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Összetartozás Napján

Fekete Párduc
a Bikás parkban

Piknik két részben
a Gárdonyi téren
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Ezrek vettek részt
a diákolimpián
Befejeződött az egész
tanévben zajló kerületi
diákolimpia, a díjátadót
az önkormányzat dísztermében rendezték meg. Újbuda
a korábbi évekhez hasonlóan mind az eredmények,
mind a résztvevők számát
tekintve kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2017/2018-as
sportversenyeken.

A hónapokig tartó megmérettetésen
szinte minden sportágban indultak
a kerületiek, az atlétikától kezdve a kosárlabdán át a korcsolyáig. – A diákok
a 180 tanítási napból 155 napon át, 25
sportágban, 132 versenyszámban mérték össze tudásukat. Az iskolai bajnok-

ságokra 7310 fő regisztrált – foglalta
össze Hoffmann Tamás polgármester,
aki arra is emlékeztetett, hogy a mozgás
ösztönzésére számos beruházás valósult
meg az elmúlt években. Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője
a pedagógusok elkötelezett munkájával
és a kormány sportbarát intézkedéseivel
magyarázta a versenyek népszerűségét.
Hozzátette: a sport a gyerekeket az életre neveli, megtanulják, hogyan kell
küzdeniük, kitartaniuk, feldolgozniuk
az esetleges kudarcot.
Idén a legnépszerűbb csapatsportok
a labdarúgás, a röplabda, a kosárlabda és az atlétika voltak, míg az egyéni
sportágak közül mezei futásban, úszásban, atlétikában, tájfutásban és sakkban indultak legtöbben. Az általános
iskolák összesített eredménye alapján

az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola, a középiskolák között a Szent Margit
Gimnázium volt a legeredményesebb,
a legtöbb versenyre a Gazdagrét–Törökugrató Általános Iskola, valamint az Újbudai Széchenyi István Szakgimnázium
regisztrált.
A diákolimpia díjkiosztó ünnepségén
egyénileg is jutalmazták a legtöbb pontot szerző vagy a legtechnikásabb sportolókat; különdíjat 45 tanuló vehetett át.
Az elismerések átadásában részt vett
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, Újbuda jegyzője, Molnár László alpolgármester, Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a cég szakmai vezetője, Horváth
Gábor kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó is.
(Újbuda)

Ünnepi Könyvhét
– interjú Vásáry Tamással
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Bajnok
és NB I-es a BME
futsalcsapata

Telt ház előtt győzött a Gabányi László
Sportcsarnokban a Rubeola elleni visszavágón a műegyetemi futsalgárda, amely
ezzel NB II-es bajnoki címét és a feljutást is
megünnepelhette.

A BME-BT FC az utolsó fordulóig nyílt küzdelemben nyerte
meg a futsal NB II nyugati csoportját, és a keleti csoport
győztesével, a Rubeola FC Csömörrel játszott osztályozót
az NB I-be jutásért. A május 28-i csömöri mérkőzés 1-1-es
döntetlennel zárult, a BME így nyugodtabban várhatta a június 4-i újbudai visszavágót. A Gabányi László Sportcsarnokban a téthez méltó tömeg gyűlt össze, a fordulatos mérkőzés hajrájában alakult ki a 2-1-es végeredmény, a BME
javára. A következő szezonban már az NB I-ben játszhat
Szabó Zoltán vezetőedző csapata.
Huszár Viktor, a BME-BT FC elnöke elégedett volt a mérkőzés után. – Úgy gondolom, méltón képviseljük a BME 25
ezer diákját és Újbudát mind hazai, mind nemzetközi szinten. Az NB I-be feljutás az idei szereplésünk megkoronázása
a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája, a Budapest Egyetemi
Futsal Bajnokság vagy a MEFOB-trófeák elhódítása után.
Köszönettel tartozunk segítőinknek és szurkolóinknak, úgy
egyetemünktől, mint Újbuda Önkormányzatától olyan támogatást kapunk, ami lehetővé teszi a nyugodt és sikeres
munkát – fejtette ki a klubelnök.
(Újbuda)

Újbuda aktívan segíti az iskolákat
Most ért véget a második tanév azóta, hogy az iskolák állami
fenntartásba kerültek, de Újbuda
Önkormányzata továbbra is tevékeny részese az intézményekben
zajló tanulmányi és sportversenyeknek, eseményeknek. A tehetséggondozásban nagy szerepet vállal az Újbudai Pedagógiai
Iroda, amely az idei tanévben 39
versenyt szervezett közel 3400
tanuló részvételével. – A diákok
és tanárok budapesti szinten is
jól szerepelnek a megmérettetéseken – emeli ki a lapunknak

adott interjúban Molnár László
oktatásért felelős alpolgármester.
A versenyek között volt tantárgyi
és tematikus, iskolán belüli, illetve szabadtéri vetélkedő is. Nyáron a soltvadkerti tehetségtáborba
várja a legjobb diákokat az önkormányzat, amely a hagyományos
kamaraerdei esten is köszöntötte
a pedagógusokat.
A kerület az intézményfejlesztésekből is kiveszi részét, beleértve a sportlétesítmények megújítását, és hosszú távú koncepció
kidolgozásával hozzájárul ahhoz

is, hogy a kerület lakosságának
növekedésével lépést tartson
a férőhelyek száma. Az újbudai
általános iskolákban a következő tanévre is több helyen volt
erős túljelentkezés, de a lakóhely
szerinti körzeti intézményekben
mindenki elkezdheti a tanulást.
A középiskolákba is a lehetségesnél többen szerettek volna bejutni – akiknek ez nem sikerült,
az augusztus végén lezáruló rendkívüli felvételin célozhatják meg
a betöltetlen férőhelyeket.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

aktuális
Szakmai
segítség
közösségi
alapon
Aktív részvétel mellett
zajlott a NewGeneration
Skills program közösségi szakmai rendezvénye
az Őrsöddűlői Ifjúsági
Központban. Újbuda Önkormányzatának projektjében partnerként vesz részt
az UP Center, a leendő fiatal vállalkozóknak szervezett programon mentorként
működtek közre a szervezet közösségi irodájában
dolgozó dizájnerek, tanácsadók, fejlesztők.
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Megemlékezés a Nemzeti
Összetartozás Napján
Klebelsberg Kuno vallási
és oktatásügyi tevékenységének volt a legnagyobb szerepe. – Klebelsberg háromféle
hazafiságot
különböztetett
meg, a kesergőt, a szónoklót,
valamint az alkotót. Ő úgy

BEAC-120:
városismereti
séta
A BEAC-120 emlékév alkalmából ingyenes sétát
szervez a BEAC kerületi
együttműködésben a Molnár-C. Pál Műteremmel,
a Budasteppel és Csillag
Péterrel. Az érdeklődők
az elmúlt 120 év egyetemi
sportjának főbb újbudai
helyszíneit járják végig.
A séta június 22-én 17 órakor kezdődik, regisztrálni
a
kommunikacio@beac.
elte.hu e-mail címen lehet.

Szépkorúak
Sportfesztiválja
A legnagyobb létszámban,
160 fővel a XI. kerületi
KESZE, azaz a Kortalan
Ezüstkorúak
Szabadidő
és Sport Egyesületének tagjai neveztek be a Decathlon
Szépkorúak Sportfesztiváljára. A Magyar Szabadidősport Szövetség június eleji
ceglédi rendezvényén 45
mozgásformát próbálhattak ki a résztvevők, a legnépszerűbb a tánc volt.

Közösségi
terem
Erdő Péter bíboros áldotta
meg május végén a Magyar
Szentek templomának udvarában létrehozott termet.
A Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség fiataljai a következő
tanév elején vehetik birtokba a föld alá süllyesztett
építményt. A közösségi
terem létrehozását Török
Dávid tervei alapján 2017ben kezdték meg, megvalósításához állami források
mellett sok adományt is
kaptak.

Motoros túra
Nagy vállalkozás indult
útra június 10-én az újbudai Bét-Sálom zsidó közösség épülete elől. Az Izrael
fennállásának 70. évfordulója tiszteletére nyolc országon áthaladó túrán a zsidó
állam atyjának tartott, magyar származású zsidó író
és politikus, Herzl Tivadar
életének főbb állomásait
járják végig a résztvevők.

Klebelsberg Kuno
szobránál emlékeztek
meg a kerület vezetői
Trianonról a Nemzeti
Összetartozás Napján.
Az egykori vallásés közoktatásügyi
miniszter intézkedései
segítettek abban, hogy
Magyarország képes
legyen talpra állni
a nemzeti veszteség
után.

– A ciszterciek két nagy
intézménye,
a
templom
és az iskola között áll a Klebelsberg-szobor, amely egész
munkásságának állít emléket
– fogalmazott Szkaliczki Csaba Örs plébános. Hozzátette:
az 1922-től 1931-ig hivatalban lévő miniszter a templom
alapkőletételénél még jelen
lehetett, ám a felszentelést
már nem érhette meg.
Simicskó István országgyűlési képviselő Francesco Nitti

egykori olasz miniszterelnök
gondolatait
idézte, aki szerint Magyarország szenvedte el a Trianon miatti
legsúlyosabb területi
csonkításokat, olyan
kegyetlen bánásmódban részesült, amire
egyszerűen nincs magyarázat. Simicskó István
szerint a halálra ítélt helyzetből a keresztény hit vezette ki
a magyarságot, ebben pedig

Görög hangulat
az Albertfalvi Mustrán
Az idén június
2-án megrendezett Albertfalvi
Mustrán görög
ételeket is kóstolhattak a résztvevők, és görög
zene szólt
a közösségi ház
előtt is.
A korábban már megszokott, az Albertfalvi
Közösségi Házhoz kötődő fellépők mellett
ezúttal görög táncházat
is tartottak a mustra
alkalmából, nagy sikert aratott a Pasatempos
zenekar és az Ellinizmosz tánccsoport. A szervezésben segítséget nyújtott és egy görög ételeket kínáló sátorral is megjelent Újbuda Görög Önkormányzata.
Farkas Krisztina képviselő meghívására
a rendezvényre minőségi árut kínáló árusok
Felelős Vállalkozás
Újbuda díj elnyerésére

Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adományoz olyan XI. kerületi vállalkozások
számára, amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén az alább részletezett beavatkozási területeken.
A pályázat témakörei
• Esélyegyenlőség megteremtése (nők, hátrányos helyzetben élők, fogyatékos emberek, megváltozott munkaképességűek, roma és más nemzetiségek)
• Családbarát szemlélet, magánélet és munkahelyi feladatok összehangolása
• Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés (sport)
• Környezetvédelem, zöldmunkahely-programok
• Civil szervezetekkel való együttműködés a társadalmi
és/vagy környezeti fenntarthatóság megteremtéséért
• Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot
szolgáló programok
Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?
A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező
gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). Részletek a pályázókról: www.csaladbarat.
ujbuda.hu

vélte, az utóbbi az, amivel
előre lehet jutni, amellyel újra
lehet építeni az országot –
emlékezett a politikus.

Hoffmann Tamás polgármester Klebelsberg érdemei között kiemelte, hogy a pozitív
hozzáállásban látta a megoldást, hitte, hogy a nemzet képes újra talpra állni.
Megreformálta az oktatást,
a tudományos életet,
az
egészségügyet,
a kultúrát és a sportot. Hitt abban, hogy
csak eltökélt politikával lehet értéket
teremteni és átmenteni az utókornak.
– A Nemzeti Összetartozás Napján épp
ezért nemcsak gyászolnunk kell, hanem
építenünk is. Egy
olyan hidat, amely
örökre összeköt minket, magyarokat, bárhol élünk – mondta
Hoffmann Tamás.
Az esemény zárásaként Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes arra hívta fel
a figyelmet, hogy
a múlt történésein
szép lassan túl kell
lépni, ám fontos,
hogy képesek legyünk tanulni belőle.
– A legfőbb tapasztalat, hogy
a magyar identitástudat örökre megmarad – tette hozzá.
(Újbuda)

ügyintéző
Rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel és azok minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik. Ötleteiket, témajavaslataikat
a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Hív a vasút, vár a nyár

érkeztek a Gyékényes utcába, ahol mesterségbemutatókat, kézműves foglalkozásokat
is tartottak, forgott a gasztro-szerencsekerék,
ügyességi játékokon vehettek részt a gyerekek.
Az estét utcabál zárta, amelyen a Party Dance
Band együttes szolgáltatta a talpalávalót.
(D. B. S.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati vállalati kategóriák:
· mikro- vagy kisvállalat
· közepes vállalat
· nagyvállalat
A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek
A címeket minden vállalati kategóriából (kisvállalat, középes vállalat, nagyvállalat) egy szervezet nyerheti el,
amelyeket az önkormányzat az aktuális költségvetésének
terhére összesen 1 millió forinttal támogat: a kisvállalat
500 ezer Ft, a közepes vállalat 300 ezer Ft, a nagyvállalat
pedig 200 ezer Ft összegű díjban részesül.
A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó
képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója, illetve a nyertes vállalatok jogot szereznek arra is, hogy használhassák
a Felelős Vállalat Újbuda címet és logótípiát is.
Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított
Pályázati Adatlap kitöltésével és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.csaladbarat.ujbuda.hu
internetes oldalról.
További információ:
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu;
+36/1/381-1379
A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető:
www.csaladbarat.ujbuda.hu

Itt a vakáció, a vonatok megtelnek pihenni igyekvőkkel,
családokkal, fiatalokkal és idősekkel. Ennek mellékhatása
a kígyózó sor a pénztáraknál, pedig ma már nem csak ott
lehet jegyet venni.
A MÁV nyári menetrendje június 16-án lépett életbe;
a vasút az iskolába járók helyett most elsősorban a Balatonhoz igyekvőket szolgálja ki, extra kocsikkal és járatokkal.
Tavaly közel másfél millióan mentek vonaton a magyar tengerhez, ez azonban gyakran kellemetlen sorban állást jelent
a pénztárak előtt.
Ez ellen jók az alternatív vásárlási módszerek. 2013-tól jegyés bérletkiadó automatákat telepítettek a budapesti pályaudvarokra és több forgalmas állomásra (a lista elérhető a www.
mavcsoport.hu oldalon), amelyeknél készpénzzel és kártyával
is lehet fizetni, számla is kérhető, előre regisztrált adatokkal.
Öt százalék kedvezmény jár a jegy árából, ha itt vásárolunk,
ám a használat nem teljesen magától értetődő. A vasúti szaknyelv néhol olyan rövidítéseket és logikai lépéseket tett a rendszerbe, amelyeket a laikus nem ért. Elsőre tehát érdemes segítséget kérni a használathoz, ezt időnként diákokkal igyekszik
megoldani a MÁV. Ennél kényelmesebb interneten vásárolni.
A jegyvasarlas.mav-start.hu oldalon először regisztrálni kell
– a felhasználói név, a jelszó és a számlázási adatok megadásával –, majd a belépéssel kezdhetjük meg a vásárlást. Itt több
időnk és több segítségünk van kiismerni a felületet, érdemes
elolvasni a használati útmutatót. Kétféle jegyből választhatunk. Az e-jegy elektronikus, ez kinyomtatva vagy telefonunk
képernyőjén felmutatva is utazásra jogosít, ráadásul 10 százalékkal olcsóbban. Hátránya, hogy az oda- és a visszaútra külön-külön kell jegyet váltani, és csak elektronikus számlával
kérhető. A MÁV azt ígéri, hogy a nyár folyamán a Vasútinfó
applikáció is frissül e-jegyvásárlási opcióval.
Interneten vett jegyünket átvételi ponton is megkaphatjuk: számos MÁV-állomáson vannak jegykiadók, amelyekkel a vásárláskor kapott kód beütése után lehet nyomtatni.
Ez a verzió öt százalékkal olcsóbb, mint a pénztári vásárlás. Tudni kell, hogy akár nyomtatott, akár e-jeggyel utazunk, esetleges kedvezményünk csak akkor lesz érvényes,
ha felmutatjuk a jegyellenőrnek az arra jogosító okmányt.

aktuális
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Fekete Párduc
a Bikás parkban

Újbuda Önkormányzata június 14-én avatta fel
a Bikás parkban a labdarúgó Aranycsapat legendás
kapusának, Grosics Gyulának szobrát. Kligl Sándor
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotását
a sportlegenda halálának negyedik évfordulóján
leplezték le.
Újbuda Önkormányzata a 2014-ben elhunyt olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a kerület díszpolgára tiszteletére emelt szobrot. Az ünnepélyes avatáson Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője
Grosics Gyula sportolói teljesítménye mellett személyiségének emberi
oldalát méltatta. – Kevesen érdemelnek meg ilyen szobrot, de ő kapusként és emberként is kiemelkedő volt – fogalmazott. – Halála után kezdeményeztem, hogy legyen egy emlékmű, amely méltó az ő szellemiségéhez.
Az őt ábrázoló emlékmű egyben egy
szimbolikus kapu is, amelyen áthaladva mindig emlékezhetünk rá – tette
hozzá a képviselő.
– Múlt nélkül nincs jövőnk – hangsúlyozta az eseményen Hoffmann
Tamás polgármester, aki úgy látja,
a példaképek segítenek megérteni
a múltat és előrelendíteni a fiatalokat
a jövőbe. A polgármester személyes
emlékeit osztotta meg Grosics Gyuláról, aki „már életében is legenda volt”.
Felidézte a sportiskolában tett látogatásait, ahogy a gyermekekkel bánt
és mindenkihez volt egy-két kedves
szava. – Távozásával tátongó űr maradt bennünk – zárta gondolatait.
Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke beszédében kiemelte: „az Aranycsapat nem csupán
a magyar sporttörténet része, hanem
a magyar nemzet történetének ügye is”,
hiszen bárhol járunk a világban, a magyarokról mindenkinek Puskás vagy

Kligl Sándor Munkácsy Mihály-díjas
szobrászművész alkotását Kiss-Rigó
László szeged-csanádi püspök avatta fel.
Az esemény zárásaként a megemlékezők
koszorút helyeztek el a szobornál, a Magyar
Olimpiai Bizottság nevében az alelnök
Deutsch Tamás koszorúzott.
Grosics jut elsőként eszébe. Az emlékévet tavaly április 1-jén, Puskás
Ferenc születésének 90. évfordulóján hirdették meg, és az új Puskás
Ferenc Stadion átadásával zárul majd. Addig számos rendezvényt tartanak az Aranycsapat tagjaihoz kapcsolódó helyszíneken és évfordulókon
szerte a Kárpát-medencében. A Grosics Gyuláról készült alkotás avatása is méltó eseménye az emlékévnek – fogalmazott Lomnici Zoltán.
A család nevében a Fekete Párducként emlegetett sportoló lánya,
Grosics Edina mondott beszédet. Kiemelte: édesapja Újbudát érezte igazi
otthonának, szabadidejében szívesen
sétálgatott itt, a Bikás parkot különösen szerette, így a szobor méltó helyre
került. Édesapja különösen nagy figyelmet szentelt a róla elnevezett iskolának, ahol szeretett a gyerekekkel
beszélgetni. – Ő mindig azt szerette
volna, ha anyagi helyzetétől függetlenül minden gyermek sportolhatna
– mondta a kapuslegenda lánya, aki
ennek szellemében működteti a Grosics Gyula Kapusiskolát, illetve alapítványát.
Az ünnepségen részt vettek az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola diákjai is, akik egy improvizációs
játék részeként mutatták be az egykori kiválóság védését. Azok a tanulók,
akik még személyes emléket őriznek
az iskola névadójáról, megosztották
gondolataikat, élményeiket a megjelentekkel, majd közösen elénekelték
a Grosics-himnuszt.
(Újbuda)

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából
elkészült a Budapest XI. kerület, Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Villányi út–Szüret u.–Ménesi út–
Balogh lejtő által határolt területre vonatkozó szabályozásának módosítása.
A gimnáziumot fenntartó Ciszterci Rend az iskola területén egy új tornacsarnokot kíván
létesíteni. E projekt megvalósítása a jelenleg hatályos KVSZ módosítását teszi szükségessé.
A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat 40/2018. (IV. 19.) XI. ÖK sz.
határozatával a szóban forgó területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért
a terv egyeztetése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tárgyalásos eljárásokra vonatkozó
42. §-a szerint történhet.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet
értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.

A terv 2018. június 20-ától 2018. július 5-éig megtekinthető az önkormányzat weblapján,
a Főépítészi Iroda felületén a készülő településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel
kapcsolatos észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. §
(1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart
2018. június 27-én, szerdán 14.00 órakor (Zsombolyai u. 4. V. emelet). A fórum részeként megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket,
javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.
Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a lakossági fórumon
felül a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre 2018. július 5-éig nyújthatják be.
Takács Viktor Tibor
főépítész

Ottlik-kert
a buszvégállomás
környékén
Újbuda Önkormányzata nyílt
tervpályázatot írt ki az egykori
buszvégállomás környezetének
megújítására. Nemcsak a zöld
és a gyalogos felületek növekednek, de egy Ottlik Gézaemlékhelyet is kialakítanak.
A Kossuth- és József Attila-díjas
író kisgyermekkorát töltötte
a kerületben.
Újbuda Önkormányzata „Ottlik-kert” címen
június 18-án írta ki nyílt tervpályázatát az író
és műfordító emlékművének, illetve az emlékmű környezeti rendezésének megvalósítására a Bukarest utca–Ulászló utca–Kosztolányi
Dezső tér közötti területen. A kiírás alapvetően
szabad kezet ad a tervezőknek, arra azonban figyelniük kell, hogy az emlékhely és környezete
teljes mértékben illeszkedjék a városképbe, úgy,
hogy a helyieknek is jól használható legyen.
A bírálóbizottság elnöke Mohácsi Sándor tájépítész, akinek az irodája több újbudai tér, például
a Bikás park tervezésében is részt vett. A bizottság tagja még Erő Zoltán építész, urbanista,
az M4 metróvonal megállóinak egyik tervezője,
Gálhidy Péter szobrász, Kulcsár-Szabó Zoltán
irodalomtörténész, az önkormányzat részéről
pedig Hoffmann Tamás polgármester, Büki
László városgazdálkodási igazgató és Takács
Viktor mb. főépítész. A pályázat részletei az ottlikkert.ujbuda.hu oldalon olvashatók, és lapunk
is folyamatosan beszámol majd róla.
(Újbuda)

Nyáron is fő
a biztonság
Ingyenesen osztott ajtóéket és belépésjelzőt a kerületi lakosoknak az önkormányzat
és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. a lakásvédelmi akcióterv 2.0 részeként.
A Tranzit Art Caféban lehetett átvenni az eszközöket a lakcímkártya bemutatása ellenében.
Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető
szerkezet. Ha illetéktelenek próbálnak benyitni, a szerkezet hangjelzést ad. A belépésjelző
riasztó olyan biztonsági berendezés, amely
az ajtó vagy az ablak kinyitásakor szólal meg.
A készülék három gombelemmel működik,
és egyszerűen felragasztható az ablak- vagy
az ajtókeretre. Haidar Norbert önkormányzati képviselő hangsúlyozta: nyáron gyakran
vannak besurranó tolvajok, az is előfordulhat, hogy a betörő a bukóra nyitott ablakon
keresztül akar behatolni. Ennek megakadályozására alkalmasak ezek az eszközök.
Az is nagyon hasznos, ha a szomszédok
figyelnek egymásra, és szólnak, ha gyanús
személyt látnak a közelben.
(T. K.)

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Váratlan helyzetekben, például rosszullét
vagy elesés esetén azonnal érkezik a segítség,
ha valaki igénybe veszi a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. Az idős vagy fogyatékos ember a kihelyezett készülék nyomógombjával
tudja értesíteni a diszpécserközpontot. A befutó jelzés alapján a gondozónők 30 percen belül
a helyszínre sietnek, és egészen addig ott maradnak, amíg a krízishelyzetet elhárítják, értesítik az ellátást kérő által megjelölt személyt.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Budapest XI. kerületében, saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a készülék megfelelő használatára képes 65 év feletti vagy fogyatékossággal
élő személyeknek tesszük lehetővé, az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. Intézményünk
(1116 Budapest, Kenderes u. 4.) a kerület egész
területén biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, jelenleg 100 segélyhívó készülékkel rendelkezünk.

ingatlan
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,
a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

Elite Park: ahol megvalósítható
a prémium életstílus
sektől. Nem egy szokványos kockaház, hiszen
az épületek mindegyikének egyedi a formája,
jellemzőek a visszatört
homlokzatok és a ferde
tetősíkok.

Csend,
nyugalom,
parkosított
környezet

Az újbudai Elite Park egy olyan
lakópark, amelyiknek teljes
mértékben megalapozott az elnevezése: kiválóan rámutat a projekt
minőségére, és arra a prémium
életstílusra, amely itt egy ingatlan
megvásárlásával elérhető közelségbe kerül az igényes vevők
számára.
A lakások és környezetük minősége már abból
is sejthető, hogy a tavalyi évben az Elite Park
elnyerte az Év Tervezett Lakó Projektje címet
az ingatlan.com hetedik alkalommal megszervezett rangos versenyén a Várkert Bazárban.
Ebben a kategóriában 22 másik beruházást
előzött meg.

A lAkások

40%

-a

már elkelt

Egyedi kialakítású építészeti
remekmű
A lakóingatlan-projekt valóban egyedülálló a most zajló fejlesztések között. Építészeti
remekmű, amely ötvözi a jelenleg futó nyugat-európai lakóingatlan-fejlesztések példaértékű céljait és eredményeit, valamint kiemelten figyelembe veszi az aktuális hazai piaci
igényeket. Így jellemezte a Tervtanács a XI.
kerületi beruházást, amelynek projekttanácsadója a Balla Ingatlan.
A projekt mögött olyan nevek állnak, mint
az innovatív beruházó, Jákob Zoltán, aki – vállalva a magasabb beruházói és anyagköltségeket – egy előremutató és egészen különleges
megoldású ingatlanegyüttesre adott megbízást
a Brüsszelben is dolgozó kiváló tervezőnek,
Székelyhidi Gábornak és csapatának. A beruházó Magyarország legnagyobb szépségipari
cégcsoportjának (Elite Cosmetix – Crystal
Nails) egyszemélyes tulajdonosa, ráadásul
maga is ideköltözik.
A pazar külsejű Elite Park ingatlanegyüttes
homlokzatában, téralakításában, színeiben eltér az átlagos és jellemző lakóparki fejleszté-

A lakópark Újbudán,
a csendes Barázda utcában, a Kopaszi-gáttól
és a Dunától rövid sétányi távolságra épül meg.
Ez egy olyan környék,
amely még az egyébként
is felkapott és klasszikus újépítésű lokációnak számító XI. kerületen belül is kiemelkedő
helyszínt kínál a beruházásnak. Egyrészt közel fekszik a Dunához és a városközponthoz,
másrészt kiváló közlekedési adottságokkal
rendelkezik a 4-es metró kötöttpályás megközelítése révén. A felépülő Elite Park
pedig visszahat a környék hangulatára, még vonzóbbá téve azt
egyedi miliőjével.
Az épületek között az átlagosnál jóval nagyobb, 20–26
méteres távolságokat alakítottak ki kellemes térérzetet és sok-sok napfényt
biztosítva az itt lakóknak.
A társasházak közvetlen
környezete
kifejezetten csendes, nyugodt,
és nevéhez méltóan
parkszerű. A Budafoki
út felől például egy 40
méter széles zöld védősáv
garantálja majd a pihenni
vágyó lakók kényelmét, de
kialakítanak családbarát játszótereket is, mégpedig olyan

módon elhelyezve, hogy ne zavarják az Elite
Park lakóinak nyugalmát.

Széles lakásválaszték,
megtérülő befektetés
Az Elite Park azonban nemcsak építészetileg
kiemelkedő fejlesztés, hanem teljes mértékben figyelembe veszi az aktuális hazai ingatlanpiaci igényeket is. Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője megjegyezte,
hogy a lakóparkban teljesen vegyes, a kereslethez tökéletesen igazodó lakásmixet kínálnak. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megpróbálták kielégíteni a CSOK-os igényeket,
másrészt lesznek kisebb és nagyobb méretű
lakások, valamint intim teraszos luxuspenthouse-ok is.
Harmincféle lakástípus lesz majd az épület
együttesben, így mindenki megtalálhatja
a neki megfelelő ingatlant. A tervezők törekedtek az esztétikum és funkcionalitás egységére: a téralakítás rendkívül átgondolt, nincsenek felesleges terek, lakásrészek. A méret
és elrendezés alapján rendkívül szélesnek
számító választékban bárki rátalálhat az általa
megálmodott otthonra az egyedi belsőépítészettel rendelkező, akár kertkapcsolatos vagy
panorámás tetőteraszos lakások között.
Mindezeken felül az Elite Park lakásai
az egyetemek és munkahelyek közelségének
köszönhetően remek bérbeadási lehetőséget
is kínálnak a mostanában egyre felkapottabbá váló újbudai környezetben, miközben
értékesítési árai teljesen átlagosnak és reálisnak számítanak az új építésű lakások körében a kerületen belül.
– Aki ebben a fejlesztésben vásárol befektetési szándékkal,
az a munkahelyek és egyetemek közelsége miatt állandó bérlői keresletre
és magas bérletidíj-bevételre számíthat. Ráadásul a jelentős hozam
mellett még komoly
értéknövekménnyel is
számolhat – hangsúlyozta
Balla Ákos.
(X)

aktuális
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Védőnők napja
A védőnők fel
adata igen sokrétű:
tanácsot adnak,
felkészítenek,
gyógyítanak.
Munkájukhoz
rengeteg
türelem, odaadás
és szeretet kell.
Június 13-án
őket ünnepelte
a kerület.
A védőnők 1916 óta
támogatják szakértelmükkel, tanácsaikkal
a családokat a gyermekvállalás és -nevelés
során. A Szent Kristóf
Szakrendelő
dísztermében rendezett ünnepségen Hoffmann Tamás polgármesterként,
egyszersmind gyakorló
édesapaként mondott
köszöntőt,
amelyben
a védőnői szolgálatnak
a családok életében betöltött szerepét hangsúlyozta. A szakmai felkészültség mellett méltatta a hivatás
emberi oldalát is, kiemelve
a védőnői munkával járó felelősséget, hiszen jellemzően
új élethelyzetben, a családdá
válás időszakában nyújtanak
segítséget az ifjú pároknak.
Simicskó István ország
gyűlési képviselő a védőnői

szolgálat egyediségét emelte
ki. A több mint száz éve működő ellátási forma magyar
sajátosság, amelyet pár éve
hungarikummá is nyilvánítottak. – Egy évszázada
ismerték fel, milyen fontos
a családok támogatása, igaz,
akkor még másfajta problémákkal kellett szembesülniük, mint napjainkban. Akko-

riban a kevés információ volt
az igazi baj, most pedig a túl
sok – fogalmazott a képviselő. Simicskó István úgy látja,
a védőnői pálya azon ritka
hivatások közé tartozik, amelyek az önfeláldozásról szólnak. Ők oltalmat, biztonságot nyújtanak, emellett részt
vesznek az oktatási-nevelési
intézmények mindennapjai-

ban, az egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatok ellátásában is.
– Újbudán jelenleg 46 körzeti védőnői állás van betöltve, az iskolai védőnők
száma 16, az összlétszámból
11 fő gyesen van – mondta
el Kóti Tamás, a Szent Kristóf Szakrendelő igazgatója.
– Számos olyan intézkedés

történt az elmúlt években,
ami miatt a védőnők szívesen
maradnak Újbudán. A családbarát szemléletnek köszönhetően a gyermekvállalást is
segíti az intézmény, így sok
a fiatal és tapasztalt munkaerő a kerületben – fejtette ki
Kóti Tamás. Az eseményen
az is elhangzott, hogy a védőnői szolgálat hamarosan új

Újbuda a Balatonban
Újból nekivág a Révfülöp és Balatonboglár
közti több mint öt kilométeres távnak az Újbudai Balaton-átúszó Csapat. Az idei, immár
36. Balaton-átúszást június 30-án, szombaton
rendezik meg, ha az időjárás lehetővé teszi.
Az újbudai csapattal érkezők nemcsak segíthetik egymást, hanem kedvezményt is kapnak.
– A regisztrációt a Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület intézi, jelentkezni június 20-áig lehet – tájékoztatta lapunkat a fő
szervező, Junghausz Rajmund önkormányzati
képviselő. A csapattal úszók 6000 forintos

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete
alapján kiírja pályázatát
az „Újbuda Önkormányzata

Papp László Sportolói
Ösztöndíj”
elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon
sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási
intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keret tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyekben
az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág
készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali
tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet
tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén
(főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege bruttó 20–50 ezer forint/fő.
•
•

•

•

•
•

A pályázás feltételei:
Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora
a tárgyévben be nem töltött 25. életév.
(A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.)
A pályázatot benyújtó fiatal 2017/2018. évi tanulmányi
eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet
a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének
javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje
alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban hazai
és nemzetközi versenyeken korosztályának megfelelő 1–8.
helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban korosztályos hazai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie.
A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért
felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.
Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más
önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

hellyel bővül, idén nyáron
kezdik meg a gazdagréti védőnői körzet intézményének
kiépítését. Az esemény végén
a kerület vezetői egy-egy szál
virággal köszöntötték a résztvevőket, a több évtizede
szolgálatban lévő védőnőket
virágcsokorral és oklevéllel
jutalmazták.
(K. A.)

A hónap babája

egyesületi nevezési díjat fizetnek majd a helyszínen, az első 49 jelentkező pedig díjmentesen
utazhat oda-vissza a közös busszal. A buszos
utazási szándékot legkésőbb június 25-éig kérik jelezni. Az esemény szervezői június 28án jelentik be, hogy megtartják-e az átúszást,
a tartalék napok: július 1., július 7., július 8.,
július 14., július 15.
Jelentkezés és információ:
balatonatuszas@szeretemujbudat.hu,
mobil: 06-70/9424624.
(Újbuda)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata
Papp László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete
mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid önéletrajz,
az eddigi sportolói tevékenység bemutatása, iskolai
előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről
és támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat,
diákigazolvány, tb-kártya, lakcímkártya, személyi igazolvány, adóigazolvány másolata) együtt lehet.
Pályázati adatlapok beszerezhetők minden év június
1-jétől a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), és letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje:
2018. augusztus 31. 12.00 óra

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság
Programkoordinációs Csoport munkatársainak (1113
Budapest, Bocskai u. 39–41. II. emelet 202-es szoba, tel.:
372-3482, 372-3448) személyesen, a pályázati kiírásban
meghatározott határidőig lehet benyújtani, vagy postai
úton az önkormányzat címére küldhető be (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.).
A borítékra kérjük, írják rá: „Újbuda Önkormányzata
Papp László Sportolói Ösztöndíj”.
Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. javaslata alapján, a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A formailag hibás és hiányos pályázatokat a polgármester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés napja.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Budapest, 2018. május 2.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Béres Boglárka 2018. február 23-án született 3110
grammal és 52 centivel. Testvérei, Anna és Boti már
nagyon várták az érkezését, akikkel gyakran meglátogatja az Albertfalvai Közösségi Kertet. Nagyon nyugodt
kislány, és érdeklődve tekint a világra. Kívánunk neki
és családjának sikereket a jövőben, valamint jó egészséget és kellemes nyarat.

DIGITÁLIS

MAMMOGRÁFIAI

VIZSGÁLAT

Az emlőrák a klinikai tünetek megjelenése
előtt átlagosan 2 évvel korábban
diagnosztizálható!

Bejelentkezés vizsgálatra:

+36 1 505 8888
Pozitron-Diagnosztika Központ | 1117 Bp., Hunyadi János út 9-11.

www.pet.hu
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Újbuda Önkormányzata aktívan segíti az iskolákat
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Intézményfejlesztés és tehetséggondozás
egy-egy jó versenyeredmény, amely az egyéni fejlődésben is megmutatkozik. A sikerélmény, az elismerés mindenkinek fontos, így
az idei évben is 5 millió forinttal támogattuk
az intézmények év végi jutalomkönyv-vásárlását.

Itt a vakáció, kiürülnek
az iskolák, ahol év közben
megannyi esemény,
verseny, ünnepség van,
amelyeknek tevékeny
része az önkormányzat
is. A 2017/2018-as tanévet
Molnár László oktatásért
felelős alpolgármesterrel
értékeltük.
• Most ért véget a második tanév,
amióta az iskolák állami fenntartásban vannak, miközben lapunkban is számtalan, az önkormányzat által szervezett tanulmányi és
sportversenyről számolhatunk be.
A Klebelsberg Intézményfenntartó megalakulásakor, 2016-ban nem
volt kérdés, hogy lehetőségeinkhez mérten az iskolákat továbbra
is segítenünk kell. Megtartottuk
az Újbudai Pedagógiai Irodát (UPI),
hiszen ez olyan műhelye a kerületi
tehetséggondozásnak, amelyhez hasonló csak nagyon kevés működik
a fővárosban. Az UPI egy 25 millió
forintos éves költségvetéssel rendelkező szervezet, amely az idei tanévben 39 versenyt szervezett, közel
3500 tanuló részvételével. Ezáltal
a gyerekek folytonos, jó értelemben
vett versenyhelyzetben vannak, így
egy fővárosi megmérettetésen vagy
a középiskolai felvételin ismert szituációban találják magukat, csupán
a teljesítményre kell összpontosítaniuk. Diákjaink és tanáraik felkészültségét mutatja, hogy budapesti szinten is rendre jól szerepelnek, két általános iskola pedig
évek óta a legjobb fővárosi intézmények között van. Hasonló
indíttatású az önkormányzat által támogatott robotprogramozó
tanfolyam is: a résztvevők már a második év végén kiemelkedő
eredményeket értek el az országos versenyen, köztük korosztályos győzelmet is. Ez a program igazolja, hogy a lehető legtöbb
területen meg kell teremteni a gyerekeknek a fejlődés lehetőségét, iskolai időn kívül is. Az informatika azért is fontos, mert

• A lakásvásárlások és az új beköltözők számát illetően is előkelő helyen szerepel Újbuda, ami maga után vonja a gyermeklétszám
növekedését is. Ezzel mennyire tud lépést
tartani a kerület?
Nyugodtan mondhatom, hogy kerületi szinten van elég általános iskolai férőhely, persze
az egyes intézményekbe némi eltéréssel jelentkeznek a diákok. Azt tapasztaljuk, hogy
egy-egy lakóparképítés hatása három-négy
év múlva csapódik le az iskolai létszámokban. Igyekszünk előrelátóak lenni, ezért is
készült el a Kerületi Intézményfejlesztési
Koncepció, amelyet a tankerület rendelkezésére bocsátottunk. Nekik is van hasonló
tervezetük, összhangban a miénkkel, tehát mindenki tisztában van a kihívásokkal,
és a megoldásokon is folyamatosan dolgozunk.

Újbudán működik a hazai mérnökképzés két legerősebb felsőoktatási intézménye, ami hosszú távon még rengeteg lehetőséget
jelent nekünk.
• Nyáron sem hagyják magukra a jó képességű diákokat,
augusztusban rendezik meg a soltvadkerti tehetségtábort.
Ez viszonylag új kezdeményezés, egyfajta jutalom a jól teljesítő diákoknak, egyúttal a pedagógusoknak – a tehetséggondozás, a versenyek róluk is szólnak. Nekik is remek motiváció

Elég férőhely van
az általános iskolákban
Több helyen volt idén is erős
túljelentkezés a kerületi általános
és középiskolákban. Az önkormányzat – az állami illetékesekkel együttműködve – bővítési
és fejlesztési döntésekre készül.
Szeptemberben 37 első osztályt indítanak a helyi általános iskolákban, összesen 1011 kisdiákkal. Az előző tanévben 39 osztály indult 981
elsőssel. A szülők már tudják, melyik iskolába kísérik majd gyereküket az első tanítási
napon, hiszen az intézmények április 27-éig
tájékoztatták őket. Helyhiány miatt senkinek
sem kell máshová mennie, a lakóhely szerinti
körzetes iskolákban mindenki elkezdheti a tanulást.
A középiskolákban is lezárultak a felvételik. Ha valaki még nem jutott be sehová, vagy

A rendkívüli felvételi eljárás már nem
része a KIFIR-nek, de az Oktatási Hivatal segítséget nyújt a kereséshez
az általános iskoláknak, a szülőknek
és a tanulóknak. A középfokú intézmények által a rendkívüli felvételi
eljárásban meghirdetett férőhelyek
keresésére szolgáló program is elérhető a honlapon. A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját
és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg.
Az intézmény vezetőjének pozitív
döntését követően iratkozhat be a tanuló a középiskolába.

valamiért változtatni akar, akkor az augusztus
31-éig megtartandó rendkívüli felvételi során
kérheti felvételét oda, ahol maradtak betöltetlen férőhelyek – olvasható az Oktatási Hivatal
honlapján.
– Több kerületi középiskolában is túljelentkezés volt, ez mindig így van – mondta
Molnár László alpolgármester a Kamaraerdei
Ifjúsági Központban megrendezett Pedagógus Est alkalmával. Hozzátette: az önkormányzat a Dél-Budai Tankerületi Központtal
együttműködve fejlesztéseket és bővítéseket
kezdeményez, mivel egyre többen laknak Újbudán. A beruházások alapvetően a tankerületi központhoz tartoznak, ezeket az állam finanszírozza. Az alpolgármester az Érdi utcai
(Farkasréti) Általános Iskolát és a Lágymányos–Szentimreváros területén található intézményeket említette példaként a fejlesztésre
megérettek között. – A tervek már készen vannak – tette hozzá.
Az Újbudai József Attila Gimnáziumban
a kapacitásoknak megfelelően négy osztály indul szeptemberben: angol, francia és spanyol,
nyelvi orientációs, valamint emelt szintű matematika és biológia tagozatokkal.
– A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban három és félszeres volt a túljelentkezés – mondta el Bánáti István igazgató.
Az intézménybe a középfokú intézmények
felvételi információs rendszerének (KIFIR)
egyeztetett felvételi jegyzéke alapján hatvanan kerülhetnek be a következő tanévtől. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Speciális Szakiskolája is nyilvánosságra
hozta már honlapján a 9. előkészítő évfolyam
ideiglenes felvételi jegyzékét.
(Újbuda)

• A közelmúltban két nagy intézményfejlesztést jelentettek be: ezek a Szent Imre, illetve a Szent Margit gimnáziumokban épülő
sportkomplexumok. Várható még ilyen léptékű fejlesztés a kerület oktatási intézményeiben?
A Szent Margit és a Szent Imre gimnáziumok
fejlesztése kormányzati forrásokból valósul
meg, és a jövő szempontjából is fontosak,
növelik a kerület értékét. Ám önkormányzati szinten is folyamatos a munka. Megtörtént
például a Farkasréti Általános Iskola bővítésének és teljes felújításának tervezése, és reményeink szerint belátható időn belül meg is valósul. Addig sem maradunk tétlenek, a tao révén
teljes mértékben megújul az intézmény uszodája, csakúgy,
mint a Petőfi suli tornaterme, így újabb lehetőségek nyílnak
meg a mindennapos testnevelésórák előtt. A diáksport is nagyon hangsúlyos: 25 sportág 132 versenyszámában összesen
7300 diák indult ebben a tanévben.
(Újbuda)

Szeretnek versenyezni
a kerületi diákok
Csaknem negyven újbudai
tanulmányi versenyt szerveztek 89 kategóriában
a 2017/2018-as tanévben
az iskolák és az önkormányzat. Voltak köztük
tantárgyi, tematikus, iskolán
belüli és szabadtéri vetélkedők is.

Palánczné Németh
Zsuzsanna, a Budapesti
Komplex Szakképzési
Centrum Újbudai
Szakiskolájának igazgatónője két nagy kitüntetést is
kapott az elmúlt hetekben.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Apáczai
Csere János-díjjal ismerte
el a neves gyógypedagógus
tevékenységét, a Fővárosi
Közgyűlés pedig Bárczy
István-díjjal tüntette ki.
Az önkormányzat is
megjutalmazta a kecskeméti országos versenyen
kiemelkedően teljesítő
újbudai robotprogramozó
csapatokat.
A robotprogramozásba eddig 300 kerületi gyermeket vezettek be azokon
a korábban helyi fenntartású iskolákban megszervezett élményalapú
tanfolyamokon, amelyeket az Újbuda Smart11 Üzemeltető és Fejlesztő
Nonprofit Kft. és a Gyermekakadémia
kezdeményezésére indítottak két éve.
Újbuda Önkormányzata iskolánként
15 diák részvételi díjának 80 százalékát téríti meg.
Idén a IX. Robotprogramozó Országos Csapatversenyre öt csapattal neveztek az újbudai tanulók, közülük három
jutott be az áprilisi döntőbe. A 7–8. osztályos csapat (Kiss Botond, Nagy Péter

Június 2-án, szombaton első
alkalommal tartottak családi napot a Lágymányosi
Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában.
A közösségformáló rendezvényen Hoffmann Tamás, Újbuda
polgármestere, valamint Molnár László alpolgármester is
részt vett.
A városvezető gratulált a kezdeményezéshez, és reményét fejezte ki, hogy ezzel az intézmény
hagyományt teremt. Az eseményen gyűjtést szervezett az iskolát támogató Praevolans Alapítvány, amelynek fő célja most
az, hogy jövőre, az intézmény
fennállásának 60. évfordulójára

Tanulmányi versenyek a 2017/2018-as tanévben

Nem csak a magolásról, a négy fal
közötti tanulásról szólt a múlt héten véget érő tanév. Közel negyven
alkalommal szerveztek az iskolák
és az Újbudai Pedagógiai Iroda különböző tanulmányi versenyeket, több
mint 3300 tanuló részvételével.
A legtöbb diák az újbudai tavaszi
hangversenyen vett részt – ez egyben kórusminősítő is –, szám szerint

ténelmi tanulmányi verseny újbudai
fordulóján is.
Népszerű volt még a fővárosi helyesírási verseny kerületi menete, a 3-4.
osztályosok matematika-, olvasásvagy szövegértésversenye, az országos
német nyelvi vetélkedő kerületi fordulója, valamint a 7-8. osztályosok kerületi rajz-, illetve történelemversenye.
(T. K.)

Gergely, Tarjányi László) nyolcadik lett
a maga korosztályában, a hatodikosok
(Deák Csongor, Rákos Ádám Dominik,
Somogyi Mátyás) a harmadik helyen
végeztek, az ötödikeseknél pedig Balás
Borbála, Elek Zsófia és Németh Hanna
Júlia Újbudai robotok formációja nyert
a korcsoport országos versenyén.
A Polgármesteri Hivatal nagytermében Hoffmann Tamás polgármester mellett Janurik Lajos, az Újbuda
Smart11 ügyvezető igazgatója, valamint Gerstenkorn Barnabás, a Gyermekakadémia robotprogramozó oktatója jutalmazta meg a nyerteseket,
akik egy Raspberry PI-3 számítógépet
kaptak a hozzá való perifériákkal. –
Az önkormányzat a jövőben is szeretné támogatni ezt a programot, hogy
minél több informatikai tehetséget
fedezhessenek fel Újbudán – mondta
el lapunknak a polgármester.
(Újbuda)

• Szokta mondani, hogy a véletlen csinált önből gyógypedagógust...
Miskolcon születtem, ott is jártam
iskolába. Húszéves koromban a tanárképző főiskoláról ki kellett menni
tanítani a pedagógushiány miatt. Így
kerültem Tornanádaskára, noha még
nem sok fogalmam volt a speciális nevelést igénylő gyerekekről. Bár középiskolás koromban gyakran járt hozzánk egy ismerősünk, akit ma már autistának neveznék. Húgommal olvastunk, rajzoltunk neki, ám nem gondoltam, hogy erre a pályára
lépek. A kultúra, a közművelődés és a néprajz is vonzott, ilyen
végzettséget is szereztem, de úgy hozta az élet, hogy a gyógypedagógiánál kötöttem ki.
• Miként indult a pályája?
A diploma megszerzése után Miskolcon egy kisegítő iskolába kerültem. Amikor férjem, Paláncz Ferenc színész a Győri
Nemzeti Színház tagja lett, a XI. kerületben a Kisegítő Iskola
Továbbképző Tagozatánál kezdtem dolgozni, ez volt a mostani
szakiskola egyik elődje. Harminc éve vettem át az intézmény
vezetését. A mesterpedagógus címet Újbudán másodikként

Családi nap a Bárdosban

1126-an. Az országos angol nyelvi
vetélkedő kerületi fordulóján 225 hetedikes és nyolcadikos tanuló indult.
Az általános iskolások fővárosi matematikaversenyén 139 újbudai felső
tagozatos ült le tesztet írni, de sokan
vettek részt az alsósok kerületi rajzversenyén, a fővárosi népdaléneklési
megmérettetés, illetve és a 7-8. osztályosoknak meghirdetett országos tör-

Versenyek
39
Kategóriák
89
Részt vevő tanulók száma
3346
Versenyeken részt vevő intézmények száma
21
Felkészítő pedagógusok száma
844
Legmagasabb részvétel:
Újbudai tavaszi hangverseny (kórusok minősítő hangversenye) 1126
Országos angol nyelvi verseny kerületi fordulója (7-8.)
225
Általános iskolások fővárosi matematikaversenye (5., 6., 7., 8.) 139
Kerületi rajzverseny (2., 3., 4. évf.)
125
„Tiszán innen, Dunán túl” – fővárosi népdaléneklési
verseny kerületi fordulója
119
Országos történelmi tanulmányi verseny kerületi fordulója (7-8.) 115
Forrás: Újbudai Pedagógiai Iroda

Apáczai- és Bárczy-díjas
az újbudai igazgatónő

Jutalmat kaptak
a robotprogramozók

felújítsák az udvart. Az alapítvány és a szülők összefogása révén az elmúlt időszakban okostáblákkal gazdagodott az iskola,
és sok tábort is szerveztek már.
Ezen a napon közel egymillió forint gyűlt össze a szülők adományaiból.
A családi nap lényege azonban
a közös játék a gyerekekkel, amit
rengeteg programmal támogattak
a szervezők. Volt szabadulószoba,
sportverseny, vetélkedő, élsportolók relikviáinak árverése, aszfaltrajzverseny, kulturális program
és sok izgalmas játék, amelyekben
a diákok szüleikkel együtt vehettek részt.
(Újbuda)

hírkép
Újbuda Önkormányzata közel
ezer pedagógust látott vendégül Kamaraerdőn június 8-án.
Az óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat Simicskó
István hazafias és honvédelmi
nevelésért felelős kormánybiztos, Újbuda országgyűlési képviselője, valamint Hoffmann
Tamás polgármester és Molnár
László alpogármester köszöntötte. A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
által szervezett pedagógusesten a vacsorát követően Veréb
Tamás színész-énekes, valamint
a Calypso együttes lépett fel.

nyertem el 1998-ban, 2004-ben lettem kiváló intézményvezető. 2014ben megkaptam a Magyar Arany
Érdemkeresztet, majd idén az Apáczai Csere János-díjat. A Bárczy
István-díjra Újbuda Önkormányzata
terjesztett fel, ezt minden évben a 25
legkiválóbb budapesti pedagógusnak
ítélik oda. Az iskolát pedig a Budapest Közoktatásáért díjjal tüntették
ki korábban.
• Mennyi ideig vannak ma itt a tanulók?
Nyolcadik osztály után kerülnek hozzánk a sajátos nevelési igényű fiatalok. Az előkészítő osztályban kiderül,
milyen szakma elsajátítására alkalmasak az itt választható tizenötből, de
az ő igényüket is figyelembe vesszük.
A részszakképesítés ideje két, a teljesé pedig négy év, általában három–öt
évet járnak hozzánk a diákok. Ha életkoruk megengedi, és igénylik, második szakmát is tanulhatnak. Parkgondozóink, virágkötőink,
textileseink, számítógépes adatrögzítőink nagyon szép eredményeket érnek el az országos versenyeken. Rendszeresen részt
veszünk a kerületi középiskolák sportversenyein is.
• A sok kitüntetés, a fél évszázados gyógypedagógusi, harminc
éves igazgatói múlt után milyen célok motiválják?
Szoktam a kollégáimnak mondani, hogy addig nem halhatok meg, amíg az SNI-s szakképzést olyan szintre nem fejlesztjük, amilyent megérdemelnek a gyerekek. Sok helyen
tanulmányoztam más képzési rendszereket, még valóban sok
feladat áll előttünk. Kidolgoztam egy programot is az európai országokban látottak alapján, szeretném, ha ezt megvalósíthatnánk.
(D. B. S.)

Meghozza eredményeit
a környezettudatos nevelés

Idén a Gellérthegy
Jubileumi parkban
rendezték meg a kerületi iskolásoknak
a Madarak és Fák
Napjához kapcsolódó helyi vetélkedőt.
A résztvevők Újbuda
természeti kincseiről is
tanulhattak a Magyar
Madártani Egyesület,
valamint az Újbudai
Pedagógiai Intézet
szakembereitől.
A szervezők olyan gyerekeket vártak, akik érdeklődnek
a természet értékei iránt, óvják-védik az őket körülvevő
világot, részt vesznek kör-

nyezetszépítő munkákban, jól
szerepelnek tanulmányi versenyeken. A főleg ötödikesekből
álló csapatok menetlevéllel
járták végig az állomásokat,
ahol pontozták teljesítményüket. A verseny során ismereteket szerezhettek az év madaráról – azaz a vándorsólyomról
–, a madarak csőréről, a baglyokról, a fákról és terméseikről, a kerület természeti kincseiről.
A startnál Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte a diákokat, el is beszélgetett velük. Sokan elmondták,
hogy otthon szelektíven gyűjtik a szemetet, az elemeket
elviszik a gyűjtőhelyekre,
nem folyatják a vizet, és le-

hetőleg tömegközlekedéssel
vagy biciklivel járnak iskolába. Hoffmann Tamás szerint
a globális klímaváltozás ma
már a gyerekeknek is világos, de ők még sokat tehetnek e folyamat lelassításáért,
ezért is fontos, hogy minél
szélesebb körű ismeretekkel
rendelkezzenek. – A városi környezetben élő tanulók
általában fogékonyak az állat- és növényvédelemre, ez
különösen igaz, ha természetközelben tanulhatnak az őket
körülvevő világot fenyegető
veszélyekről – tette hozzá
a városvezető.
A vetélkedő végén minden
résztvevő kapott emléklapot,
a legjobb csapatok pedig oklevéllel és ajándékkal mehettek
haza. Zárásként a polgármester színes labdákat osztott szét.
Az önkormányzat fontosnak tartja az iskolai környezettudatos nevelés támogatását, ezért is szervez
rendszeresen – az intézményekkel közösen – ezt szolgáló eseményeket, vetélkedőket
természetközeli helyeken. –
Legközelebb szeptemberben
lesz újabb ilyen program –
mondta el Hégli Imre, az önkormányzat környezetvédelmi osztályának vezetője.
(T. K.)

kult
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Kiállítás
a légópincében
Különleges tárlat
mutatja be a magyar
főváros világháborús
ostromának képi
és tárgyi emlékeit
Újbudán.

Budapest ostroma 1944–1945
és légoltalom a II. világháborúban címmel látható
a gyűjtemény a Karolina
úton. A kiállítást Hoffmann
Tamás polgármester, Csecserits Artúr, az Erődítés Történeti Egyesület elnöke és Mihályi Balázs kutató nyitotta
meg.
A civilekből, térképészekből, amatőr történé-

szekből álló társaság óriási
leletanyagot gyűjtött össze:
a korábban légoltalmi pinceként is szolgáló helyiségben látható relikviák,
fényképek, dokumentumok,
roncsok, térképek, fegyve-

rek, légvédelmi és kárelhárító eszközök a főváros
egyik legnehezebb időszakát idézik fel.
A tárlat egy-másfél órás vezetett túrák részeként ingyen
látogatható a következő egy
évben. Előzetesen regisztrálni kell a bunkermuzeum.hu,
illetve a budapest-ostroma.hu
oldalakon.
(D. B. S.)

Piknik két részben
a Gárdonyi téren
A Gárdonyi teret és a közösségépítést népszerűsítő Gárdonyi Pikniket idén már másodjára
rendezte meg a B32 Galéria és Kultúrtér. Június
7-én és 14-én tartották meg az eseményt,
amelynek zárónapja az eső miatt a ház falai
közé kényszerült, ám a jó hangulat ezúttal sem
maradt el.
Tavaly
rendezték
meg első alkalommal a Gárdonyi Pikniket. A kétnapos
minifesztivál az előző év mintájára idén
is
koncertekkel,
workshopokkal várta az érdeklődőket
június első két csütörtökén. Az ingyenes rendezvény célja
a
közösségépítés,
valamint a környék
népszerűsítése.
A minifesztivál
első napján, június 7-én a fűben
ücsörögve
hallgatta a szabadtéri
koncertet a közönség. A zenét többek között Henri
Gonzo szolgáltatta.
A kézműves tárgyak
standjai között különösen népszerű volt az újrahasznosított anyagokból készülő
kiegészítőket árusító családi vállalkozás, ahol dizájner fonalakból, legódarabkákból, kínai evőpálcikákból összeállított
fülbevalókat, nyakláncokat lehetett vásárolni.
A B32 Galéria és Kultúrtér Lemezjátszó című sorozatának részeként a piknik első napján a házigazda, Horváth

Határtalan képzelet

Nyári
táborok
a Karinthy Szalonban
Szeretettel várunk minden 7 és 12 éves kor
közötti gyermeket a Karinthy Szalon táboraiba.

Időpontok:

2018. július 2-től július 6-ig:

Kreatív kézműves alkotótábor

Janzsó krisztina és Szeredi Ambrus noémi tábora
:: iparművészeti tábor ::
2018. július 16-tól július 20-ig:

Maszkok

Kun Fruzsina: Csóka és veréb (Móra Könyvkiadó)

kores Eszter és tóth timi tábora
:: képzőművészeti tábor ::

A táborok hétfőtől péntekig 9–16 óráig tartanak.
Az alapanyagokat a galéria biztosítja.
Ebédet a tranzit Art Cafe éttermében kapnak a gyerekek.
Létszám: maximum 12 fő
A tábor ára: 30.000 Ft/gyermek/turnus
Elérhetőség/helyszín: Karinthy Szalon,
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
+36 30 5090129; karinthy.szalon@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2018. június 1.

A nyári táborok megvalósítását Újbuda Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta.

Gergely, a Petőfi Rádió egykori Kultúrfitnesz műsorának
vezetője Bérczesi Robival, a Hiperkarma énekesével beszélgetett a Beatles 1969-es Abbey Road című albumáról.
A második napon Kardos-Horváth János gitáros, énekes,
a Kaukázus együttes frontembere a Fonográf zenekar
Country című lemezét mutatta be, majd egy akusztikus
koncerttel is megajándékozta a közönséget.

A Gárdonyi Pikniken ajándékot kaptak, akik pár szóban
felírták a kiállított táblára, hogy mit jelent számukra a nyár.
Takács Eszter, a mezítlábas városi folk hazai képviselője, aki
elsőként koncertezett a zárónapon, az energia, a szerelem
és a lazaság szavakat jegyezte fel.
(Újbuda)

„Atlantisz a múlt, nem tudunk
róla semmit”
Atlantisz jövője címmel június 13-án nyílt
meg az Újbuda Galériában Csordás Zoltán
képzőművész kiállítása. A művész új, főleg
monotípiákat, akvarelleket bemutató sorozata
egy letűnt/eltűnt világnak
állít emléket. A tárlatot
Nagy Eszter művészettörténész nyitotta meg.
Csordás Zoltán képzőművész alapvetően sorozatokban gondolkodik
már jó ideje. Rendkívül
inspirálóak számára azok
az apró, képről képre látható változások, amelyek
egy témát alaposan és sokféle megközelítésben mutatnak be. A képzőművész
legújabb művei Atlantisz
legendás szigetét járják körül, amelyről Platón
is úgy tartotta, hogy természeti katasztrófa következtében süllyedt el. A képeken vulkánok,
hosszúkás görög stadionok, képzeletbeli tervrajzok, lépcsősorok láthatóak.
Csordás a festészet és a grafika határmezsgyéjén mozgó monotípiái fiktív módon mutatják be Atlantisz hatalmas királyságának
elképzelt jövőjét, terveit. – Atlantisz a múlt,
nem tudunk róla semmit a nevén és egy-két
dolgon kívül – mondta lapunknak a művész.
– Atlantisz jövőjéről pedig még kevesebbet

Pont magazin
A versekről, a költői öntudatról és az írásról
beszél a Pont magazin legfrissebb számában
Varró Dani. Újbuda kulturális magazinjából
az is megtudható, hogy 100 évvel ezelőtt men�nyire tartotta fontosnak a főváros a dél-budai
fejlesztéseket, de a Gellért szállóról is olvashatnak átfogó helytörténeti anyagot. A lapot
keressék a közösségi házakban, a Bartók Béla
úti galériákban, kávézókban és kulturális csomópontokon.

tudunk, nagy kérdés, hogy létezik-e egyáltalán. Alapvetően a kultúra is valami ilyesmivel
foglalkozik: a megörökölt múltat aktualizálja. Az Atlantisz jövője sorozatom tekinthető

egyfajta felhívásnak is – tette hozzá Csordás
Zoltán –, amelyben a művek a folytonosságot
hangsúlyozzák és felhívják a figyelmet azokra
a letűnt időkre, amelyek „újragondolva” a jövő
(K. G.)
számára tovább örökíthetőek.

pont magazin

Megjelent a
júniusi száma,
a kerület kulturális programjainak ajánlóival!
A terjesztési pontok listáját megtalálja:

pontmagazin.hu
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Könyvhét a mese
és a vers jegyében
Tizenötödik alkalommal
rendezték meg Újbudán
az Ünnepi Könyvhetet.
Az országos eseményhez
kapcsolódva számos zenés
program, színházi előadás,
dedikálás várta
az érdeklődőket.
A
89.
Ünnepi
Könyvhétre több
mint 300 új kiadvány jelent meg,
76 magyarországi
és 16 határon túli
kiadó kínálatából
válogathatott a közönség. Az újbudaiak június 7-étől
a Kőrösy József
sétányon, az Allee
mellett
találkozhattak kedvenc íróikkal, költőikkel,
és számtalan kísérő
programot is élvezhettek.
A nyitónapon Molnár László alpolgármester köszöntője után a Budapest Jazz
Orchestra játszott, a következő nap pedig
a gyerekeké volt: a Batyu Színház bábjátékkal várta a kicsiket, később az Eszterlánc Mesezenekar lépett fel. A zárónapig, június 10-ig minden korosztálynak
minden napra jutott látni- és hallgatnivaló. Koncertezett a Nem Adom Fel Alapítvány, a Petőfi Musical Stúdió és Wes-

sely Ernő harmonikaművész is meglepte
az arra járókat.
Idén különösen sok volt a verseskötet
és a szokásosnál jóval több mesekönyv
várta a családokat. A mese fontosságára

A Kőrösy József sétányon Vásáry Tamással is találkozhattak az olvasók. A karmester és zongoraművész a Nap Kiadó
A Zenén Túl... – Vásáry Tamás zenés
beszélgetései a Zeneakadémián című kö-

Kulturális
programajánló
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

TÁBOROK

Június 25–29. Japán csodái
Kézműves tábor 10–14 éves korig. Táborvezető: Orsai Henrik
japánkard-készítő mester, Iaido és Aiki-ken segédedző.
Részvételi díj: 23 000 Ft, testvérkedvezménnyel 20 000 Ft
Jelentkezési határidő: június 20.
Augusztus 6–10. Iciri Piciri
Báb- és drámatábor 8–14 éves korig. Táborvezető: Hajduné
Lovas Zsuzsa báb- és drámapedagógus.
Részvételi díj: 22 000 Ft, testvérkedvezménnyel: 18 000 Ft
Jelentkezési határidő: augusztus 1.
A befizetett összegek a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazzák. A táborok hétfőtől péntekig, 9-től 16 óráig tartanak (igény
esetén ügyelet 17 óráig). Jelentkezés és információ: 424-5363,
kkh@ujbuda.hu

Albertfalvi Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

TÁBOR
Augusztus 13–17. Tudorka Tábor
Mesés mozgásfejlesztő tábor 5–8 éves gyerekeknek. Mozgásfejlesztés az Alapozó Terápia módszerével, mesepedagógiai
foglalkozások a Mesét Másként és a Népmesekincstár módszerével, készség- és képességfejlesztés kiscsoportos formában,
környezettudatos gondolkodásra nevelő játékos élményprogramok. Érdeklődni, illetve jelentkezni a tábor vezetőjénél lehet:
Földes Fanni 06-30/426-6932, fannifoldes@gmail.com
hívta fel a figyelmet a központi megnyitó
is, ahol Berg Judit, a népszerű meseszerző mondott beszédet a Vörösmarty téren.
Az Év gyerekkönyve díjat Gimesi Dóra
varázslatos műve, A Macskaherceg kilencedik élete nyerte el. A Pozsonyi
Pagony Kiadó gondozásában megjelent
könyvből színházi adaptáció is készült,
ezt tavaly novemberben a B32-ben is láthatták az érdeklődők.

tetét dedikálta. Az idén 80 esztendős Marék Veronika, a Boribon sorozat írónője
szintén a dedikálók között volt, Boribon
pancsol című új könyvét ugyancsak a Pozsonyi Pagony adta ki. Szabó T. Anna író
a kortárs irodalom kedvelőit várta Újbudán a Magvető Kiadó gondozásában
megjelent Határ című kötetével.
(K. G.)

Vásáry Tamás: a Gellért-hegy
a dolgozószobám
Az Újbudán élő zongoraművész és karmester
nem csak kerületünk díszpolgára, idén
megkapta a főváros díszpolgára címet is. Vásáry
Tamás a Kőrösy József sétányon dedikált.
• Mit hozott az Ünnepi Könyvhétre?
A zenén túl… Zenés beszélgetések a Zeneakadémián című
könyv egy korábbi kötet bővített kiadása. A Zeneakadémián
tartott előadásaimat jelentette meg újra a Nap Kiadó, ebben
a korábbi 10 helyett már 14 nagy zeneszerzőről értekezem:
Haydn, Debussy, Dvořák és Csajkovszkij munkásságával bővült a kiadvány.

hozzájuk a zenét és a mögöttes tartalmakat. Jó műfaj ez, mivel
zeneszerzőkről előadást hallgatni elég unalmas, öt perc múlva
alszik a közönség. Ha pedig valaki zongorázik, hat perc múlva bóbiskolnak. Én kicsit beszéltem, kicsit zongoráztam, majd
megint beszéltem, így nem álmosodtak el.

Gazdagréti Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató út 9.
Június 22. 16.00 Gazdagréti Szentivánéj
Mese-zene-bona társulat, Kifli zenekar (az Alma együttes
négy tagjából 2018-ban alakult csapat), Magic Show bűvészműsor, Király Viktor akusztikus élő koncert, közös szalonnasütés. A szalonnát, kenyeret és hagymát mi adjuk, nyársat
mindenki hozzon magával. A gyerekeket pónilovaglással,
fa népi játszóházzal, arcfestéssel és csillámtetkóval várjuk.
A program ingyenes.
Június 26. 18.30 Amfiteátrumi mesék
Bábszínházi előadás. Első alkalommal Cecil Úr kalandjaira invitáljuk a családokat. A Portéka Színpad egy-egy dal, vers vagy
feladat erejéig bevonja a játékba a gyerekeket, miközben Cecil
Úr izgalmas utazásában is részt vehetnek.
Június 28. 19.00 Amfiteátrumi esték
Jönnek a Fiúk a Térről, két fantasztikus gitáros-énekes közös
produkciója Németh Gábor Némó és Sallai Tibor új formációja
mutatkozik be, ismert slágerekkel, de saját ízvilággal.

• Az előadásokon mindig két zeneszerzőt mutatott be. Mi alapján állította őket párba?
Nem a muzsikájuk közös vonásaira, hanem az életükre koncentráltam, és ott is a kontrasztot kerestem. Bartók Béla majdnem éhen halt New Yorkban, Sztravinszkij milliomos volt;
Schubertet senki sem ismerte, Mendelssohnért rajongtak. Pedig mind nagyszerű zeneszerzők
voltak. Arra kerestem a választ,
miért alakult így a sorsuk.
• Önnek mit jelentenek a könyvek, az olvasás?
Rengeteget, de többet olvastam
a fülemmel, mint a szememmel.
Nekem borzasztó fontos a szépirodalom mint táplálék. Gyerekkoromban az édesanyám nagyon
sokat olvasott nekünk. Így egyszerre tudtam gyakorolni és művelődni is. Első házasságomból
drága jó anyósom is szeretett
felolvasni nekem, sajnos mostanában nem találok ilyen embert.
Amikor dirigálni kezdtem, akkor
már csak a partitúrákat olvastam,
hiszen meg kellett tanulni a darabokat.

• Hogyan született ez a könyv?
Szerkesztőm, Várbíró Judit, feleségem, valamint Leonard
Bernstein inspirált a könyv megírására. Utóbbi persze nem
személyesen, de ugyanazt csinálta, amit én: dirigált, zongorázott és beszélt a szerzőkről. Bernstein nagy sikerrel jelentette
meg zenetörténeti műveit, engem pedig elkezdtek noszogatni,
csináljak valami hasonlót. Eleinte nem hittem, hogy lesz időm
felkészülni ezekre az előadásokra, hiszen akkoriban rengeteg
feladatom volt. A közönség azonban komoly érdeklődést mutatott a Zeneakadémián, én pedig igyekeztem közelebb vinni

• Lakóhelye, Újbuda hogyan inspirálja?
Korábban a Gellért-hegy oldalában laktam, most leköltöztem
a tövébe, de fontos szempont volt, hogy ne kerüljek messze
a Gellért-hegyi fáktól, ligetektől, mert ott tudok igazán feltöltődni, kiüríteni az elmémet, nekifogni egy új feladatnak.
Az az én dolgozószobám, ott tanulok és ott olvasok. Életem
szerves része, hogy természetközelben legyek. Én nem „szeretem” a természetet, hanem nem tudok nélküle élni, az az én
közegem.
(Dabis Balázs Silvius)

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

KARINTHY SZÍNHÁZ. CSALÁDBAN MARAD.
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi
programjából
Minden szerdán 17.00–19.00 Horgolókör
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.;
költség: 300 Ft; foglalkozásvezető: Víg Anna

Nyári programajánlatunk
– fürdés, napozás és mozgás

Június 23. Természetjárás – Visegrádi-hegység
Pilisszentlászló–Spartacus-ösvény–Jenő-kunyhó–Pilisszentlászló. Táv: 12 km, szint: 200 m.
Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV (ind. 7.58). Túravezető
Méri Sándorné (Caola), 06/30/549-8457. Előzetes jelentkezés
szükséges.
Június 25. 13.00–15.00 Személyes gyógytorna-tanácsadás
A nyár folyamán ez az utolsó alkalom. Előzetes jelentkezés
szükséges.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; jelentkezés és információ:
minden hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
Június 27. 9.30–11.30 Táplálkozási tanácsadás
Személyre szabott tanácsadás szakember vezetésével. Előzetes
jelentkezés szükséges.
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont, XI., Bölcső u. 3.;
ingyenes; információ és jelentkezés: minden hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os telefonszámon
Június 28. 15.00–17.00 Textilfestés
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek
Klubja, XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; információ: Békésiné
Lévai Mariann gondozó, minden hétköznap 8–16 óráig a 7866084-es telefonszámon
Június 28. 15.00–17.30 Társasjáték- és kártyaklub
Helyszín: Hadik Kávéház, XI., Bartók Béla út 36.; ingyenes;
információ: Borsóthy-Gaál Edit, borsothy.edit@gmail.com
Június 30. 12.00–13.00 60+ Médiaműhely
A médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban
– új adás. Civil Rádió FM 98.0; információ: Újbuda 60+ Média
műhely, 06/30/453-8755
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

Az igazi nyár egyik legfőbb célpontja
a kerület uszodája, a Nyéki Imre Uszoda, amely természetesen nem csupán
ilyenkor várja az időskorúakat. A helyes
napozás, úszás – egy kis tornával kiegészítve – nemcsak remek nyári program,
de nagyon hasznos lehet az egészségünk
szempontjából is. A nagy meleg miatt
fontos, hogy kikérjük orvosunk tanácsát,
mennyit napozhatunk, mozoghatunk,
aztán irány az uszoda, amely komoly

Hibaigazítás
Tisztelt Ügyfeleink! A 60+
program júniusi havi programlistájában a www.idosbarat.ujbuda.hu
honlapon
tévesen jelent meg a június
27-ére hirdetett „Országjárás
az Ezüstnettel: Zirc, a Bakony fővárosa” elnevezésű
program. Az előadás májusban volt, júniusban nem lesz.
A hibáért elnézésüket kérjük.

kedvezményeket is nyújt a meleg napok
gondtalan eltöltése érdekében.
Az alábbi csak ízelítő, a részletekről,
a programokról és szolgáltatásokról
az uszoda elérhetőségein lehet érdeklődni.
Úszás – kedvezményes bérletek
1. Éves, kedvezményes bérlet nyugdíjasoknak: 90 000 Ft
Feltétel: nyugdíjas igazolvány

2. Vaskártya éves bérlet: 67 000 Ft, év
közben is megvásárolható, időarányos
összegért. Feltétel: Újbuda 60+ Kedvezménykártya
Torna- és vízigimnasztika-bérlet
A kedvezményes árú bérlet 7100 Ft
(tízalkalmas, három hónapig érvényes),
mindkét foglalkozásra egyaránt használható.
Feltétel: Újbuda 60+ Kedvezménykártya

Bűnmegelőzési előadás
Több évvel ezelőtt, a bűnmegelőzési alprogramja részeként indította el az Újbuda
60+ Program bűnmegelőzési
előadássorozatát a XI. kerületi rendőrkapitánysággal
együttműködve. Az előadások során a rendőrkapitányság szakmai munkatársa
nyújt segítséget a résztvevőknek az aktuális bűnügyi kér-

désekben, de lehetőség nyílik
egyéni esetek megbeszélésére, illetve tanácsadásra is. Ha
szeretne tenni saját vagyonának, önmagának védelméért,
és érdekli, milyen bűnözői
trükkökkel, módszerekkel élnek napjainkban, megtudná,
hogy mit tehet ezek kivédése érdekében, akkor jöjjön el
július 4-én 9 órától tartandó

bűnmegelőzési előadásunkra
az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központba (XI., Kérő utca 3.).
Ez alkalommal a szervezők
ajándékkal is kedveskednek
a résztvevőknek.
A program felől minden
hétköznap 9–14 óráig a helyszínen vagy a 372-4636-os telefonszámon lehet érdeklődni.

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
facebook-oldalunk neve: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából
elkészült a Budapest, XI. kerület, Magyar Tudósok körútja–
Pázmány Péter sétány–(4082/2) hrsz-ú közterület–Magyar
Nobel-díjasok útja által határolt terület kerületi építési szabályzata.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus Déli
tömb épületbővítés megvalósítása érdekében a képviselő-testület
203/2017. (XI.23.) XI. ÖK sz. határozatával a tervezési területet
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.
§ (1) bekezdése értelmében tárgyalásos eljárás formájában történik.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet
értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket
a terv közzétételéről.
A terv 2018. június 11-étől 2018. június 26-áig megtekinthető
az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Iroda felületén a készülő
településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos
észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk 2018. június
26-áig.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási
időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.
Takács Viktor Tibor
főépítész

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zöld sziget

Környezetszépítő lakossági pályázat

1. Kiíró: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2. Támogatás célja: A lakossági közösségek környezetépítő
tevékenységének elősegítése, támogatása, ennek keretében társasházi
előkertek, illetve belső kertek szépítése, virágok és fás szárú növények
telepítése, rendezett környezet kialakítása.
3. Határidők: A pályázat beérkezési határideje: 2018. augusztus 17.
Pályázatok elbírálása: 2018. május 22. és 2018. augusztus 21.
Megvalósítási határidő (elszámolható időszak):
2018. március 5. és október 31. között
4. Támogatás forrása, mértéke:
Jelen pályázat forrását Újbuda Önkormányzata 2018. évi Környezetvédelmi
Alap költségvetése biztosítja.
A támogatás formája: • vissza nem térítendő támogatás • utófinanszírozás
A támogatás mértéke: • a beruházás legfeljebb 50%-a • megvalósítási
helyszínenként maximum 150 000 Ft
5. Kedvezményezettek köre: Újbuda közigazgatási területén működő
társasházak, lakószövetkezetek, lakóközösségek.
6. A pályázattal kapcsolatos információk: A pályázónak egy
projektjavaslatot (tervezett kertrendezési elképzelést) és a kitöltött adatlapot
két példányban szükséges benyújtania. Az adatlap és a pályázati kiírás
teljes szövege a www.ujbuda.hu honlap Közigazgatás/Hirdetőtábla,
pályázatok oldalán letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. és Zsombolyai u.
4. épületek portáján megtalálhatók.
Budapest, 2018. február 27.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

„CSALÁDBARÁT VÁLLALKOZÁS
ÚJBUDA 2018”

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja a családbarát
szemlélet kialakítását, és elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mind
azon intézmények, vállalatok, civil szervezetek munkáját, amelyek e szemlélet
kialakításáért hajlandók tenni. Ennek érdekében 2018-ban is pályázatot ír ki
az alábbiak szerint.
A pályázat célja
A Családbarát Vállalkozás Újbuda 2018 címet azok a munkáltatók kaphatják
meg, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát szervezeti
modell kialakításával és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat.
Pályázók köre
A XI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok
(ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is). Részletek a pályázókról: www.
csaladbarat.ujbuda.hu
Pályázati vállalati kategóriák:
· mikro- vagy kisvállalat · közepes vállalat · nagyvállalat

ÉLVEZZE KI MAXIMÁLISAN
AZ EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐT!
JOBB HALLÁS.

JOBB ÉLET.

ELMÚLT 60 ÉVES?
Jöjjön el ingyenes
hallásvizsgálatunkra
júliusban, és
válasszon egyet
nyári ajándékaink
vagy egy csomag
kávé közül!

A képek illusztrációk.

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Budapest XI., Fehérvári út 79.

06 30 825 9273, 06 1 462 6052
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES,
ÁTFOGÓ HALLÁSVIZSGÁLATUNKRA!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek
Az önkormányzat évente egy alkalommal legfeljebb három elismerő címet
adományoz. A címeket egy kis-, egy közép- és egy nagyvállalkozás nyerheti
el, amelyeket az önkormányzat az aktuális költségvetésének terhére összesen
1 millió Ft-tal egészít ki (a kisvállalkozó 500 ezer Ft, a középvállalkozó 300 ezer
Ft, a nagyvállalkozó pedig 200 ezer Ft összegű díjban részesül).
Az elismerés átadására minden év november 11-én, a Kerület Napja alkalmából kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik
a cím elnyerésétől számított két évig a Családbarát Vállalkozás Újbuda logó
használatára.
Pályázatok benyújtási határideje
Pályázni 2018. szeptember 20-áig lehet, az erre kialakított Pályázati Adatlap
kitöltésével és benyújtásával. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információ:
www.ujbuda.hu, varga.katalin@ujbuda.hu; +36/1/381-1379
Az elbírálást követően az eredményekről az önkormányzat értesíti
a pályázókat. Az eredmény megjelenik
a www.csaladbarat.ujbuda.hu internetes oldalon is.

mozaik
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keresztrejtvény
Szabó László Dezső: Isten terve c. költeményéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Vizek városa. 5. Az idézet első sora (O,
T, A, E, E). 13. Kezdettől.
14. Folyékony keverék. 15.
Béke, spanyolul. 16. Római
51. 17. Gabonát levág. 19. Kenőanyag. 21. A teljesítmény
régi egységének rövidítése.
22. Román folyó. 23. Trombitahang. 24. Parányi alkotó
elem. 26. A zenei alaphangsor
3., 4. és 6. hangja. 28. Csodálkozást kifejező kötőszó. 30.
Népi hangszer. 32. Növényi
eredetű üledékes talajképző.
34. Desszertszelet! 36. Maró
anyag. 37. Dél-afrikai folyó,
az Oranje legnagyobb mellékvize. 38. Franciaországi régió,
ahol jelentős német kisebbség
él. 40. … mail, légiposta. 42.
Rövid angol férfinév. 43. Egy
Pest megyei város lakója. 45.
Ütővel játszott csapatjáték.
47. Dallos Sándor. 48. Barnás fekete kémiai elem, félfém. 50. Gabonafej. 52. Úrnak szólít. 54. Kamion egynemű betűi. 56. Román terepjáró.
57. Rejtekből szóval kicsalogat, költői szóval. 58. Felvidéki város magyar neve. 61. Menekül. 63. Szén-monoxid és vanádium vegyjele. 64.
Zola-hősnő. 65. Mátészalka túlsó vége! 67. Fekete István gólyája. 69.
Ünnepelni kezd! 70. Háziállat. 72. Aeneas kedvese. 73. Európa Kupa,
röv. 74. Kárpáti György. 76. Az Isteni színjáték szerzője (Alighieri). 78.
Karinthy Ferenc műve.
Függőleges: 2. Török férfinév. 3. Pertu. 4. Miskolc hegye. 5. Dán
származású tengerész, felfedező (Vitus Jonassen). 6. Angol tagadás.
7. Tallium vegyjele. 8. Klasszikus illat. 9. Alávaló. 10. Belül matat!

11. Rövidítés zeneművek címében. 12. Őrlőüzem. 13.
Az idézet második sora (V,
E, M, D, T). 18. … mars!
Takarodj! 20. Tragikus sorsú
chilei költő, énekes, politikai
aktivista (Victor). 22. Olasz
válogatott labdarúgó (Simone). 23. Helyez. 25. El. 27.
A műsorszórásban országos
hálózatot alkotó gerincállomás. 29. Sámson vesztét
okozta. 31. Számtani műveletet végez. 33. Berlini 11!
35. Bibliai hős, a filiszteusok
ádáz ellensége. 38. Női becenév. 39. Részben kiveséző!
41. USA-tagállam. 44. Történelmi éra. 46. Falutípus
a Kaukázusban. 49. … man,
Esőember, 1988-ban készült
filmdráma. 51. Dalbetét. 53.
A Vág bal oldali mellékfolyója (RŐCE). 55. Szomjoltó. 57.
Étek. 59. Török kisváros Yozgat tartományban (YANGI).
60. Berg, osztrák zeneszerző
egyik keresztneve. 62. Vonatkozó névmás. 66. Német filozófus (Immanuel). 68. … de Vega, spanyol költő, drámaíró. 71. Erre a helyre.
72. Opus …, Isten műve, a katolikus egyház nemzetközi pasztorális
intézménye. 73. A máj termeli. 75. Fordított kettős betű. 77. Toldi
Miklós. 79. Bosszúságot kifejező szócska.
Beküldendő: vízsz. 5. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 12. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Kisdiák nagydiák tiéd az egész világ! Adjon Isten
egészséget, az égre sok fényességet. NYERTESE: Tóthné Orbán Zsuzsanna, 1115 Bp., Hadak útja. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205 –3655. Nyári
ügyelet: szerdánként 16 és 18 óra között. E-mail: ujbuda@mszp.hu, www.
ujbuda.mszp.hu,
www.facebook.com/
mszpujbuda

»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között
Az iroda június 18-ától szeptember 2-áig zárva
tart, majd szeptember 3-ától várja újra szeretettel az érdeklődőket.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap
első péntekén 18–21 óra között az F2
Klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismerje meg a javaslatainkat! Tel.:
06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmpdelbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu,
blog: delbudamaskepp.blog.hu

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18 órától
a Bartók Béla út 96. szám alatt. Minden hónap
utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás 18 órától
a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke sörözőnél.
»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506. Budapest 116. Pf.147., e-mail: budapest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.hu,
facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda,
facebook.com/gynemetherzsebet

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan
KÖLTÖZZÖN Budakeszire kétgenerációs, önálló,

újszerű, garázsos családi házba. Ára: 79,9 millió Ft.
06/70/336-3561.
SASHEGY lábánál 80 nm-es, felújítandó öröklakás
kertes társasházban magánszemélynek eladó. 06/30/3862480.
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton.
www.2172sasadon.blogspot.hu

»»Garázs
KAROLINA ÚT elején lévő garázs bérleti joga átadó.

Érd.: 06/30/966-7543.

»»Oktatás
ANGOLÓRÁK Skype-on B1-ig. +36/30/967-1319.
ANGOLTANÁR felzárkóztat, vizsgára felkészít.

06/1/3862-382, 06/20/546-8963.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes

felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.

»»Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/202-2505,

06/30/251-3800, Halász Tibor.

»»TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes

kiszállással. 06/30/8572-653.

»»Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 06/30/9210-948.

BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 06/30-948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig.
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.)
haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624, e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Keller Zsolt (MSZP–DK)
Egyeztetés: 06/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu,
06/30/817-2313

pártok eseményei
»»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.

fogadóórák

LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk
gyártása, korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 06/1/4039357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók
javítása, festése, szigetelése garanciával, felmérés
díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere. 06/20/321-0601.

»»Gyógyászat
PEDIKŰR Kanizsai u. 7., vagy otthonában 06/20/919-

6311.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI kezelések a Móricz

Zsigmond körtértől, Allee-tól két percre! Hormonális
panaszok, testsúlyproblémák, emésztési és mozgásszervi
zavarok, lelki eredetű betegségek gyógymódjai.
Galgóczi Dóra: 06/30/285-9929. www.naturszirom.hu.
Várom szeretettel!

»»Régiség
BÉCSI AUKCIÓS ház részére Virág Erika vásárol
mindennemű antik tárgyat, porcelánokat, ezüstöket,
bizsukat, órákat, külföldi és magyar festményeket,
régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárokat, bútorokat,
szőnyegeket, mindenféle lakberendezési tárgyat. Teljes
hagyatékot kiürítéssel is. Hívjon minket! T.: 06/30/3244986.
ARANY, EZÜST, borostyán, drágakő és régiség
felvásárlása azonnal készpénzben! T.: 350-4308,
06/70/884-4084. Cím: XIII., Hollán Ernő u. 4.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket,
antik órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat,

bronzokat stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154, nyitva:
H–Sz: 10–17, Cs: 10–19.
LOUIS GALÉRIA vásárol kp-ért: tört fazonaranyat,
ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és zsebórákat,
borostyánt, Herendi-porcelánt, antik bútorokat,
hagyatékot. Margit krt. 51–53. 06/1/316-3651,
06/30/944-7935.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel.
Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.

»»Állás
A DOMOKOS PÁL PÉTER Általános Iskola délutános
munkakörben egész állásos takarítót keres. Érdeklődni:
06/1/204-1201-es telefonszámon az iskola igazgatójánál.
SZERKEZETLAKATOST vagy betanított munkást
keresünk kelenvölgyi (XI. ker.) telephelyünkre.
Szakmai tapasztalat és B kategóriás jogosítvány előny.
Versenyképes fizetés, többnyire nem megerőltető
munkatempó, jó fej kollégák. Tel.: +36/20/579-1689.
MOSOGATÓ állást hirdetünk borozóba. 7–9 óra heti 3
alkalom. Nyugdíjasok előnyben. Tel.: 06/30/954-6286.

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján,
Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130,
ludanyi.attila@fidesz.hu
Dr. Molnár László (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 16.30–
18 óráig, KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel az adott
időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó
második szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja:
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata,
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika
Editnél a 3724-672-es telefonszámon
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu, Telefon:
+36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen
vagy telefonon lehetséges. E-mail: sass.szilard@ujbuda.
hu. Telefon: +36/20/669-3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 Minden hónap első
hétfőjén 16–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján,
tel.: 06/70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18
óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.),
Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap
utolsó péntekén 17–18.30-ig.

»»Könyvek
KÖNYVFELVÁSÁRLÁS készpénzért! Könyvtáros

diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus
Antikvárium. 06/20/9313-773.

»»Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
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Desszert köretként?
Miért ne?

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

Új lakóink

Bagyin Kata, kis családunk
legfiatalabb tagja ráérősen,
ám annál nagyobb lendülettel 2017. szeptember 13-án 10
óra 15 perckor érkezett családunkba. Mosolygós, cserfes
Katánk már az első találkozáskor mindenkit levesz a lábáról a gyönyörű kék szemével
és égnek álló hajával. Nagyon
érdeklődő kislány, figyelmét
minden leköti, ami csörög-zörög és játékra alkalmas.

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Radics Zsófia 2018. április
8-án született otthon. Villámgyors születése óta remekül
érzi magát, két testvére rajon11:02
gását egyre több mosollyal
viszonozza.

Bolgár Ditta Flóra vagyok,
október 1-jén jöttem a világra, velem teljes a családi
létszám! Kiegyensúlyozott,
nyugis baba vagyok, feltéve
ha odafigyelnek rám. Ugyan
még pici vagyok, de nővérkémmel már most nagy
csínytevéseket tervezünk!

Ezúttal az édesszájúaknak
kedvezünk. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje
a kacsát egy egészen
különleges formában
álmodta meg, melyhez
epres máglyarakást és pezsgő
sabayont tálal.
A sabayon (ejtsd: szabajon) egy franciásan hangzó, de olasz eredetű krémdes�szert. Két fő összetevője a tojássárgája és a pezsgő vagy száraz bor. A titka
a türelemben rejlik, hiszen gőz felett kell
folyamatosan kevergetni, míg palacsinta- és piskótatészta közötti állagot nem
kapunk. Ha nem figyelünk, a tojássárgája
könnyen kicsapódhat.
Hozzávalók 4 főre:
• 110 dkg kacsamell
• 50 dkg eper
• 5 dkg vaj

A kalácshoz:
• 65 dkg liszt
• 10 dkg margarin
• 10 dkg cukor
• 5 dkg vanillincukor
• 3 db tojás
• 1,25 dkg élesztő
• 4 dl tej
• fél citrom leve és reszelt héja
• 3 db tojásfehérje
A sabayonhoz:
• 2 db tojássárgája
• 2 dl pezsgő
• 5 dkg vaj
• 1 dl tejszín, habbá verve
Elkészítés:
A kacsamelleket megtisztítjuk, beirdaljuk, majd hűtőben tároljuk. Kalácsot
készítünk, amihez adunk egy kis citromlevet, a héjat is hozzádolgozzuk, aztán 3
részre szedjük. Hengereket formázunk,
egybe fonjuk vagy kis bucikat csinálunk,
és lekenjük tojássárgájával. 180 fokon

légkeverésen megsütjük. A sabayonhoz
a sárgáját vízgőz felett elkezdjük kevergetni, amint elkezd besűrűsödni, hozzáadjuk a pezsgőt, majd a vajat. Keverjük
addig, míg a megfelelő állagot el nem
érjük. Ha kihűlt, hozzákeverjük a felvert tejszínhabot, majd hűtőben tároljuk.
A cukrot és a fehérjét kemény habbá
verjük, és hűtőbe tesszük. A kacsát megsütjük bőrével lefelé, míg aranybarna
és ropogós nem lesz. Mikor elkészült,
hosszában félbe vágjuk, és mélytányérba helyezzük. A kalácsot hosszában felszeleteljük, és a szeleteket serpenyőben
megpirítjuk. Az eprek felét cikkezzük,
másik felét turmixoljuk és leszűrjük.
A cikkeket kevés vajon átforgatjuk, majd
hozzáadunk egy kevés eperlét. A kalácsot tepsire tesszük, ráhalmozzuk az epret, és annak a tetejére a habot. Pirítsuk
a sütőben, amíg egy kis színt nem kap
a hab, majd helyezzük a kacsa mellé.
A kettő közé teszünk egy galuskányi sabayont, és voilá, már kész is a remekmű!
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

PÁLYÁZATI kiírás
ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(1113 Bp. Bocskai út 39-41.) az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:
ssz.
cím
m2
Hrsz
bejárat elhelyezkedés
					
1.
Bartók B. út 132.
121
3450/0/A/1
lépcsőházi bejárat, pince
2.
Bánk bán u. 5.
46
3436/2/A/1
udvari bejárat, pince
3.
Bártfai u. 5/b
28
3720/1/A/23
pince folyosóról van a bejárat
4.
Bocskai u. 63-65.
111
4641/18/A/1
pince folyosóról van a bejárat
5.
Bocskai u. 63-65.
99
4641/18/A/2
pince folyosóról van a bejárat
6.
Bocskai u. 75.
117
4596/5/A/37
pince folyosóról van a bejárat
7.
Bölcső u. 5.
142
4158/62/A/47
előkertből nyíló pince
8.
Budafoki u. 93/c
65
4037/10/A/1
pince folyosóról van a bejárat
9.
Etele út 33.
13
3533/44/A/189
földszint utcai bejárat
10.
Fehérvári út 27.
273
4368/34/A/3
pince udvari bejárat
11.
Fehérvári út 88/b.
8
3883/0/A/127
pince folyosóról van a bejárat

megtekintés időpontja
2018. év július
26-án 9.00-9.15
26-án 9.30-9.45
23-án 9.30-9.45
24-án 9.00-9.15
24-án 9.45-10.00
30-án 10.00-10.15
30-án 10.45-11.00
23-án 9.00-9.15
31-én 10.00-10.15
31-én 10.45-11.00

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. (hétfő) 12 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
(1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba),
illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.
További információ kapható a 381-1311 és a 3724-686 telefonszámon.
Budapest, 2018. június 6.		
Gazdasági Bizottság

