejszín
• 125 g kávé
• 125 g tejszín
• 15 dkg frissen facsart narancslé
• 8 db zselatinlap

Tisztelt Újbudai Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2020. március 1-jétől
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.

Magyar ízek élményekkel tálalva

A csokoládéréteghez:
• 10 dkg étcsoki
• 15 dkg tejszín

hirdetmény

A tojásokat szétválasztjuk, majd
a fehérjét és a sárgáját külön-külön habosra verjük a cukorral.
A sárgájához hozzáadjuk a lisztet, óvatosan összeforgatjuk, aztán a fehérjével lazítjuk. Zsírpapírral kibélelt formába öntjük,
és 160 fokon 15 percig sütjük.
Mikor a piskóta kihűlt, elkészítjük a csokiréteget. A csokoládét és a tejszínt vízgőz felett

új lakóink
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi
babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük.
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói.

Kedves Újbudai Lakosok! Mancsek Léna vagyok,
2019. december 3-án jöttem a világra 3130 grammal és 50 centiméterrel. Anya, apa kicsi hercegnője
vagyok, nagyszüleim szeme fénye. Nagyon nyugodt
és boldog baba vagyok, éjszaka csak egyszer keltem
anyáékat. Szeretek nézelődni, nagyokat mosolyogni, apa karjaiban álomba szenderülni, „beszélgetni”
a játékaimhoz, különösen kedvencem a Minnie egér.
Alig várom már, hogy még jobban megismerjem Újbudát, és birtokba vehessem a játszótereket. Addig is
üdvözlet mindenkinek!
2019. november
17-én érkeztem,
Varga Emíliának
hívnak.
Eddig
főleg a Feneketlen-tó környékét
fedeztük fel szüleimmel a séták
alkalmával, de
hamarosan mes�szebbre is kirándulunk majd,
mivel
egyre
vidámabb, aktívabb és nagyon
érdeklődő
vagyok. Első babaként jó sorom van, szeretem a hintázást, pancsolást, amit szüleimnek nyugodt éjszakákkal és egyre több mosollyal hálálok meg.

felolvasztjuk, majd kicsit hűtjük,
és a formában lévő piskótára öntjük. Egy órára a hűtőbe tesszük,
miközben a zselatinlapokat beáztatjuk.
A kávés krémhez a fehér csokoládét felolvasztjuk vízgőz fölött, hozzáadjuk a kávét és a 125
g felforralt tejszínt. Elkeverjük,
és hozzáadjuk a beáztatott zselatinlapokat és a narancslevet is.

Mikor már szobahőmérsékletű,
felverjük a tejszínhabot és óvatosan hozzáforgatjuk. Pár perc
pihentetés után a csokoládéval
megkent piskótára öntjük, egyenletesen eloszlatjuk, majd hűtőbe
tesszük, míg meg nem dermed.
Tálalás előtt kakaóporral hintjük
meg.
Jó étvágyat kívánunk!

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00
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.

keresztrejtvény
Juhász Gyula: A hegyi beszéd c. szonettjéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (L, T, N, S). 13. A hajnal
vége! 14. … Mária-siralom, nyelvemlék. 15. Középen merevít! 16. Amerikai énekesnő, basszusgitáros (Suzi). 18. Csónakgerinc. 19. Kidolgozott tudás, régies szóval. 21. … Kahlo,
mexikói festőművésznő. 23. Szénből előállított tüzelőanyag.
25. Összefoglaló, röv. 27.
Zsiráfféle állat. 29. Jegyzetfüzet. 31. Hegedűművész, hangversenymester (János). 33. Hangos páros betűi. 35. Hantol. 36.
Átkarol. 37. Dalárda. 39. Kiss
… Kate! (musical) 40. Angol
férfinév a Szilveszter rövidüléséből. 41. Cérnával odaerősít,
költőiesen. 42. Az összeadás
szava. 42. Kicsinyítő képző. 44.
Dobozba zárt élelmiszer. 45. …
megvénülünk (Jókai). 46. Zúdulás. 48. Némán súroló! 49. Londoni gyöngyszem! 50. Velencei
híd a Canal Grande fölött. 52.
Színtelenedik. 54. Előadó, röv.
56. Portugália egyik hagyományos tartománya (BEIRA). 58.
É-olasz nagyváros, piemonti
nyelven. 60. Zsidó keresztnév,
jelentése: van fényem (LIOR).
62. A mesterképzés második
fokozata, röv. 64. Olasz község
Campobasso megyében. 66. Ismer. 67. Finomított petróleum.
69. Kiesik egynemű betűi.
Függőleges: 1. Banquet része! 2. Hidrogén és arany vegy
jele. 3. Svéd férfinév. 4. Női
becenév. 5. A távolabbi helyre.
6. Dél-afrikai autójel. 7. Jégkorszak eleme! 8. Hüllő. 9. Félretett kártyalapok. 10. Kiejtett
betű. 11. Strázsa. 12. Részben kiemel! 17. Félelmetes lény
a skandináv mitológiában. 19. A Duna ókori neve. 20. Az idézet második sora (K, Ü, A, S, S). 22. Rendszeres pénzbeli
juttatás. 24. Primorje-Gorski …, Tengermelléki-fennsík, nyugat-horvátországi megye. 26. Hordalék jelzője. 28. Evangéliumi szakasz. 30. Egyik irányba sem. 32. Talál. 34. Fertőző
betegség. 37. ÉEN. 38. Kirovó egynemű betűi. 41. Barkóczi
… Pál, szabadságharcos, föld- és néprajztudós, fotográfus. 42.
… Farrow, Golden Globe-díjas amerikai színésznő. 44. Zene-

szerző, karmester, zenetanár, hegedűművész a 19. században
(KÉLER Béla). 45. É-olasz település Trentino tartományban
(MEDIL). 47. Disznóparéjféle, egykor gyakori főzeléknövény
volt. 49. Brazil szövetségi állam. 51. Az első aradi vértanú
(Norbert). 53. Növendék, angolul. 55. Francia férfinév. 57. Tokaj híressége. 59. Jóhiszemű. 61. Jód, urán és vanádium vegyjele. 63. Fiatalon elhunyt orosz rockzenész a szovjet korszak-

aktuális
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Ötéves a B32
Könyvünnep és kulturális fesztivál az idei programban

Idén öt esztendeje, hogy
megnyílt Újbudán a B32 Galéria
és Kultúrtér, amely az egyik
legfontosabb befogadó közösségi térré vált a független
színházi alkotók, a kortárs
képzőművészet képviselői,
a dizájnerek, a bábművészek,
a magyar rocklegendák,
a felnőtt és a gyerekirodalom
mesterei számára.
2015-ben új arculattal és a szélesebb közönségnek is szóló programsorozatokkal nyitott
a B32 Galéria és Kultúrtér a Gárdonyi téren.
A legfontosabb cél egy olyan, a progresszivitást és a klasszikus értékeket egyszerre megtartó összművészeti központ kialakítása volt,
ahol sokfajta produkció, társművészet találhat
műhelymunkára és közösségi együttműködésre is alkalmas befogadóhelyet. A ’80-as,
’90-es években a Bartók 32 Galéria a kortárs
képzőművészeti szcéna meghatározó színtere
volt. A hely szellemét megőrizve, továbbgondolva építette fel koncepcióját a B32 Galéria és Kultúrtér: dinamikusan fejlődve hív
be szinte minden korosztályt,
és folyamatosan fenntartja
a közönség és a média érdeklődését.
A B32 igazi ereje abban
a csapatban rejlik, amelyik
érte dolgozik. – Annyi kreatív
energia gyűlik össze a megbeszéléseken, hogy bárki megirigyelhetné; öröm látni
a tenni akarást, az alkotás iránti vágyat. Én
őszintén úgy hiszem, hogy a művészeink, fellépőink, együttműködő partnereink ezt érzik
és tapasztalják a közös munka során: a kollégákban lévő szakmai alázatot és profizmust
– emelte ki Antal Nikolett, a KözPont Újbudai
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezető igazgatója.

Színház

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne” – mondta Tamási
Áron főhőse az Ábel Amerikában című regényben. – A B32 egy olyan hely, ahol én
is otthon tudom magam érezni – hangsúlyozta Scherer Péter, a Nézőművészeti Kft.
alapító tagja. – Most lett ötéves a kultúrtér,
egy ötéves gyerek már jól beszél, jól mozog,
és már kész ember. A B32 pedig komplett
befogadó színházzá nőtte ki magát – tette
hozzá Scherer Péter. Többek között itt debütált az ő rendezésében a Testvérest című, önéletrajzi elemekre épülő dráma, de az iskolai
zaklatással foglalkozó 7 nap is repertoáron
van. A Kivettem a fejemből a gömböt című
kabarét, a bohóctréfákra épülő Kalap elő
adást szintén rendszeresen lehet látni a közösségi tér színpadán.

közös produkciója, a Mit tennél, ha ma meghalnék? debütált a B32-ben.
Hajdu Szabolcs és társulata, a Látókép
Ensemble ugyancsak visszatérő vendég: családi trilógiájuk második és harmadik része
(Kálmán-nap, Egy százalék Indián) jó ideje
műsoron van a Gárdonyi téren. – Nagyon
szeretünk itt játszani, és nem csak azért, mert
általában friss kávéval várnak. A mi színházunkban mindenki mindent csinál: együtt
építjük fel a díszleteket, együtt pakolunk
és készülünk fel az előadásokra. A B32 ilyen
szempontból az egyik legkényelmesebb játszóhelyünk, ugyanis a technikai személyzet
mindig előkészített tereppel várja a stábot.
A közönség egészen különleges, jól rezonál,
érzékeny és nyitott, abszolút jön velünk –
mondta el Hajdu Szabolcs.

Bábszínház

A 2017-ben elindult Manna Matiné sorozat
Új bábszínház Újbudán programja a bábműfaj képviselőinek ad bemutatkozási lehetőséget, gyermek- és ifjúsági, illetve felnőtteknek
szóló előadásokkal egyaránt. A sorozatban
szerepelt már többek között a Tintaló
Társulás, az ESZME, a Ciróka Bábszínház, a MárkusZínház, Fabók
Mancsi Bábszínháza, Ladányi
Andrea táncművész és Markó-Valentyik Anna bábművész.

öt év alatt

45 ezer néző

munkáját, a Papírfríz II.-t. Vojnich Erzsébet
ugyancsak többször vendégeskedett a galériában. – Nagyon imádom a B32 Galériát,
volt kiállításom itt még az átalakítás előtt
2007-ben, és utána is, 2017-ben. Amikor
tagjai közé választott a Széchenyi Irodalmi
és Művészeti Akadémia, itt rendeztem meg
a Helyszínelők című székfoglaló tárlatomat –
mesélte a festő. Férje, Szüts Miklós
kiállítását 2018-ban tekinthette
meg a közönség. – A kapcsolatom a B32-vel olyan, mint egy
igaz szerelem…. csak szépet
és jót tudok mondani a helyről, egy darabja az életemnek,
és fontos darabja. És remélem,
én is hagytam valami nyomot
a galéria múltjában és jelenéösszesen
ben, sőt, talán még a jövőjében
kiállítás, is – mondta a művész.
Nemrég Szurcsik Józsefnek
koncert,
volt itt tárlata, ő szintén „hazajáró”. – Nekem a galéria különösen érdekes helyszín, jó
néhány évtizede itt volt egy
jelentős kiállításom. Most
is parádés környezetben, jó
emberekkel tudtam itt dolgozni, innen csak mosolyogva
távozom – mondta el a festő.
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235
és 17 színházi

független
színházi előadás
premier

Képzőművészet

A B32 Galéria és Kultúrtér két kiállítótere
(B32, Trezor) egy sor neves művészt vonultatott már fel. A Párizs, Paris! című tárlaton
a Szöllősi-Nagy–Nemes-gyűjtemény darabjait, így például Hantai Simon képeit vagy Vera
Molnár munkáit láthatta a közönség a B32ben. De Kokas Ignác, Schéner Mihály és El
Kazovszkij is kiállított már itt; El Kazovszkij
szorosan kötődött a korábbi Bartók 32 Galériához, itt mutatta be utolsó monumentális

Dizájn,
iparművészet, fotó

A dizájnerek a Trezorban találtak bemutatóhelyet, köztük volt például Jermakov Katalin,
Király Fanni és Bartha Ágnes ékszertervező,
a legendás textilművész Róna Éva, Deim Balázs fotós, Rófusz Kinga, Gévai
Csilla illusztrátor. 2017 óta a B32
fogadja be az Iparművészeti Múzeum vásárát (a múzeum felújítása miatt), így tavasszal és karácsony előtt Prémium Art Fair
várja a kortárs dizájn kedvelőit.

sák-estjét hozta el ide. Fellépett az Elefánt,
az Ed Is On (élén Tasnádi Bence színésszel),
és a kultikus Európa Kiadót vagy Ujj Zsuzsi duóját is hallhatta a közönség. Március 7-én itt mutatták be Kollár-Klemencz
László Ég az erdő című új albumát. Lovasi
András idén januárban a B32-ben adta elő
először a Csak maga című szólókoncertjét.
– Jó néhányszor játszottam már a B32-ben,
és mindig úgy éreztem, hogy ez egy kreatív műhely. Gyakran nézem a programokat,
és soha nincs jegy. Néha a színész barátaim
elhívnak egy-egy előadásra, és akkor be tudok jutni – mesélte.

Irodalom

Újbudán a Bartók Béla út régebbi és újabb
helyei (Hadik, Mitzi, Kis Présház) számos
irodalmi programnak adnak otthont, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, tematikus estek, megemlékezések váltják egymást. A B32 a már meglévő eseményekhez
egyedi módon kapcsolódva igyekszik fiatal
tehetséges írókat, női alkotókat, valamint
a gyermekirodalmat fókuszba hozni. Horváth Gergely Soron Kívül című sorozatában
Háy Jánossal, Grecsó Krisztiánnal, Visky
Andrással és Babiczky Tiborral beszélgetett.
A HUBBY Magyar Gyerekkönyv Fórum
szervezete a magyar gyerekirodalomról
rendez előadásokat. A Fiatal Írók Szövetsége és a B32 tavaly indította el a Kép–Szöveg–Budapest városfesztivált, ahol a valós
és a fiktív Budapest kulturális lenyomatait
térképezték fel.
A B32 rendszeresen kapcsolódik az Eleven
Tavasz és az Eleven Ősz, valamint a Magyar

Zene

ban (Viktor Robertovics COJ). 65. Élénkítő ital. 67. Gárdonyi
Zoltán. 68. Lutécium vegyjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 20. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92., vagy
a media@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 04. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Heje-huja vigalom! Habos fánk
a jutalom. Mákos patkó, babkávé, értük van a parádé. Nyertese: Győri Jenő, 1117 Bp., Budafoki u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Varga Ádám monodrámáját, a Túlélőt
rendre telt házzal játssza a B32, fellépett már
itt a Dollár Papa Gyermekei színházi csoport,
látható volt a kultúrtérben Péterfy-Novák
Éva Egyasszony című megrázó monodrámája is. Legutóbb a Másik Oldal és a Manna

A B32-ben indult útjára
a Lemezjátszó sorozat, amelynek első évadában hazai poprock hírességek meséltek kedvenc albumukról. A második
évad, a Lemezjátszó Classic ikonikus
magyar könnyűzenei lemezeket mutat
be, olyan zenészek közreműködésével,
mint Zorán, Frenreisz Károly, Szörényi
Levente, Karácsony János. Az élő zene is
helyet kap: Ferenczi György és a Rackajam gyakori vendég, de Tóth Vera, Szalóki
Ági, Wolf Kati is énekelt már a színházteremben, Harcsa Veronika pedig a Kas-

Festészet Napja, a Budapest Art Fair, a Budapest FotóFesztivál, a Café Budapest, a Design Hét programjaihoz is. Idén egy speciális könyvünnepre, helytörténeti fesztiválra
és a megszokott Gárdonyi Piknik összművészeti közösségi eseményére is készül a B32
Galéria és Kultúrtér csapata.

K. G.

aktuális
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Történelmi OSC-győzelem
VÍZILABDA

Február 21-én történelmi győzelmet ért el az OSC
Olaszországban: 12-9-re győzték le a Pro Reccót,
amely hat éve nem veszített a BL-ben hazai meccset.
A Veronából hazatérő csapat hazai bajnoki mérkőzését a BVSC-Zugló ellen március 5-ére halasztották
járványügyi okból, ahogy az Eger ellenit is később
játsszák le. Március 3-án, a Nyéki Imre Uszodában
folytatódtak a BL B-csoportjának küzdelmei: a spanyol Terrassa gárdáját fogadta az OSC, és gólparádés meccsen nyert 21-4-re. Az OSC jelenleg vezeti
a B-csoportot, két ponttal előzve meg a Pro Reccót.
A következő BL-forduló április 10-én zajlik, az újbudaiak a Marseille otthonába utaznak.

LABDARÚGÁS

XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK)
BEAC–MAFC egyetemi örökrangadóval vette kezdetét a 2020-as KEK, amelyen a futsal, a röplabda,
a cheerleading és az asztalitenisz után új sportágként
jelent meg a nagypályás labdarúgás. Az ELTE–
BEAC Mérnök utcai Pluhár István műfüves pályáján rendezett mérkőzésen 5-0-ás győzelmet aratott
a BEAC.

Érzékenyítő
sportnap
az óvodában

KELEN SC – NŐI CSAPAT
A legjobb nyolc között búcsúzott a Kelen SC női
labdarúgócsapata a Magyar Kupától, miután 7-3-ra
kikapott a Haladás-Viktória együttesétől.

KOSÁRLABDA

ELTE BEAC
Az újbudai kosaras lányoknak nem megy
most olyan jól, mint a fiúknak. Az elmúlt
időszakban 11 ponttal kikaptak otthon
az alsóházi rangadón a Vasastól, és február utolsó napján sem jött össze a bravúr
Zalaegerszegen. A tartalékos csapattal
utazó BEAC 89-57-re kapott ki a ZTE
NKK-tól, és 23 ponttal az NB I utolsó,
12. helyén tanyáznak.

JÉGKORONG

Még az alapszakasz utolsó mérkőzésén
sikerült Miskolcon 1-3-ra verni a jegesmedvéket, de a középszakaszban már kevesebb öröm jutott a szlovák Tipsport Ligában küzdő újbudai hokisoknak. Az első
fordulóban 2-0-ra a DVTK vágott vissza
a pár napja elszenvedett vereségért, majd
a Detva otthonában idegenbeli győzelmet aratott a MAC Újbuda. Február 28-án
a Tüskecsarnokban az Érsekújvár még nyerni tudott
a morcos medvékkel szemben, de a Nitrának ez már
nem sikerült március 3-án, ők 4-3-ra kikaptak Újbudán. A MAC most a 11. helyen van, 18 pontra lemaradva a play offot érő nyolcadik helytől, amelyen most
a másik magyarországi együttes, a DVTK tanyázik.

A Magyar Parasport Napja alkalmából érzékenyítő
sportnapot tartottak az Észak-kelenföldi Óvoda
Újbudai Palánták Óvodájában február 21-én.

KELEN SC – FÉRFI CSAPAT
Az NB III tavaszi fordulójára készülő felnőtt férficsapat az ESMTK otthonába látogatott felkészülési
mérkőzésre. Az első félidő még 1-1-es döntetlennel
zárult, de végül az erzsébetieknek jött össze a hazai
győzelem 3-1-re.

Az Észak-kelenföldi Óvoda nagy hangsúlyt fektet a befogadó nevelésre,
évente rendeznek tematikus hetet, amikor a gyerekek betekinthetnek
fogyatékkal élő társaik hétköznapjaiba. Az érzékenyítő program ötödik
éve működik az Újbudai Palánták Óvoda telephelyen, három esztendeje
a Magyar Parasport Naphoz is csatlakoztak. A különleges rendezvényen a kicsik megismerhették, hogy milyen gondokkal kell megküzdenie egy fogyatékkal élő embernek. A csoportszobákban más-más típusú
akadályoztatás mellett kellett teljesíteni a kijelölt pályákat, az ovisok
megtudták, milyen nehézségekkel szembesülnek a vakok, a siketek, illetve a mozgásukban akadályozottak.
Újbuda

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. tavaszi nagytakarítási programot szervez a kerület közterületein. A kerületi lakosok zöldhulladék-gyűjtő zsákokat igényelhetnek. A megtelt zsákokat az FKF
Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük,
egyszerűen csak helyezzék el a
szemetes edények mellett.

Helyszínek március 16–27. között:
március 16–20.

Kelenföld
március 23–25.

Lágymányos
március 26–27.

Gellérthegy

Zsákok átvétele: H–CS 9–16 óra, Hamzsabégi út 60. Információ: +36 1 372 7698

