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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

SIKERSZTORI

Ünnepel a BEAC
Vívó, teniszező, vagy éppen sportpuskájukat kézben tartó 
bajnokok is láthatók a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
(BEAC) 120 éves múltjának emléket állító vándorkiállí-
táson, amely az Albertfalvi Közösségi Házban nyílt meg.

A magyar sport 
egyik bölcső-
jének számító 
Budapesti Egye-
temi Atlétikai 
Clubot az Eöt-
vös Loránd Tu-
dományegyetem 
sportegyesülete 
alapította 1898. 
november 5-én. 
Vezetői, tagjai 
több sportág 
meghonosításá-
ban és népszerű-
sítésében is élen 
jártak, mintát 

adva a későbbi egyetemi sportegyesületeknek. A XI. kerületi BEAC, illetve 
a Műegyetemen szinte vele egy időben életre hívott MAFC nagyban hozzájá-
rult Újbuda nevének öregbítéséhez, több kiemelkedő sportoló indult ezekből 
a klubokból a világhír felé. – Ezzel példát mutatnak a mindenkori fiataloknak 
és az utánpótlásnak is – hangsúlyozta Hoffmann Tamás polgármester a BEAC 
– Az elsők című tárlat február 15-i megnyitóján.

A BEAC-ból fennállása óta hat olimpiai bajnok került ki – a sportlövő Pro-
kopp Sándortól a gerelyhajító Németh Angéláig (képünkön) –, számos világ- 
és Európa-bajnok, valamint több száz országos bajnok mellett. A jelenleg több 
mint 5200, zömmel egyetemista és utánpótláskorú sportolóval büszkélkedő 
klub egész évben ünnepel. – Januárban a női kosarazók osztogattak labdá-
kat egy kerületi óvodában, tavasszal emléktáblát avatnak, és egy kiadvány is 
megjelenik az Ünnepi Könyvhétre – mondta el Simon Gábor, a BEAC elnöke. 

A tizennégy helyszínre tervezett vándorkiállítás olyan kiválóságok ered-
ményein keresztül kívánja bemutatni az egyesület történetét, akik megbecsü-
lést szereztek Magyarországnak, az egyetemi sportnak, és méltán írták be 
őket „elsőkként” a sporttörténelembe. A BEAC a kezdetektől Újbudán tevé-
kenykedett, ezért kiemelten fontos volt a klub számára, hogy a történetét be-
mutató vándorkiállítás eljusson a XI. kerület lakosaihoz. Az ingyenes tárlat 
március 30-áig látható minden hétköznap az Albertfalvi Közösségi Házban.

(T. K.)

Egészséges 
Újbuda
Újbuda komoly változások előtt áll, ami a kerület egész-
ségügyi intézményrendszerét illeti, hiszen a következő 
években több milliárd forintból bővül és korszerűsödik 
a fekvő- és járóbeteg-ellátás is. A Szent Imre Oktató-
kórház 3,7 milliárd forint állami támogatásból vásárol 
új, korszerű diagnosztikai berendezéseket. Már zajla-
nak az állami és önkormányzati forrásokból megvaló-
suló Gyermek-egészségügyi Centrum és az Egynapos 
Sebészet előkészítő munkálatai, emellett új épülethez 
jut az alapellátás, a védőnői szolgálat, illetve az Újbu-
dai Szociális Szolgálat is. Nagy hatással lesz a kerület 
egészségügyi ellátására az Egészséges Budapest Prog-

ram részeként a Dobogó városrészre tervezett állami 
centrumkórház, amely 1,2 millió ember ellátásáért fe-
lel majd a fővárosban és Pest megyében. – A beruházás 
városfejlesztési szempontból is lehetőség a kerületnek 
– emelte ki Hoffmann Tamás polgármester –, elsősor-
ban a közösségi közlekedés szükségszerű bővítése mi-
att. A gyógyítást szolgáló fejlesztések mellett a kerü-
let egészségügyi stratégiájának szerves részét képezik 
a prevenciós programok, köztük az elmúlt években ko-
moly modernizáción átesett Szent Kristóf Szakrendelő-
ben megrendezett Családi Egészségnap.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

ügyINTÉZŐ
Új rovatunk  

a mindennapi életben 
felmerülő  
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Elektronikus 
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4. oldal

Emlékezés a kommunizmus 
áldozataira
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba 
lépett határozatával a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapjává nyilvánította minden év 
február 25-ét. 1947-ben ezen a napon Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 
a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen 
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcol-
ták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő 
hozzávetőleg kilenc évet töltött börtönökben 
és munkatáborokban. Szabadon engedése után 
néhány évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

A kerület idén is saját rendezvénnyel emlé-
kezett meg az áldozatokról a Magyar Politikai 
Elítéltek Közössége (PEK), a Magyar Politi-
kai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) és az ’56-
os Szövetség újbudai tagjainak részvételével. 

Az eseményen részt vett Boross Péter volt 
miniszterelnök is, aki beszédében kiemelte: 
1946-ban még élt a remény, hogy a megszálló 
csapatok elhagyják az országot, de ehelyett 
csak állandósult a politikai, társadalmi, kul-
turális elnyomás, amelynek hatásait mind 
a mai napig magán viseli a magyar társada-
lom. Németh Zsolt országgyűlési képviselő 
szerint a kommunizmus megítélése ma sem 
egységes, mi több, tovább nő az áldozatok 
száma, hiszen Észak-Koreától Venezuelá-
ig ma is milliók élnek elnyomó rendszerek-
ben. A megemlékezésen megjelent Szabolcs  
Attila, Kelenföld és Albertfalva országgyűlé-
si képviselője is.

(Újbuda)
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Alvó utast fosztott ki a villamoson
A XI. kerületi térfigyelő központban szolgálatot teljesítő új-
budai rendőr január 28-án hajnalban észlelte, hogy egy férfi 
a Karinthy Frigyes úti megállónál az ott várakozó villamo-
son egy alvó utas zsebéből egy pénztárcát vett ki. A rendőr 
– a pontos személyleírás megadásával – rádión azonnal érte-
sítette a kerületi járőröket, akik a helyszín közelében néhány 
percen belül elfogták az elkövetőt, és a lopott pénztárcát is 
megtalálták nála. Az elfogást követően a 34 éves R. Istvánt 
előállították a XI. kerületi rendőrkapitányságra, ahol – őri-
zetbe vétele mellett – kifosztás bűntett megalapozott gyanú-
ja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek 
előzetes letartóztatásának indítványozására.

Ruhatolvajt fogtak
A XI. kerületi rendőrkapitányság lopás vétség elkövetése 
miatt eljárást folytat C. Cintia ellen, aki január 28-án egy 
újbudai bevásárlóközpont ruhaüzletében letörte egy pulóver 
és egy farmernadrág áruvédelmi eszközét, majd fizetés nél-
kül távozott. Az üzlet egyik alkalmazottja az elkövető után 
szaladt, és visszatartotta a járőrök kiérkezéséig. Az újbudai 
rendőrök a 17 éves budapesti lányt elfogták, és előállították 
a kerületi kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Érdi drogkereskedőt vettek őrizetbe
A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói 
a Közrendvédelmi Főosztály munkatársaival együttmű-
ködve január 31-én délután megjelentek egy újbudai társas-
háznál, mert tudomásukra jutott, hogy ott a 33 éves érdi Sz. 
Zsolt nagy mennyiségű kábítószert halmozott fel, amit árul 
is. A nyomozók a férfit a társasház előtt elfogták, majd egy 
kábítószer-kereső kutya segítségével a lakásban közel há-
rom kilogramm szárított marihuánát, 50 gramm heroint, öt 
droggyanús tablettát, hét tő lemetszett, továbbá hét tő ülte-
tett marihuánát és több százezer forint készpénzt találtak. 
A dílert elfogását követően előállították a kerületi rendőrka-
pitányságra, ahol drogkereskedelem bűntett miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Az újbudai nyo-
mozók előterjesztést tettek a férfi előzetes letartóztatásának 
indítványozására.
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Középpontban  
a határon túliak

Ülésezett  
a képviselő-testület

Szentimreváros Idősek Klubja

Az újbudai képviselők a február 15-i ülésen 
korrigálták a 2017. évi költségvetési rendeletet. 
Az elfogadott változtatások közel ötvenmillió 
forintot érintenek a bevételi és a kiadási főösz-
szegben egyaránt.

A közgyűlés módosította az egészségügyi alapellátások kör-
zeteiről szóló rendeletet, valamint felügyelőbizottsági tagok 
cseréjéről is sza-
vaztak a Kama-
ra-Projekt Kft.-
nél és az Öböl 
XI. Kft.-nél.

A Nemzeti 
Portrétár Ala-
pítvány azzal 
a kéréssel fordult 
az önkormány-
zathoz, hogy 
18–20. száza-
di festmények 
restau rálásához, 
ennek kapcsán 
i s k o l á s o k n a k 
szóló bemuta-
tóórák tartásához 
nyújtson anya-
gi segítséget. 
A képviselő-tes-
tület úgy határo-
zott, hogy Újbu-
da 300 ezer forint 
támogatást ad 
az alapítványnak 
ezekre a célokra.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége januári konferenciája kez-
deményezte, hogy a települések vezetői közösen lépjenek fel 
a felső korlát nélküli betelepítési kvótával és a bevándorlást 
segítő szervezetek tevékenységével szemben. A tanácskozáson 
egy felhívást is elfogadtak, amelyhez most Újbuda is csatlako-
zott. A határozati javaslat végszavazásában az ellenzéki képvi-
selők nem vettek részt.

(V. L.)

Németh Zsolt országgyűlési 
képviselőt, Bayer Zsolt újság-
írót, valamint a két szomszédos 
kerület, Újbuda és Budafok-Tétény 
polgármesterét, Hoffmann Tamást 
és Karsay Ferencet látta vendégül 
az Újbudai Polgárok Egyesülete 
a Fonó Budai Zeneházban.

– Az egyesület rendszeresen szervez közéle-
ti fórumokat és közös kirándulásokat, kiállí-
tásokra látogatnak, filmklubot és könyvbe-
mutatót is tartanak – tájékoztatta lapunkat 
Kerékgyártó Gábor önkormányzati képvise-
lő. Hoffmann Tamás polgármester elmond-
ta: örömmel tett eleget a felkérésnek, mivel 
az ilyen kötetlen beszélgetéseken alkalom nyí-
lik rá, hogy a résztvevők megosszák története-
iket a hallgatósággal, így az érdeklődők más 
oldalukról is megismerhetik őket.

A fórum egyik fő témája a határainkon túl 
élő honfitársaink sorsa volt. Németh Zsolt 
megemlítette, hogy már egészen fiatalon rend-
szeresen járta az erdélyi és moldvai falvakat, 
gyűjtötte az ott fellelhető néprajzi kincseket, 

népdalokat. Az Országgyűlés külügyi bizott-
ságának elnöke megemlékezett a közelmúltban 
elhunyt neves népdalgyűjtőről, Kallós Zoltán-
ról is, akihez személyes ismeretség fűzte.

A rendezvényt mintegy kétszáz érdeklődő 
kísérte figyelemmel. A résztvevők a helyszí-
nen aláírhatták a Nemzeti Kisebbségvédelmi 
Kezdeményezést is, amely az Európában élő 
őshonos nemzeti közösségek, köztük a határon 

túl élő magyarság helyzetének javítását szeret-
né elérni az Európai Unióban.

(D. B. S.)

Óvatosan  
a neten!
Az internet veszélyeiről tartott 
előadást Hertelendi Lajos bűnmeg-
előzési szakértő az Ádám Jenő 
Általános Iskolában.

A szülők kérésére megszervezett eseményt 
az iskola vezetése is támogatta, hiszen a gyere-
kek és szüleik egyaránt veszélynek vannak ki-
téve az állandóan változó információs világban.

– Nemcsak az egymás közti zaklatás vagy 
a rosszakaratú webes támadások miatt vál-
hatnak a gyerekek áldozattá – hangsúlyozta 
Hertelendi Lajos –, hanem ők maguk is előidéz-
hetik ezt a helyzetet, ha nem hívjuk fel időben 
a figyelmüket arra, milyen veszélyekkel kell 
szembenézniük, amikor egy közösségi oldalon 
osztanak meg magukról információkat. „Az 
internet nem felejt” – idézte az alap igazságot 
a szakértő. Ezzel arra utalt, hogy a felhaszná-
lók által törölt tartalmak is visszakereshetők, 
ezért fontos, hogy a szülők ne utólag értesül-
jenek arról, mit tesz közzé a gyerek magáról 
vagy a családról a világhálón.

Az előadást először az érdeklődő szülőknek 
tartották meg, később pedig az intézmény di-
ákjainak is megismételték a Köbölkút utcában.

(Újbuda)

A Bocskai úton, a Polgármesteri Hivatal kö-
zelében, tágas, barátságos környezetben, kel-
lemes baráti légkörben töltheti el hétköznap-
jait a Szentimreváros Idősek Klubjában (1113 
Budapest, Bocskai út 43–45.). Új társakra, 
barátokra lelhet, a megszokott hétköznapi élet 
rutinja helyére változatos, aktív, élménydús 
mindennapok léphetnek.

Klubunkban nagy népszerűségnek örvende-
nek a társasjátékok, vetélkedők, előadások, 
szórakoztató műsorok. Nagy hangsúlyt fek-

tetünk arra, hogy az iroda-
lom, a zene, a kézműveskedés 
iránt érdeklődők igényeit is 
kielégítsük. Lehetőséget biz-
tosítunk internethasználat-
ra, valamint gyógytornára. 
Gyakran szervezünk a klub 
területén kívül is programo-
kat, mint például kirándulást, 
múzeum-, színház- vagy mo-
zilátogatást.

rendezvényére.
Vendégünk Dr. Grezsa István
kormánymegbízott

Időpont: 2018. március 8. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Szent Margit Gimnázium Szt. Margit terme

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Páneurópa Unió
Kárpátalja mai etnikai-politikai viszonyai című
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A rendezvény fővédnökei:
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter,  

Újbuda országgyűlési képviselője
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

További részletek: www.ujbuda.hu

Rengeteg ingyenes program!
mesedélelőtt • Freddie  
Budapest Voices • Charlie

tipegő gyermekjátszó • kisállat simogató • arcfestés
húsvéti fajátékok • csuhézás • tojáskeresés, tojásgurítás, tojásfutam
• körtáncok • húsvéti körbejárós • csibeterelgetés • tojás curling  
• pecsétgyűjtő nyereményjáték

a Bikás Parkban

Egész napos programok gyermekeknek, felnőtteknek,
hagyományos húsvéti népi játékok fergeteges hangulatban!
Március 24. szombat 10–18 óráigÚjbudai emléktábla-állítások kezdeményezésének 

benyÚjtására

Az általános tudnivalókat a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Kulturális és Köznevelési 
Bizottsága által kiadott Emléktábla-állítás eljárási szabályzat tartalmazza.

kezdeményezést nyújthatnak be: Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek az adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával. 

Adatlap igényelhető: A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Igazgatóság Programkoordinációs Csoportjánál (1113 Budapest, Bocskai út 39–41. II. emelet 202.), továbbá elérhető 
a www.ujbuda.hu oldalról, illetve elektronikusan is igényelhető a fulop.krisztina@ujbuda.hu e-mail címen.

a benyújtás módja: Az adatlapokat egy borítékban, két példányban (egy eredeti és egy másolat) kérjük leadni a kötelező 
mellékletekkel együtt. A borítékra kérjük ráírni: Emléktábla-állítás kezdeményezése. 

• Személyesen: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoportnál, hivatali időben

(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. II. emelet 202.)

• Postai úton: 1518 Budapest, Pf. 10. – a megadott határidő napjáig feladva. 

Beadási határidő: 2018. március 14.

elbírálás, értesítés: Az elbírálásról a kezdeményezők közvetlen értesítést kapnak. 

További információ a 06/1/3723-468-as telefonszámon vagy a fulop.krisztina@ujbuda.hu címen kérhető.

Budapest, 2018. január 17. 
Jankó István elnök

FELhíVÁS

Az apák szerepe 
a családban

Megújult a Napsugár Óvoda

Átszállás nélkül a Sashegyről a körtérre
Március 1-jétől újabb megállóval 
bővül a 240-es járat, így a Sashegy 
városrészben élők ismét közvet-
lenül, átszállás nélkül juthatnak el 
a kerület központjába. A változ-
tatást Újbuda Önkormányzata 
lakossági megkeresések alapján 
kezdeményezte a Budapesti 
Közlekedési Központnál (BKK), 
amely a megálló használatáról 
közös felmérést is tervez.

Sashegy városrész és a kerület egyik központ-
ját jelentő Móricz Zsigmond körtér közötti 

közvetlen közösségi közlekedési kapcsolat 
újbóli megteremtését kezdeményezte Újbuda 
Önkormányzata. A körtér környékén található 
bevásárlási lehetőségek és egészségügyi intéz-
mények átszállással való megközelítése főként 
az idősebb korosztálynak jelentett nehézséget, 
amit a térségben élők többször is jeleztek, 
mind a kerületi önkormányzatnak, mind pedig 
a BKK-nak, mi több, lakossági fórum is volt ez 
ügyben. A szükséges minisztériumi engedély 
birtokában március 1-jétől a Fehérló utcánál is 
megáll a 240-es busz, így közvetlen járatok vi-
szik majd az utasokat egészen a Móricz Zsig-
mond körtérig.

Hivatalosan is birtokba ve-
hették a gyerekek a megújult 
őrmezei Napsugár Óvodát. 
A Dúdoló Bölcsődével egy 
épületben található intéz-
mény több mint 50 millió 
forintos KEHOP-5.2.9-16. 
forrásból újult meg. 
Az 1974-ben átadott létesít-
ményben 40 éve nem volt lé-
nyegi beruházás, így a mos-
tani fejlesztés már nagyon 
szükségessé vált: az ingat-
lan új nyílászárókat kapott, 

illetve a tetőt és a homlok-
zatot is szigetelték. 

A Napsugár Óvoda mód-
szertanában kiemelt hang-
súlyt élvez a környezetvé-
delem, 2002-ben elnyerték 
a Madárbarát Óvoda címet, 
2009-től pedig folyamatosan 
Zöld Óvodának számít az in-
tézmény. A most megvalósult 
energetikai korszerűsítés-
nek és a régóta jól működő 
pedagógiai programnak kö-
szönhetően várhatóan idén is 

megkapják a környezettudatos 
működésért járó elismerést. 

Újbudán az elmúlt hónapok-
ban összesen négy óvoda újul-
hatott meg a Széchenyi 2020 
program részeként. A fejlesz-
tések nyomán csökken az épü-
letek károsanyag-kibocsátása, 
mérséklődnek a fenntartási 
költségek, valamint a gyerme-
kek és az intézmények dolgo-
zói is megújult környezetben 
tölthetik el mindennapjaikat.

(K. A.)

A fenti címmel indult hiánypótló 
sorozat a Családbarát Újbuda 
Program részeként. Az első rendez-
vénynek, február 14-én, a Villányi 
úti Konferencia Központ adott 
otthont. Az előadót, Böjte Csabát 
és a résztve-
vőket Molnár 
László alpol-
gármester 
köszöntötte.

Újbuda alpolgár-
mestere üdvözölte 
a több ezer árváról 
gondoskodó feren-
ces szerzetest, vala-
mint beszélgetőtár-
sait, a társadalmi 
felelősségvállalá-
sáról ismert Bedő 
Imrét, a Férfiak 
Klubjának alapító-
ját és Polus Enikő 
m e n t á l h i g i é n é s 
szakértőt. Molnár 
László megköszön-
te a Felelős Szülők 
Iskolájának, hogy 
létrehozta ezt a ren-
dezvénysorozatot, amely a kerület több hely-
színén, a téma legjobb szakértőinek segítségé-
vel igyekszik felhívni a figyelmet a családok 
évében az apák szerepének fontosságára.

Böjte Csaba testvért elkísérte három 
„gyermeke” is, akik a Szent Ferenc Alapít-
vány intézményeiben nevelkednek, ők rövid 
műsorral lepték meg a több száz érdeklő-
dőt. Az előadó arra biztatta az apákat, hogy 
„merjenek az asztalfőre ülni”, azaz vállalják 

az apasággal járó feladatokat, örömöket, 
és töltsenek minél több időt gyermekeikkel. 
Saját életéből is megosztott pár momentu-
mot, amelyekből válaszokat nyert egyes ne-
veléssel kapcsolatos kérdésekre. A ferences 
szerzetes nemcsak az apákhoz szólt, hanem 
arra is rávilágított, miként tudják a felesé-

gek, az anyák elősegíteni, hogy a család 
hosszú időre megtarthassa egységét, és min-
denki be tudja tölteni benne szerepét.

A programsorozat következő előadása már-
cius 1-jén lesz a B32 Galéria és Kultúrtérben, 
Apa mesél címmel. Az előadó Kádár Annamá-
ria meseterapeuta, aki Víg Balázs gyermek-
könyvíróval beszélget majd.

(D. B. S.)
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Elektronikus ügyintézés tíz lépésben
1. Kattintson a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/ugyintezes oldalon az eljáró szervezeti 
egységre, itt részletes tájékoztatást kaphat az érintett egység összes ügytípusáról. 
Ellenőrizze, hogy az adott ügynél van-e lehetőség az elektronikus eljárásra, ezt minden 
esetben az  logó jelzi.
2. Ha az adott ügy beküldhető e-Papíron, ellenőrizze, milyen dokumentumok szükségesek 
az ügyindításhoz.

• Ha formanyomtatványt kell benyújtani, akkor az ügyleírásnál jelölt 
formanyomtatványt töltse ki, és kinyomtatás után írja alá, vagy ha rendelkezik 
elektronikus aláírással, azzal hitelesítse. Ellenőrizze, hogy minden szükséges 
melléklet is rendelkezésére áll-e a feltöltéshez. A szükséges mellékleteket felsorolja 
az ügyleírás és a formanyomtatvány is.
• Ha szabadszöveges benyújtásra van lehetőség, akkor elég egy egyszerű levél 
megfogalmazása az e-Papír felületen.

3. Ezt követően kattintson az „e-Papír” ikonra vagy a „Benyújtható itt” hivatkozásra, 
vagy böngészőjében nyissa meg a https://epapir.gov.hu weboldalt.
4. Jelentkezzen be ügyfélkapus azonosítójával.
5. A címzett mezőre kattintva válassza ki a „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata” mezőt, majd az indítandó ügynek megfelelő ügytípust. Ha nem talál 
megfelelő ügytípust, az „Egyéb” kategóriát jelölje.
6. Ha nem természetes személyként, hanem gazdasági társaság nevében kíván eljárni, 
pipálja ki az azonosító adatok alatt található „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt 
benyújtani” rubrikát, majd adja meg a képviselt szervezet adószámát. Szervezet nevében 
csak ügykezelő vagy adminisztrátor tud e-Papíron keresztül eljárni.
7. Ha már folyó ügyben keresi a hivatalt, adja meg az ügy hivatkozási számát. Minden 
egyéb mező szabadon választott szöveggel kitölthető. Ezt követően kattintson a „Tovább 
a csatolmányokhoz” gombra.
8. Húzza bele vagy adja hozzá a csatolmányok mezőhöz a küldeni kívánt 
dokumentumokat. Ezt követően hitelesítse csatolmányait a „Hitelesítés” funkcióval.  
(Ha minden dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látott el, 
erre nincs szükség.)
9. Kattintson a „Tovább a véglegesítéshez” mezőre, és a „Küldés” gomb megnyomását 
követően küldeménye perceken belül meg is érkezik.
10. Az érkeztetési és letöltési igazolás, valamint a hivatal válasza az Ügyfélkapus/ 
Cégkapus tárhelyére érkezik majd, amit a tarhely.gov.hu bejelentkezést követően ér el.

ügyINTÉZŐ

Újbuda természeti és kulturális  
kincseinek megismertetését 

segítő

ingyenes 
levelezőversenyt

hirdet a Képességforrás Egyesület és az Összefogás 
Újbudáért Egyesület az Újbuda Önkormányzatának 
támogatásával. A verseny ötletgazdája és védnöke 
Nagyné Antal Anikó önkormányzati képvise-
lő, fővédnöke Hoffmann Tamás polgármester.

A megmérettetésen Újbudán élő vagy tanuló 5–11.osz-
tályos diákok indulhatnak háromfős csapatokban, ezek 
szerveződhetnek iskolákban, lakóhelyeken vagy akár ba-
ráti társaságokból is. Az Újbuda Kincsei című verseny 
feladatainak megoldása közben a résztvevők felkeresik 

a kerület természeti és kulturális nevezetességeit. 
A döntő az Összefogás Újbudáért Egyesület által 
működtetett Malom Közösségi Térben lesz.

A versenyre benevezni a www.kepessegforras.hu 
oldalon, valamint az iskolákban lehet

2018. március 3-áig

FELhíVÁS

A Bp. XI. ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala 
megbízásából elkészült a Budapest XI. kerület, 

Kerületi Városrendezési és építési szabályzatról 
szóló rendeletnek  

a Fehérvári út–Váli utca–Bercsényi utca 
–Október huszonharmadika utca által határolt 

területre vonatkozó szabályozásának módosítása.
 

Önkormányzatunk az Egészséges Budapest Program 
keretében támogatásban részesült a Kőrösy József utca 
3. szám alatti Gyermek-egészségügyi Centrum megva-
lósítására. Az egészségügyi centrum tervezettek szerinti 
megvalósítása a már meglévő építési engedély módosítá-
sát igényli, amelynek következtében felmerült egyes be-
építési mutatók módosításának szükségessége. Ezen kívül 
a további hasznosítás és funkcióbővítés a jelenleg hatályos 
KVSZ módosítását teszik szükségessé.

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan az önkormány-
zat 158/2017. (IX. 21.) XI. ÖK sz. határozatával a szóban 
forgó területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, 
ezért a terv egyeztetése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet tárgyalásos eljárásokra vonatkozó 42. §-a szerint 
történhet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. 
§-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében ér-

tesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv 
közzétételéről.

 
A terv 2018. február 26-ától 2018. március 12-éig megte-
kinthető 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) pont-
ja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és ci-
vil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi tervvel 
kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. március 5-én, 
hétfőn 14.00-17.00 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). 
A fórum keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba 
vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek 
javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt a do-
kumentációval kapcsolatban.

 
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást 
ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 
4. V. em.) kaphatnak.

Az új településrendezési eszközre vonatkozó javas-
lataikat írásban a lakossági fórumon felül a foepitesz@ 
ujbuda.hu e-mail címre 2018. március 12-áig nyújthatják be.

 
Takács Viktor Tibor

     főépítész

éRTESíTéS

Elhunyt Balás-Piri 
László, 1956 hőse
Nyolcvankét esztendős korában elhunyt  
Balás-Piri László ’56-os szabadságharcos, 
a Terror Háza Múzeumot működtető  
közalapítvány kuratóriumának elnöke.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány közleménye szerint az 1935-ben született 
Balás-Piri László a „pesti srácok és lányok legendás nemzedé-
kéhez” tartozott. Egyetemista társaival részt vett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, amiért börtönbün-
tetésre ítélték.

Szabadulása után nem folytathatta tanulmányait a budapes-
ti Orvostudományi Egyetem gyógyszerészeti karán, 1960-tól 
a rendszerváltozásig többek között segédmunkásként, kocsikí-
sérőként dolgozott. 1990 után rendszeresen publikált, Emberek 
fehérben – 1956 című dokumentumkötete 1993-ban jelent meg.

Balás-Piri László 1999 óta volt a Terror Háza Múzeumot 
működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, emellett 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöki posztját is betöl-
tötte. A közép-európai népek szabadságáért megtett erőfeszí-
tései elismeréseként 2016-ban megkapta a közalapítvány Pe-
tőfi-díját.

Balás-Piri László élete számos ponton ért össze a XI. kerület 
történetével, azon túlmenően, hogy újbudai lakos volt. Az ’56-
os hős 2018. február 17-én hunyt el.

(Újbuda/MTI)

Újbudai Kulturális 
Szalon: kulcskérdés  
a neveltetés

 
Más életutat jártak be 
és más indíttatásból 
kezdtek el politikával 
foglalkozni, de hason-
lóan gondolkodnak 
a családról, a bizton-
ságról, a világról. 
Az Újbudai Kulturális 
Szalonban Nógrádi 
György biztonságpo-
litikai szakértőt látta 
vendégül Simicskó 
István honvédelmi 
miniszter, országgyű-
lési képviselő 
és Hoffmann Tamás 
polgármester.

Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy Nógrádi György hazánk 
egyik legismertebb bizton-
ságpolitikai szakértője. Ren-
geteget utazik, előadásokat 
tart, szerepel tévében és rá-
dióban, könyveket ír. Szinte 
soha nem pihen, de mindig 
jókedvű. – Lehet utánam csi-
nálni – mondta Nógrádi, aki 
szegény családban nőtt fel, 
ahol a kitörési pont a tanulás 
volt. Imádta a történelmet, 
a diplomácia érdekelte a leg-
jobban, már egészen fiatalon 
tudta, mi akar lenni.

– Európa nagy változás 
előtt áll – fejtette ki a szak-
értő, aki szerint a nehéz-
kes német kormányalakítás 
nagy hatással van a többi 
nyugat-európai országra is, 
főképp a biztonságpolitika 
terén. – Bárki bármit mond-
hat, az embernek a saját 
maga és szerettei biztonsága 
a legfontosabb. Az a hata-
lom, amely ezt nem biztosítja 

polgárainak, könnyen megy-
gyengülhet – összegezte.

Simicskó István úgy látja, 
a jövő generációinak sokkal 
nagyobb kihívásokkal kell 
szembenézniük, mint nekünk. 
A túlnépesedés és a modern 
kori népvándorlás mellett 
a technológiai fejlődés is ve-
szélyeket hordoz magában. 

– A virtuális világgal az a fő 
baj, hogy nem tudjuk, mivel 
állunk szemben. Az viszont 
biztos, hogy magányosab-
bá tesz, hamis kapcsolatokat 
építünk ki vele – fogalmazott 
a politikus, aki édesapaként 
is a nevelésben látja a meg-
oldást. – A spirituális válság-
ból csak úgy tudjuk kivezetni 
a társadalmat, ha magunk is 
jó példával járunk elöl. Ezért 
nagy a felelősség a szülőkön 
és a pedagógusokon – emelte 
ki Simicskó István.

Hoffmann Tamás is úgy gon-
dolja, hogy a neveltetésen 
múlik, kiből milyen ember 
lesz. A polgármester szülei 
az előző rendszerben háttér-
be szorultak, így a politika 
és a történelem mindig meg-
határozó volt a család életé-
ben. Ő maga az Államigazga-
tási Főiskola elvégzése után 

jogi diplomát szerzett, majd 
ösztöndíjjal kijutott a Ken-
tuckyi Állami Egyetemre 
önkormányzati gazdálkodási 
szakra. A legszembetűnőbb 
különbség számára a két in-
tézmény között a történelmi 
tananyag volt, de azt is fur-
csállta, hogy az alapképzés-
ben milyen kevés az elvárás. 
– Természetesen a PhD-t ott 
sem adják ingyen, rengeteg 
tudást kell felhalmozni, mire 
valaki megszerzi e fokozatot 
– tette hozzá a polgármester. 

Az Újbudai Kulturális Sza-
lont az a szándék hívta életre 
három éve, hogy a résztvevők 
a mindennapok rohanásából 
kilépve vitassák meg azokat 
a dolgokat, amelyek értelmet 
adnak életünknek. Az állan-
dó házigazdák mellett a hazai 
közélet meghatározó alakjait 
hívják meg a szervezők, köz-

tük volt eddig Boross Péter, 
Reviczky Gábor, Jókai Anna, 
Borbás Marcsi, Böjte Csaba. 
A rendezvényeknek a B32 
Galéria és Kultúrtér ad ott-
hont.

(K. A.)

Új rovatunk a mindennapi életben felmerülő gyakorlati kérdésekkel 
és azok minél egyszerűbb megoldásával foglalkozik.  

Ötleteiket, témajavaslataikat a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
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Dévényi Sándor 1948-ban született Pécsett. A pé-
csi újmecsekaljai gimnáziumban érettségizett, majd 
a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult. Elvégezte 
a MÉSZ Mesteriskoláját. Állandó tervezőtársa Halas 
Iván. Kiemelkedő munkái közé tartozik Pécsett a ko-
rai organikus Egyetemi Pinceklub (1976); a városké-
pet is meghatározó műve, az Aradi Vértanúk útjának 
kialakítása. A pécsi Jókai tér (2000) és a budapesti 
Szent Gellért tér arculatával, a Forrásházzal (2003) 
nemzetközi elismerést vívott ki magának. 

Elismerései: Ybl Miklós-díj (1988), Év Lakóháza díj 
(1986, 1987, 1990), Pro Architektúra díj (1994), Pécs 
Város Millecentenáriumi díja (1996), Kossuth-díj 
(1999), Prima Primissima díj (2004), Nemzet Művé-
sze (2017).
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2018.

A színpadon  
népzenei előadások

Újbuda Önkormányzata egész napos programsorozattal 
emlékezik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

kitörésének 170. évfordulójáról.
2018. március 15., 10–17 óra, Edömér utca

huszárpróbák
kézműves foglalkozások 
kokárdák, huszárbajusz és -csákó készítése

hagyományőrző fajátékok

Jöjjön el családjával, barátaival, ünnepeljünk együtt!
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ünnepi táncház

Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját 
a Gellért szálló. Az épület felújítása, a Szent 
Gellért tér rekonstrukciója, valamint az itt álló 
Forrásház megépítése egyaránt Dévényi Sándor 
nevéhez fűződik. A számos díjjal elismert 
építész tavaly lett a Nemzet Művésze.

• Mikor látta legutóbb a Szent Gellért teret?
Gyakran járok a XI. kerületben, és mivel a tér a legforgalma-
sabb újbudai csomópontok egyike, az ember óhatatlanul átha-
lad rajta. A Forrásház turistalátványosság, az idegenvezetéssel 
sétáló csoportok meg-megállnak előtte. Egyszer csatlakoztam 
egy ilyenhez, és végighallgattam az ismertetőt. Korrekt volt, 
még a nevem is elhangzott. Jó érzés volt.

• A Forrásház rendkívül gazdag jelképekben, amelyek  
Magyarország kulturális és történelmi kincseire utalnak. És 
még mire?

A Forrásház a földből feltörő energiát hivatott érzékeltetni. 
A nyolc pilléren álló kupola a világmindenséget jelképezi. 
A forrás vize is nyolc ágra oszlik, ami a főváros nyolc fürdőjét 
szimbolizálja. A pilléreken jelek találhatók: a Nimród tamga 
(nemzetségjel) az Orion csillagképpel, amely a magyar mito-
lógiában a Nagy Vadász nevet kapta; délre szkíta Föld-ábrázo-

lás, keletre egy székely kapuról vett 
Hold-ábrázolás, nyugatra a magyar 
népművészetből ismert örökforgó, 
azaz Nap-ábrázolás. A múlt megőr-
zését fontos üzenetnek tartom. Az or-
ganikus építészi gondolkodás szerint 
az épület nem csupán megépül, életre 
kel a formai, társadalmi, történelmi 
és a jelen környezeti kötelezettségek 
mentén.

• Szaklapok szerint a 4-es metró 
Szent Gellért téri állomása a lát-
ványvilágáról lett közismert. Ez is 
volt a cél?
A Szent Gellért tér Budapest egyik 
leggyakrabban fényképezett tere, 
és a világörökség része volt már a re-
konstrukció előtt is. A tér rendezése 
a 4-es metró építése miatt vált aktu-

álissá. A felszín megtervezésére a megbízást 2002-ben pályá-
zaton nyertem el, két munkatársam Halas Iván és Baranyai Bá-
lint építész, a generáltervező pedig a Főmterv volt. A feladatot 
megkönnyítette, hogy már több mint tizenöt éve foglalkoztam 
a Gellért szálló felújításának tervezésével. Áttanulmányoztam 
a teljes eredeti tervanyagot, a levéltári dokumentumokat, meg-
ismertem a ház építéstörténetét, amely egybeforrt a tér törté-
netével. Lenyűgözött a száz esztendeje megnyitott gyógyfürdő 
és szálló építészeinek törekvése, az ő gondolkodásuk rendkívül 
inspiratív volt számomra. A kötött útpályák miatt a szálló, il-
letve a Műegyetem előtti terület maradt szabadon. Előbbin ka-
pott helyet a Forrásház, utóbbinál a régi Dunára utaló vízfelü-
letet alakítottam ki. Szerettem volna azt az érzést kelteni, hogy 
a metróból érkező utasok a vízből bukkannak fel.

• Milyennek látná szívesen a teret és az épületet újabb száz év 
múlva?

Biztosan kevesebb lesz az autó, így nagyobb – reményeim 
szerint zöld – felület jut majd a gyalogosoknak. Azt is szíve-
sen látnám, ha a Budafoki út elején lévő, Cziegler Győző által 
tervezett CH épület visszakapná a világháborúban elpusztult 
kupoláját. Az építész munkájának első lépése, hogy néz. Ha 
szerencséje van, akkor lát is. Összegyűjti az információkat, 
összeveti a kötöttségeket a lehetőségekkel, az előnyöket a hát-

rányokkal. Minél több adottsága, jellegzetessége, hagyománya 
van egy helyszínnek, annál több forrásból adhat ihletet. Ekkor 
kezdődik a rajzolás.

• Mi áll a szívéhez legközelebb: tájépítészet, térrendezés, re-
konstrukció, tervezés?

Az építésznek a társadalom kihívásaira kell választ adnia, egy-
szerre legyen mérnök, közgazdász, matematikus és pap. Tudnia 
kell számokban, anyagokban, pénzben, büdzsében gondolkod-
ni, és óriási meggyőző erőre van szüksége. Egy autópálya építé-
sénél vagy egy szecessziós épület rekonstrukciójánál egyaránt 
a megbízó tetszését kell elnyerni. Legyünk mindezek mellett 
történészek, akik nem eltörlik, hanem folytatják a múltat.

• Minden lehetséges díjat elnyert, tavaly a Nemzet Művésze 
lett. Milyen feladatok állnak ön előtt, mi szerez örömöt?

Felhőtlen öröm, ha szép feladatokon tudok dolgozni. Ez nem 
csupán épületek megálmodásából, életre keltéséből áll. Az épí-
tészet sok szűrőn megy keresztül – ezeket mi láttatjuk, vagy 
épp elfedjük. Fontos, hogy megőrizzem az iróniát, a humort 
– gondoljunk a pécsi Villámsújtotta Házra, amelyben a régi 
és az új architektúrák egymás ellentéteiként jelennek meg, 
köztük pedig egy repedés látható, mintha az épület ketté volna 
vágva. A munka mellett a családom a legfőbb örömforrás. Már 
hét unokám van. A tőlük kapott szeretet nagyon fontos nekem, 
és az is, hogy én is adhassak nekik.

Tóth Kata

Továbbvinni a múltat
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Teddy maci program
A Teddy maci programban orvostanhallgatók játs�-
s�ák el a rendelést: a plüssjátékok gyógyítása kö�-
ben a� óvodás gyermekek is meggyő�ődhetnek ar-
ról, hogy nem is olyan félelmetes a� orvosi rendelő, 
a vi�sgálat, mikö�ben megismerhetik a leggyakrab-
ban has�nált orvosi es�kö�öket, műs�ereket is.

Újbuda komoly változások előtt 
áll, ami a kerület egészségügyi 
intézményrendszerét illeti, hiszen 
a következő években több milliárd 
forintból bővül és korszerűsödik 
a fekvő-, illetve járóbeteg-ellátás, 
nem beszélve a Dobogóra tervezett 
centrumkórházról. Mindez egy jól 
felépített stratégia része, amelynek 
középpontjában az újbudaiak 
egészsége áll.

Többmilliárdos 
kormányzati 
támogatás  
az egészségfejlesztésre
Az előző európai uniós ciklusban több mint 
500 milliárd forint értékben mentek végbe 
egészségügyi fejlesztések vidéken. Abból 
a keretből az akkor hatályban lévő szabályo-
zás miatt a Közép-magyarországi régió ki-
maradt. Ennek ellensúlyozására alkotta meg 
a kormány az Egészséges Budapest Programot 
(EBP), amelynek részeként 2025-ig a tervek 
szerint 700 milliárd forintból fejlesztik a ré-
gió egészségügyi ellátórendszerét. – Dél-Bu-
da azért izgalmas ebből a szempontból, mert 

az egyik centrumkórházat itt, a Dobogó vá-
rosrészben tervezik kialakítani, olyan zöldme-
zős beruházás keretében, amilyenre a magyar 
egészségügyben 1979 óta nem volt példa – je-
lentette ki Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért 
felelős államtitkár azon a sajtótájékoztatón, 
amelyet a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház-
ban tartottak annak kapcsán, hogy a kormány 
3,7 milliárd forintos támogatásban részesíti 
az intézményt.

– Elsődleges cél, hogy az újbudaiak 
a lehető legjobb egészségügyi ellátásban 
részesülhessenek, amihez elengedhetetlen 
az intézmények megfelelő műszaki felszerelt-
sége és infrastrukturális fejlettsége – ezt már  
Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda 
országgyűlési képviselője fejtette ki az esemé-
nyen. Véleménye szerint a kór-
ház orvosai, ápolói és dolgozói 
most is mindent megtesznek 
a betegek gyógyulásáért, a tá-
mogatásból beszerzendő diag-
nosztikai készülékek pedig 
tovább segítik a munkájukat. 
Hozzátette: nem ez az egyetlen 
támogatás, amit a kórház kap, 
további 5 milliárd forint várha-
tó az intézmény fejlesztésére.

Bedros J. Róbert igazga-
tó – aki egyben a Dél-Budára 
tervezett centrumkórházért 
felelős miniszterelnöki meg-
bízott – kiemelte, hogy a Szent Imre Kór-
házban az elmúlt hét esztendőben rengeteg 
beruházást hajtottak végre, mi több, az egy-
milliárd forintos adósságától is megszabadult 
az intézmény. A mostani támogatásból új 
CT-, MRI-, ultrahang-berendezéseket, illetve 

DSA-készülékeket vesznek, amelyek a gyor-
sabb és hatékonyabb betegellátást segítik. 
A centrumkórházra kitérve elmondta, hogy 
annak bázisát a Szent Imre Kórház orvosai 
és dolgozói adják majd, vagyis az aktív osztá-
lyokon dolgozó kollégák ott folytatják munká-
jukat. A Dobogó városrészben felépülő intéz-
mény egy olyan sürgősségi kórház lesz, amely 
a nap 24 órájában mindenféle esetben ellátja 
majd a betegeket, beleértve a gyermekeket is. 
Magyarországon eddig egyedülálló módon 
egyágyas kórtermekben gyógyulhatnak majd 
az érintettek, kivéve a gyermekközpontot, 
ahol kétágyas szobák lesznek, hogy a szülők 
kényelmes körülmények között, gyermekük-
kel együtt várhassák a gyógyulást. Az új léte-
sítményben olyan osztályok is helyet kapnak 
majd, amelyek a Szent Imrében nincsenek, 
mint például a szívsebészet, ahol sürgősségi 
beavatkozásokat is el lehet végezni. A minisz-
terelnöki megbízott szerint egy zöldmezős 
beruházás kétségtelen előnye, hogy az intéz-
ményt a betegigényeknek megfelelően alakít-
hatják ki, és a kollégáknak is a legjobb mun-
kakörülményeket teremthetik meg, ez esetben 
például nővérszálló, valamint az ott dolgozók 
rendelkezésére álló bölcsőde és óvoda létre-
hozásával. A mai Szent Imre Kórház a cent-
rumkórház külső telephelye lesz, ahol műtét 
előtti és utáni kezeléseket végeznek el, és itt 
lesz a krónikus rehabilitációs ellátás is. 

Nem a centrumkórház az egyetlen EBP-fej-
lesztés Újbudán, hiszen ennek keretében 
valósul meg a Gyermek-egészségügyi Cent-
rum (Gyeüc) és az Egynapos Sebészet is 
a Szent Kristóf Szakrendelő szomszédságában.  
Hoffmann Tamás polgármester kiemelte, hogy 
az EBP egyszerre ad lehetőséget Újbudának 
a fekvő- és a járóbeteg-ellátás fejlesztésére, 
különös tekintettel a gyermekekre. A Gyeüc 
előkészítő munkálatai már zajlanak, az 1,9 
milliárd forint állami támogatás, valamint 
a kapcsolódó önkormányzati források ren-
delkezésre állnak, rövidesen kiírják a közbe-
szerzést, annak lezárulta után pedig jöhetnek 
az első „kapavágások”. A centrumkórházzal 
kapcsolatban a polgármester megjegyezte, 
hogy a beruházás városfejlesztési szempontból 

is lehetőség a kerületnek, elsősorban a közös-
ségi közlekedés szükségszerű bővítése miatt. 
Az új, ezerágyas intézmény 1,2 millió ember 
ellátásáért lesz felelős a fővárosban és Pest 
megyében. Németh Zsolt országgyűlési képvi-
selő kijelentette, hogy az új kórház korszakos 

jegye lesz a magyar egészségügynek. Mint 
mondta, a kormányzat nemcsak az egészség-
ügyi intézmények, hanem a mentőállomások 
fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet, hiszen 
jelenleg több mint száz mentőállomás felújítá-
sa zajlik, és újak is épülnek.

Új intézmények, 
bővülő lehetőségek
– Újbuda a főváros legnagyobb lélekszámú 
városrésze, így alapvető, hogy az egészség-
ügyi ellátás minél szélesebb spektrumon mo-
zogjon. Egészségügyi koncepciónk nemcsak 
a gyógyításra, hanem a prevencióra is nagy 
hangsúlyt fektet. Szeretnénk, ha minél töb-
ben sportolnának minden korosztályban, en-
nek érdekében számtalan ösztönző programot 
és sportfejlesztést is végrehajtottunk. Ám van, 
amikor a megelőzés nem oldja meg a problé-
mát. Ezért alakítottunk ki jól működő, ha-
tékony egészségügyi ellátórendszert, amely 
szükség esetén az újbudaiak rendelkezésére 
áll – mondta el lapunknak Hoffmann Tamás 

polgármester. Ennek érdekében 
csak 2017-ben közel 377 millió forint értékben 
újultak meg rendelők, szereztek be eszközöket 
a kerületben önkormányzati forrásból. Ultra-
hang- és röntgenberendezések érkeztek a Szent 
Kristóf Szakrendelőbe, háziorvosi rendelők 

fűtési és klímarendszereit újították fel, vagy 
energetikai, árnyékolástechnikai fejlesztéseket 
végeztek az épületeken. A végéhez közeledik 
az Újbudai Szociális Szolgálat új, Fejér Lipót 
utcai épületének kialakítása, ahol pszichiátriai 
betegek, valamint fogyatékos gyermekek nap-
pali ellátását teszi lehetővé az önkormányzat, 
teljes egészében a sajátos igényeknek megfelel-
ve. A közeljövő legnagyobb helyi beruházása 
az egészségügy területén a Gazdagréti Védőnői 
Szolgálat épülete, valamint a Keveháza utcai 
Alapellátási Centrumnak helyet adó épület 
lesz, amelyre összesen 234 millió forintot költ 
Újbuda Önkormányzata. Gazdagrét népessége 
az elmúlt időszakban ugrásszerűen növekedett, 
így a védőnői szolgálat körzetei már nem tud-
ták ellátni a környéken élő gyermekeket, so-
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kaknak a Szent Kristóf Szakrendelőbe kellett 
eljárniuk a rendszeres vizsgálatokra. A szak-
rendelő szakmai javaslata alapján a Gazdagréti 
tér 5. szám alatti ingatlanrész kap új funkciót, 
ahol szoptatós helyiség is a kismamák rendel-
kezésére áll majd.

A Szent Kristóf 
az ország egyik 
legjobban felszerelt 
szakrendelője
Az elmúlt négy évben Újbuda Önkormányzata 
tulajdonosként több mint 700 millió forintnyi 
beruházást vitt véghez a Szent Kristóf Szak-
rendelőben, így az a hasonló intézmények 
között a legjobban felszereltek közé tartozik. 
Az elsősorban a kerület lakosait kiszolgáló, 
alap- és szakellátási feladatokat ellátó intéz-
mény az egészségügyi alapellátás keretében 
működteti a kerületi védőnői hálózatot, biz-
tosítja a gyermekfogászati ellátást, az isko-
lai-óvodai egészségügyi szolgáltatást és 30 
szakterületen a járóbeteg szakorvosi ellátást. 

A Fehérvári úti központi épületben előjegy-
zési rendszer, valamint a kulturált várakozást, 
a páciensek személyiségi jogainak védelmét 
biztosító elektronikus beteghívó rendszer 
üzemel, az orvosi műszerpark folyamatosan 
cserélődik. A szakrendelőben 2016 óta állan-
dó kihasználtság mellett MR diagnosztikai 
készülék is működik, segítve a betegek gyors 
hozzáférését a szükséges vizsgálatokhoz. 
Emellett megújult az ambuláns műtő, és kor-
szerű gasztroenterológia is várja a betegeket. 
2017-ben a Szent Kristóf kardiológiája és ra-
diológiája kapott új, nagy teljesítményű, felső 
kategóriás ultrahang-berendezéseket, amelyek 
pontosabb, gyorsabb diagnosztikai vizsgá-
latokat tesznek lehetővé, a várakozási időt is 
csökkentve. A szakrendelő által üzemeltetett 
gyermekfogászat és szájsebészet, valamint 
a fogászati röntgen az elmúlt években teljes 
modernizáción esett át: megújult az összes 
gyermekfogászati és szájsebészeti rendelő, új 
eszközöket, kezelőszékeket vásároltak, digitá-
lis fogászati és panorámaröntgen-készüléke-
ket szereztek be. Jelenleg nincs háromévesnél 
idősebb fogászati kezelőegység a szakrendelő-
ben. A fejlesztések azért is kiemelten fonto-

sak, mert így a szakorvosi gárda is jobb kö-
rülmények között tud dolgozni, ez pedig segít 
abban, hogy az orvosok hosszú ideig, stabilan 
a szakrendelő kötelékében maradjanak, bizto-
sítva a zökkenőmentes betegellátást, ami nél-
külözhetetlen egy olyan rendelőben, ahol évi 
800 000 orvos-beteg találkozás történik.  

Szűrővizsgálatokkal  
az egészségért
Tudományos tény, hogy a prevenció és az egész-
ségtudatos életforma egyértelműen növeli 
az egészségben eltöltött életévek számát, éppen 
ezért szinte nem telik el hónap, hogy ne legyen 
a kerületben valamilyen szűrés, tanácsadás 
vagy figyelemfelhívó kampány. Az egyik leg-
fontosabb ilyen program a Családi Egészség-
nap a Szent Kristóf Szakrendelőben, amelyre 
legutóbb is több mint ezer érdeklődő érkezett. 
A szervezők mindenkire gondolnak ilyenkor: 
a gyerekek szemészeti, allergia-, bőrgyógyásza-
ti szűréseken és testalkatfelmérésen vehetnek 
részt, a középkorúakat vércukorszint-, kolesz-
terinszint-, illetve vérnyomásméréssel, dohány-
zásról való leszoktatással, egészséges táplál-
kozáshoz kapcsolódó dietetikai tanácsadással 
és bőrgyógyászati, urológiai, valamint artériás 
szűrésekkel várják. Az időseknek szárazszemű-
ség-, zöldhályog- és hallásvizsgálatot, valamint 
csontsűrűségmérést is szerveznek. Az intéz-
mény másik fontos rendezvénye az Anyatejes 
Világnapi program. A kampányoknak és a szak-
emberek, különösen a védőnők munkájának kö-
szönhetően az elmúlt években nőtt a fél- vagy 
egyéves korukig szoptatott csecsemők száma 
a kerületben. A féléves korukig anyatejjel táp-
lálkozó babák aránya 93, az egyéves korukig 
anyatejjel táplálkozóké 56 százalék. A szopta-
tás javítja az egészséges fejlődés esélyeit, segít 

megelőzni a betegsége-
ket, csökkenti a táplálási 
komplikációkat is.

A lehetőségek köre 
a jövőben is bővül: 
a szakrendelő márci-
usban indítja útjára azt 
a projektjét, amely-
nek résztvevői ingyen 
kölcsönözhetnek on-
line vérnyomásmérőket 
(ezeket a háziorvosok 
segítségével kaphatják 
majd meg a kerületben 
lakó érintettek). További 
terv, hogy Alapellátási 
Központ néven preven-
ciós tevékenységeknek 
helyet adó központot 
alakítanak ki a Vahot 
utcai rendelő üresen 
álló részében. A közös-
ségi programok közül 
kiemelkedik az Egész-
ségPart című temati-
kus nap. A megelőzésre 
nagy hangsúlyt fektető 
eseményen legutóbb is 

számos szűrésre volt lehetőség, 
testtömegindex-méréssel, fogá-
szati tanácsadással, természetes 
alapanyagú termékek vásárával 
és a Szent Kristóf Szakrende-
lő egészségügyi tájékoztatójával 
várták a szép számban érkező lá-
togatókat. Az Andor utcai Házak-
Háza családi mozgás- és program-
központ, valamint az Erőss Zsolt 
hegymászó által alapított Omni-
vagus Egyesület is szervez egész-
ségügyi megelőző programot Új-
budán. Ez a Pajkos Utcabál, ahol 
főleg a mozgásra mint prevenciós 
lehetőségre hívják fel a figyelmet, 
miközben igyekeznek a sérült gye-
rekek integrációját is elősegíteni 
azzal, hogy egészséges társaikkal 
együtt vesznek részt a helyszíni 
programokon.

A védőnői s�olgálatot erősíti  
a� önkormány�at egyik legnagyobb 
beruhá�ása a kö�eljövőben.

A kerületben s�inte minden  
hónapban van valamilyen egés�ségügyi  
prevenciós esemény

Hoffmann Tamás polgármester, Simicskó István ors�ággyűlési képviselő, 
Bedros J. Róbert minis�terelnöki megbí�ott, a S�ent Imre Kórhá� iga�gatója, 
Ónodi-S�űcs Zoltán egés�ségügyért felelős államtitkár, Németh Zsolt ors�ág-
gyűlési képviselő és Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere a S�ent Imre 
Kórhá�ban tartott sajtótájéko�tatón
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Új általános iskola 
Kamaraerdő szívében
A már évek óta eredményesen működő Kamara-
erdei Kerekerdő Óvoda és Általános Iskola elő-
készítő csoportjai után 2018. szeptember 1-jén 
becsengetnek az iskola első induló osztályában 
is. A közel 6 hektáron elterülő, erdővel, hatalmas 
zöld területtel övezett intézményben kis létszámú 
csoportokban, képzett pedagógusok és assziszten-
sek garantálják a diákok színvonalas oktatását.

– Látható, hogy a mai iskolarendszerben az is-
kolássá válás nem megy egyik napról a másikra 
– mondja Zsidó Ernő, az intézmény vezetője/tu-
lajdonosa. – Az új környezet megismerésén, meg-
szokásán kívül még a testi-szellemi terheléssel is 
meg kell birkózniuk a kicsiknek. Ez akkor sem 
könnyű, ha empatikus, megértő tanító nénijük 
van. Gondoljunk csak bele, mennyire más az isko-
la tanulásközpontú tevékenysége, mint az óvoda 
játékközpontúsága – hangsúlyozza az intézmény-
vezető. – Az új követelményekhez való alkalmaz-
kodás, megfelelni akarás számos problémát vethet 
fel, melyek akár beilleszkedési, magatartási vagy 
tanulási nehézségekben is jelentkezhetnek. Az in-
tézményünkben működő, általános iskolai tanító 
és gyógypedagógus által kidolgozott iskola-elő-
készítő csoport „ovi-sulisainak” ilyen problémá-
juk nem lesz, hiszen elegendő idővel és megfele-
lő odafigyeléssel juttatjuk el a gyerekeket olyan 
szintre, hogy magabiztosan állják a kihívásokat.

Célunk, hogy tanulóink boldog, kiegyensúlyo-
zott, testileg és szellemileg fejlett gyermekekké 
váljanak. Szeressenek iskolába járni, a sok közös 
élmény során egymást elfogadó, támogató közös-
séggé váljanak, az együttlét örömforrás legyen 
számukra. Ugyanakkor megfelelő alapossággal 
sajátítsák el a tanulási technikákat, ismereteket, 
hogy későbbi céljaikat megvalósíthassák.

A megvalósítás garanciáit 
a következőkben látjuk:
Kisebb létszámú tanulócsoport. A tanító munkáját 
gyógypedagógus, logopédus, pedagógiai asszisz-
tens is segíti. Nevelő-oktató munkánk alapvető 
elve, hogy az iskolarendszer elején a gyermekek 
saját adottságaiknak és képességeiknek megfelelő 
ütemben haladjanak. Egyéni tanulási ütemben ha-
ladunk, ez lehetővé teszi, hogy a tehetséges gyere-
kek (tehetséggondozás) és a fejlesztésre szorulók 
(felzárkóztatás) is a saját tempójukban haladhas-
sanak, és mindenképpen megszerezzék azt a tu-
dást, melyre később építeni lehet. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felhívja  
azon PedAgóguSOK figyelmét, akik állandó kerületi lakosok, 

és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy

díSzOKleVél megAdáSA  
iránti kérelmüket

 2018. január 15-étől
 nyújthatják be a hivatal Humánszolgálati Igazgatóságán (1113 Bp., Zsombolyai 
u. 4. IV. emelet 408. szoba).

a kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csatolni:
· arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett  

oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot,  
a pályán eltöltött minimum 30 esztendős munkaviszony igazolását 
(munkakönyv)

· a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző 
díszoklevél másolatát

· személyi adatok (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolatát, adószámot, 
tajszámot, valamint annak  
a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat által adott összeget 
utalni lehet. Ha nem rendelkezik számlaszámmal, akkor a pontos lakcímet 
kérjük megadni.

 
A kérelem beadásának végső határideje:  

2018. február 28.

hIRdETmény

Alapítóját gyászolja 
a Scheffer Galéria
Elhunyt 
Scheffer 
Lívia, 
a Scheffer 
Galéria Pro 
Cultura 
Újbuda díjjal 
kitüntetett 
alapítója 
és vezetője.

Hosszú szenve-
dés után 2018. 
január 31-én el-
hunyt a Scheffer 
Galéria alapí-
tó tulajdonosa, 
Scheffer Lívia. 
Újbuda kulturá-
lis életének je-
lentős szereplője 
1992. november 
13-án nyitotta meg galériáját a Kosztolányi Dezső téren, ahol 
a kortárs képzőművészet legjavát mutatta be több mint negyed-
század alatt. Műértő lelkesedése végigkísérte munkáját, olyan 
alkotókkal dolgozott együtt, mint Gross Arnold, Konok Tamás, 
Deim Pál, Fehér László, Manfred Karsch, vagy éppen a férje, 
Kovács-Gombos Gábor festő.

Scheffer Lívia 2016. január 25-én kapta meg – férjével közö-
sen – a Pro Cultura Újbuda kitüntetést a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából, a kerület művelődésének, kulturális színvonalának 
növelése érdekében végzett művészeti munka elismeréseként.

(Újbuda)
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
március 10. 15.00 – gazdagrét 
Kupa sakkbajnokság 
Idén 12. alkalommal rendezik meg 
a versenyt amatőr és élő-pontos játé-
kosoknak. Nevezni március 5-éig lehet 
személyesen, telefonon vagy e-mail-
ben a Gazdagréti Közösségi Ház elér-
hetőségein. A nevezési díjat a verseny 
napján a helyszínen lehet befizetni. 
Felnőtteknek: 1500 Ft, nyugdíjasok-
nak és diákoknak: 1000 Ft, Újbuda  
60+ kedvezménykártyával: 500 Ft

március 11. 10.00 – Varázsszőnyeg 
mese Vasárnap 
A sorozat márciusi előadásán Ludas 
Matyi történetét izgulhatják végig 
a családok. A Mesekocsi színház élő 
szereplős előadására várjuk a kicsiket 
és nagyokat. Jegyek korlátozott szám-
ban válthatók a közösségi ház pénztá-
rában.
 
Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
március 3. 19.00 – Pár-Kapcsolat  
– budapesti ősbemutató
1. anya Csak egy Van
Anya: Ster Erika
2. rend a lelke mindennek
Nő: Ligetvári Judit
Férfi: Szesztay András
Aldo Nicolaj (1920–2004) olasz drá-
maíró darabjait méltatlanul keveset 
játsszák Magyarországon. Az Anya 
csak egy van című első rész egy kí-
méletlen őszinteséggel megírt mono-
lóg, míg a második részben, a Rend 
a lelke mindennek című egyfelvo-
násos vérfagyasztó tréfáit élvezheti 
a közönség. 
Rendező: Köllő Miklós
Belépődíj: 1000 Ft, nyugdíjas/diák: 
600 Ft

március 9. 18.00 – Hollywood titkai 
és slágerei 
Zenés filmutazás a Spirit Színház 
előadásában
„A mosolyod még él, mint árny kí-
sér…” A legismertebb Oscar-díjas 
filmzenéket Berkes Gabriella éne-
kes-színésznő és Kutik Rezső gi-
tárművész adja elő. Megelevenedik 
a kulisszák világa is: filmrészletek, 
szórakoztató történetek, „sztárok 
és sztorik”.
Színpadra állította: Perjés János
Jegyár: 1500 Ft, nyugdíjas/diák:  
1200 Ft

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, gyékényes utca 
45–47.
március 3. 10.00 – Picuri muri 
Tavaszköszöntő interaktív gyerek-
koncerttel hangol az ünnepekre a Lé-
vai Tímea–Poppre Ádám Duó. Dalaik 
a gyerekeknek ismerős élethelyzetek-
ről, környezetük szépségéről, az álla-
tokról, a mesék furcsa lényeiről szól-
nak. A duó így kívánja megismertetni 
és megszerettetni a kisgyerekekkel 
az igényes élő zenét.
Belépő: 900 Ft/fő

március 5. 18.30  
– „Jézusa kezében kész a kegyelem” 
Irodalmi est Arany János balladáiból 
Lázár Csaba előadásában. Gitáron 
közreműködik: Laczkó Zoltán Vince. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma támogatásával

március 9. 18.00  
– Albertfalvi emlékképek 
Sümegh László legújabb könyvében 
ismét szülőföldje történeteit idézi 
meg. Megismerhetjük többek között 
Albertfalva ipartörténetének néhány 
fejezetét, olvashatunk az Első Magyar 
Repülőgépgyárról, a már régóta nem 
létező vegyi gyárakról és a község 
első alumíniumöntőjéről is. A kö-
tet Albertfalva régi trafikjait, illetve 
strandjait is bemutatja.

március 13. 18.00  
– „Színház az egész világ…” 
Szalai Sándor fotókiállítását Áment 
Erzsébet, a 60+ Fotókör vezetője nyit-
ja meg, közreműködik Matus Mihály 
tárogatón. A tárlat április 6-ig látogat-
ható, hétköznap 10 és 19 óra között.
 
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
március 9. 17.00 – gyapjúval a Vi-
lág körül
A kisebbek tavasztündért vagy ne-
mezképet készíthetnek, díja 2500 Ft/
tárgy. A nagyobbaknak pedig smink-
tartó vagy telefontok készítésre lesz 
lehetőségük, a díj 5500 Ft/tárgy. 
A program regisztrációt igényel. Je-
lentkezni a kkh@ujbuda.hu e-mail 
címen vagy a 424-5363-as telefonszá-
mon lehet.

zumba 
Új foglalkozás Kelenvölgyben, szer-
dánként 17 órától várja szeretettel 
az érdeklődőket Teréki Karolina.

Szelfik a barlangból

Kulturális programajánló

(X)

Árnyék és fonákja címmel 
nyílt meg Fazekas Bence 
fotókiállítása február 13-án 
az Albertfalvi Közösségi Ház 
Kályha Galériájában. A tárlat 
március 9-éig látogatható, 
hétköznap 10 és 19 óra között.

A korábban a Magyar Te-
levíziónál vezetőoperatőr-
ként dolgozó Fazekas Bence 
Platón barlanghasonlatával 
illusztrálta, hogyan látja ma 
a képek jelentőségét: „Szel-
fizgetünk szakadatlan, szen-
vedéllyel, majd elbűvölten 
nézzük a kijelzőre vetített 
árnyképünket. Lekötözve, 
háttal a bejáratnak ülünk 
egy barlangban, bámul-
juk a barlang falán a kint 
az úton járó emberek árnyé-
kát. A barlang foglyaiként 
azt tartjuk valónak, amit 
látunk. Ha még beszélnek 
is a kinti emberek, akkor mi 
elhisszük, hogy a falon lá-
tott árnyak hangját halljuk.”

A kiállítást Merza Gábor 
fotóművész nyitotta meg, 

akinek szintén volt már nagy sikerű tár-
lata a Kályha Galériában. A szervezők 
egyebek közt egy vetítőgép segítségével 
teremtették meg a bevezetőhöz a külön-
leges, a platóni gondolatsort erősítő at-
moszférát. A tárlatnak helyet adó két te-
remben két teljesen különböző hangulat 

fogadja a nézőt. Az első helyiségben Fa-
zekas Bence kizárólag mobiltelefonnal 
készült felvételeket állított ki – korábban 
éppen Merza Gábor igyekezett bizonyí-
tani, hogy az ilyen képek is műalkotássá 
válhatnak.

(D. B. S.)
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Zaklatják  
háziállatait?

NiNcs biZtoNságbaN 
az autója és otthona?

MeguNta  
a rágásnyomokat?

Rágcsálók  
támadták meg  
otthonát? 
MegsZabadulNa  
tőlük?

minőségi
gyors munkA
szükséges!

Szüntesse meg velünk a problémát! 
Munkatársaink segítenek a szakszerű 
kihelyezésben. Elérhetőségeink: 
+36 1 315 0420, +36 30 537 8924  
ertekesites@irtotrio.hu, irtoszer@irtotrio.hu

keResse  
cégünket! 

+36 1 315 0420, +36 30  641 0590 
ertekesites@irtotrio.hu

NyestRiasztas.hu www.irtotrio.hu

• Élve befogó ketrec 
• Stop+ nyestriasztó spray
• Superexpel nyest távoltartó por

 

Lady Lear – kísérleti színház felnőtteknek

A sírig tartó boldogság titka

Kepes András március 8-án a Hadik 
Irodalmi Szalonba is ellátogat, ahol 
Szűcs Péter újságíróval beszélget. 
A Hadikban január végén nyílt meg 
a Petersplanet.travel blog alapítójának 
kiállítása, ahol Kuba, Kolumbia, 
Ecuador lelke látható a fotókon. Kepes 
András szintén sokat utazott, legutóbb 
megjelent Világkép című kötete egyfajta 
GPS-ként segít eligazodni a világban.

A Káva Kulturális Műhely 
tavaly volt 20 esztendős. 
A komplex színházi neveléssel 
és drámapedagógiával is 
foglalkozó társulat elsősorban 
általános, illetve középiskolás 
csoportoknak készít elő- 
adásokat. A MU Színházban 
március 13-án mutatják be 
Lady Lear című interaktív 
produkciójukat, ami ezúttal 
a felnőtteknek szól.

A Káva előadásai közismerten rend-
hagyó technikával készülnek. Az álta-
luk alkalmazott módszer A Résztvevő 
Színháza (ARS) kifejezéssel írható le. 
A közönség bevonásán alapuló színházi 
játékaikban tudatosan bontják le a határt 
a színész és a néző között. A műhely 
speciális fórum is, amelyben a szereplők 

mindig arra keresik a választ, hogy mit 
jelent embernek lenni a mai világban, 
milyen erkölcsi válaszok vannak az ak-
tuális társadalmi problémákra, a szűkebb 
és tágabb közösségek élethelyzeteire. 
Az elmúlt két évtizedben a Káva ma-
gas színvonalon működő, hazai és nem-
zetközi programokat szervező színházi 
és drámapedagógiai szervezetté vált.

– Az ország különböző pontjain, sok 
esetben hátrányos helyzetű gyerekekkel 
és fiatalokkal is dolgozunk, de a célcso-
portunk széles: az elitiskolától kezdve 
különböző státusú intézmények fiatalja-
ival csináltunk már színházat. Az utóbbi 
években kibővült a repertoár, és kísérle-
ti előadásokat is létrehoztunk felnőttek 
számára – mondta el lapunknak Takács 
Gábor, a Káva Színházi Műhely elnöke.

A Lady Lear felnőtteknek szóló rész-
vételi színházi darab, amelyben ugyan-

úgy interaktív párbeszédet kínálnak 
a színészek a nézőknek, mint a gyerek-
darabok esetében. A történet Takács 
Gábor szerint a Lear király parafrázisa, 
középpontjában egy problémás, beteg 
anya áll. A kérdés az, hogy gondoskodni 
fognak-e róla a fiai. – Az idős édesanya 
lebénul, és ezzel erőteljesen kizökkenti 
családja életét. A tragikus helyzet min-
den felnőtt gyermekét komoly feladat 
elé állítja, és lassan kiderül róluk, hogy 
képtelenek a segítségnyújtásra, és ha te-
hetik, lepasszolják az egész problémát. 
A három testvér tehetetlen vergődése ke-
serű iróniával mutatja be a mai negyve-
nesek, ötvenesek tipikus krízishelyzetét. 
A nézők, akár magukra ismernek, akár 
csak továbbgondolják a történetet, min-
denképpen bevonódnak a látottakba – 
foglalta össze Takács Gábor.

(K. G.)

Kepes András előadásával indul a Szülői 
Értekezlet sorozat a Gazdagréti Közösségi 
Házban.

Az újságíró március 3-án, a Gazdagréti Közösségi Ház 
által indított Szülői Értekezlet első rendezvényén a „Bol-
dogan élünk, míg meg nem halunk?” örök kérdését bon-
colgatja majd. Kepes András saját történetei és ismeretei 
alapján keresi a választ, amiben hatgyerekes édesapaként 
és egy sereg unoka nagypapájaként gazdag családi tapasz-
talatai is segítik.

A vetítéssel színesített előadáson olyan témák is szóba 
kerülnek, mint a házasság és a boldogság kapcsolata, hogy 
miért nehéz hűségesnek lenni, illetve hogy ágyban vagy 
agyban dőlnek-e el a nemi szerepek. A világot járt szerző 
külföldi példákon is bemutatja, miként közelítenek ezek-
hez a kérdésekhez más kultúrák.

A Gazdagréti Közösségi Ház Szülői Értekezlet című 
programsorozata minden hónapban érdekes és színes 
előadókkal várja az érdeklődőket. Ezeken a rendezvé-

nyeken olyan, a mindennapokat meghatározó témákról lesz 
szó, mint a gyermeknevelés, az elfogadás és a másság.

(T. K.)

Tanyavilág
A nyüzsgő nagyvárosi élettől távoli tanyavi-
lágról nyílt fotókiállítás az Újbuda Galériában. 
A képeket március 20-ig, hivatali időben lehet 
megtekinteni.

Lakiteleken és környékén, 35 helyszínen készültek azok a fo-
tók, amelyek a tanyavilágot mutatják be sajátos környezetével, 
lakóival együtt. A képeket tavaly júliusban készítették a Pó-
lya Zoltán Fotótábor résztvevői, a téma apropóját az adta, hogy 
a magyar tanya bekerült a hungarikumok közé.

Számos olyan, a nagyvárosból elvonult fiatal értelmiségi él 
vidéken, aki nyugalomra, természetes közegre vágyik – mond-
ta Pető Zsuzsa szervező, a tábor nevét adó, 2010-ben elhunyt 
fotográfus felesége. Hozzátette: a  tanyákon élők a mai kor nagy 
túlélői, akik időben felfedezték, hogy nem csak romantikára, 
hanem friss levegőre, szabadságra és egészséges életmódra is 
lelnek, távol a város zajától. A Tanyavilág című kiállítás azt 
a tévhitet is el kívánja oszlatni, amely szerint a tanyai élet 
egyenlő a szegénységgel. A zajos, koszos városokon kívül is 
lehet testben és lélekben egyaránt gazdagon élni – emelte ki 
Pető Zsuzsa. A tanyai életmód szépsége a szabadságban rejlik.

(T. K.)

A kiállítók: Buthi Patrik, Csabai 
Enikő, Felvégi Andrea, Horváth Péter, 
Katona Imre, Keresztes Tibor, Lőrincz 
Ferenc, Pető Zsuzsa, Pólya-Pető Dávid, 
Polyvás Béla (Svájc), Tamási Gábor, 
Vass Dániel (Svájc)
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Ajánló az Újbuda 
60+ közel 300 havi 
programjából
előzetes egyeztetés alapján 
lelki segítő beszélgetések 
időseknek
Különböző lelki problémával 
kapcsolatos személyes be-
szélgetések képzett önkénte-
sekkel. Előzetes jelentkezés 
szükséges!
Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont, XI., Bölcső 
u. 3. vagy Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő u. 3.; in-
gyenes; jelentkezés: minden 
hétköznap 9–14 óra között 
a 372–4636-os telefonszámon
 
minden pénteken 10.00 Ha-
hota jóga
Nevetést kiváltó gyakorla-
tokra épülő „edzés”. Az ön-
gerjesztett nevetés hamar át-
alakul őszinte, természetes 
kacagássá, főleg, ha az tár-
saságban történik, így pozi-
tív hatásait azonnal érezheti 
magán a résztvevő. A Hahota 
jóga egy módszer a stressz ne-
gatív hatásainak és a betegsé-
gek megelőzésére.
Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ, XI., Kérő u. 3.; in-
formáció: minden hétköznap 
9–14 óra között a 372–4636-
os telefonszámon
 
Február 28. Személyes táp-
lálkozási tanácsadás (állan-
dó program kéthetente szer-
dán) előzetes jelentkezés 
szükséges! 
9.30–11.30 Újbudai Szenior 
Programközpont, XI., Bölcső 
u. 3.; 13.30–15.30 Újbu-
dai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ, XI., 
Kérő u. 3.; ingyenes; informá-
ció: minden hétköznap 9–14 
óra között a 372–4636-os tele-
fonszámon
 
március 3. 60+ természetjá-
rás – Budai-hegység
Fogaskerekű végállomás–
Normafa–Anna-rét–Disznó-
fő-forrás–Szépjuhászné
(itt megszakítható)–Kis Hárs-
hegy–Hűvösvölgy

Találkozó: 9 óra, Széll Kál-
mán tér, óra alatt. Táv: 10–14 
km, szint: 200 m           
Túravezető: Méri Sándorné 
(Caola) 06–30/549–8457
 
március 3. 19.00–21.00 
Aldo Nicolaj: Rend a lelke 
mindennek
Lírai játék két részben – a Tar-
ka Színpad előadása. Hely-
szín: Őrmezei Közösségi Ház, 
XI., Cirmos u. 8.; jegyár: diák, 
nyugdíjas: 600 Ft, felnőtt: 
1000 Ft; információ: minden 
hétköznap 8–20 óra között 
a 309–0007-es telefonszámon

március 6. 16.00–19.00 
Kártyaklub 
Helyszín: Kelenvölgyi Közös-
ségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.; 
ingyenes; 06–1/424–5363

március 8. „Nőnap – Tavasz”
Budai-hegység
Széchenyi-hegy–Úti Madon-
na–Farkasvölgy–Ördögo-
rom–Gazdagrét. Táv: 4 km, 
szint: 150 m
Találkozó: 9 óra, Fogaskerekű 
városmajori végállomása
Túravezető: Soltész Ferencné 
(Caola) 06–70/572–0184

március 9. 17.00–19.00 
gyapjúval a Világ körül
Helyszín: Kelenvölgyi Közös-
ségi Ház, XI., Kardhegy u. 2.; 
költség: workshop: 5500 Ft, 
kézműves foglalkozás: 2500 
Ft; információ: 424–5363

március 10. 12.00–13.00 
60+ médiaműhely
A 60+ rádiósainak magazin-
műsora a Civil Rádióban (FM 
98.0); Újbuda 60+ Médiamű-
hely, Kéri Juli: 06–30/453–
8755

március 15. Börzsöny- 
hegység
Kóspallag–Torony alja–Szent 
Gál-föld–Törökmező–Nagy-
maros-Visegrád v.á. Táv: 13 
km, szint: 200 m
Találkozó: 7.50, Nyugati pá-
lyaudvar., vágányok (indulás: 
8.07 Szob), jegy: Kismarosig
Előzetes jelentkezést ké-
rünk. Túravezető: Tari József 
(Műanyag SC) 06-30/536-
4767

március 22. látogatás 
a molnár-C. Pál műterem- 
múzeumban
Vezetéssel megtekintjük Fe-
renczy Béni szobrászművész 
Balkezében is elfér a világ 
című tárlatát, valamint Mol-
nár-C. Pál festőművész állan-
dó kiállítását.
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges!
Találkozó: 10.00, 27-es busz 
végállomás, Szent Margit 
Gimnázium előtt; költség: 
500 Ft/fő egységesen; a mú-
zeumba együtt megyünk be; 
maximális létszám: 30 fő; 
Domoszlai Erzsébet önkéntes: 
domoszlai.erzsebet@gmail.
com; 06–30/862–8152

pROgRamajÁnLó

Újbudai Önkéntes koordinációs  
és Módszertani kÖzpont

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)

Újbudai szenior prograMkÖzpont
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636

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

Caring         City a gondoskodó város

60+ kedvezménykártya- 
igénylőlap
Az Újbuda 60+ Program Kedvezménykártyával – a kerületben állandó lakcímmel rendelkező, 
60 év feletti idősek számára – sok lehetőség nyílik a szabadidő aktív eltöltésére. A programlistá-
ból minden hónapban értesülhetnek az aktuális programokról, amelyeket a kerület több pontján 
szervezünk. A lista elérhető az idosbarat.ujbuda.hu oldalon, valamint a Kérő utca 3. és Bölcső 
utca 3. szám alatti programközpontokban is. A kedvezménykártya-tulajdonosoknak több mint 
200 kerületi vállalkozás biztosít 5–20% kedvezményt szolgáltatásukból, termékeik árá-
ból. A kedvezményt adó cégek listája szintén megtalálható a hon-
lapon, valamint a programközpontban.

Javasoljuk, hogy 
aki még nem ren-
delkezik vele, mi-
előbb igényelje 
az ingyenes ked-
vezménykártyát, hi-
szen idén ősszel több 
olyan programunk, 
szolgáltatásunk is 
folytatódik, amelyek 
igénybevételéhez fel-
tétlen szükséges az Új-
buda 60+ Kedvezmény-
kártya.

60+ Gyaloglóklub Újbuda Önkormányzatának támogatásával

Új programok indulnak  
az egészség jegyében

Az Újbuda 60+ Program részeként szakkép-
zett oktató vezetésével Gyaloglóklub indul két 
kurzusban, csoportonként maximum 18 fővel.

Nagyon minimális terheléssel is elkezdhető, és folyamatosan 
emelhető az intenzitás a kondíciónak megfelelően. A botok 
használata biztonságot nyújt a bizonytalan mozgásúaknak, vér-
nyomásproblémákkal küzdőknek és szédülősöknek is. A tár-
saságban végzett mozgás rendszerességre és kitartásra sarkall.

A koordináció folyamatos gyakorlása nagyon jó hatással van 
az agyra. A botok használatával a test izmainak 90 százaléka 
mozog, ezzel komoly eredményt lehet elérni a vérnyomásprob-
lémák vagy a cukorbetegség terén is, számottevően csökkent-
hető a szedett gyógyszerek mennyisége, néha akár el is hagyha-

tók. A botok használata nagyban tehermentesíti az ízületeket, 
elsősorban a térd- és a csípőízületet.

A diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel rendelke-
zőknek is. Mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos gyalog-
lásnál (nordic walking), ez a sport nagyban segíti a beszűkült 
ízületek aktiválását, erősítését. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: XI. kerületi 
állandó lakcím; betöltött 60. életév;  

10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 60+ kedvezmény-
kártyát, a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.

Jelentkezni lehet: 2018. március 5–9. között 8.30–11.00 óráig 
személyesen az Újbudai Szenior Központban (XI., Bölcső u. 
3.). További információkat a 372–4636-os telefonszámon kap-
hatnak.

A Gyaloglóklub foglalkozásainak időpontjai:
1. számú csoport: 2018. március 21-től szerdánként  

13.00 órakor
2. számú csoport: 2018. március 23-tól péntekenként  

13.00 órakor 
A Gyaloglóklub díja: 6000 Ft/fő/10 alkalom 
60+ kedvezménykártyával 1200 Ft/fő/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

Ismét bővül az Újbuda 60+ 
Program már amúgy is bősé-
ges programkínálata!

Idén március közepén 
a Kérő utcai programköz-
pontban tervezzük indítani 
a régóta várt és különleges 
programjainkat. Ügyfeleink 
közül több százan végzik 
rendszeresen a 3-1-2 meridi-
ántornát. Nem csak számuk-
ra lesz megismerhető a Do-
in, amelynek célja szintén 
az egészség megőrzése és tá-
mogatása. A Do-in, az ősi ja-
pán öngyógyító módszer 
egyszerű, könnyen tanulható 
és végezhető. Az akupresszú-
rás pontok, az izmok masz-

szírozása, légzőgyakorlatok 
többsége ülve is végezhető; 
segítségükkel nagyon sokat 
tehetünk egészségünkért.

Fenti módszernél ismertebb 
a jóga, amelyet sokak kéré-
sére indítunk. A kifejezetten 
kezdők számára szerveződő 
60+ jóga mellőzi a nehezebb 
gyakorlatokat, mégis mély 
és alapos betekintést fog biz-
tosítani India több ezer éves 
gyógyító hagyományába.

Nagyon sokan kérték, hogy 
gyógytorna-foglalkozásaink 
mellett szervezzünk a moz-
gásszervi problémák meg-
előzését, gyógyulását segítő 
további programokat. Moz-
gásszervi panaszok tanács-
adás szolgáltatásunk – hason-
lóan a dietetikus szakember 
által végzett táplálkozási ta-
nácsadáshoz – egyénileg ve-
hető igénybe; problémáinkról 
tapasztalt gyógytornászt kér-
dezhetünk.

Önismeretünket, szellemi 
és lelki épülésünket egyaránt 
támogatja irodalomterápiás 
programunk. Foglalkozása-
inkon az időskorra jellemző 
élethelyzeteket és gondo-
kat járjuk körül, klasszikus 
és kortárs szépirodalmi szö-
veg segítségével. A csoport-
vezető irányításával végzett 
közös munka nemcsak egy 
újabb irodalmi élménnyel 
gazdagíthat bennünket, de 
segít abban is, hogy közelebb 
kerülhessünk saját problémá-
ink és önmagunk megértésé-
hez.

Fenti ingyenes, az Újbuda 
60+ Kedvezménykártyával 
igénybe vehető programja-
inkról az Újbuda újság kö-
vetkező számában, valamint 
március 5-étől a 60+ program 
központjaiban, Facebook-, 
valamint az idosbarat.ujbu-
da.hu oldalainkon kaphatnak 
részletes tájékoztatást.

60+ Nőnap
Újbuda Önkormányzata az Újbuda 60+ Prog-

ram szervezésében ismét megrendezi a már 
hagyománnyá vált „60+ Nőnapot” a kerület-

ben élő, 60 év feletti hölgyek köszöntésére.

A rendezvények március 9-én az alábbi idő-
pontokban, helyszíneken lesznek:
9.30 gazdagréti Közösségi Ház, Törökugra-
tó u. 8.; tel.: 246–5253
10.30 Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.; 
tel.: 309–0007
11.30 Újbuda Polgármesteri Hivatala testü-
leti terme, Zsombolyai u. 5.; tel.: 372–4636
13.00 Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy 
u. 2.; tel.: 424–5363

14.00 Albertfalvi Közösségi Ház, Gyéké-
nyes u. 45–47.; tel.: 204–6788
15.00 Kelen Civil Közösségek Háza, Petzvál 
J. u. 42.; tel.: 206–6840

A helyszíneken a polgármesteri vezetés kö-
szöntőjével és nőnapi műsorral kedveskedünk 
a résztvevőknek.

A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, 
amelyet a helyszíneknél megjelölt telefonszá-
mon tehetnek meg március 5-éig.
A szervezők azt javasolják, hogy mindenki 
a saját lakóhelyéhez legközelebbi programon 
vegyen részt.
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pÁRTOK ESEményEI

apRóhIRdETéS

FOgadóóRÁK

Bocskai út 39–41. 
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00

Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00

  
Budafoki út 59.

Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00

Péntek: 8.00–14.00

KERüLETI 
KORmÁnyabLaK

 » LaKÁS, IngaTLan
KéSzPéNzmegFIzeTéSSel keresek eladó, bérelhető 
lakást. 06/30/729-7546.
elAdó-KIAdó ingatlana van? Nekünk regisztrált vevőink. 
Hívjon bizalommal! 06/30/537-1944, dr. Fülöp Anna.
bakoslak Ingatlan eladó és kiadó lakásokat keres 
készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 06/20/974-0571.
21/72 TULAJDONI hányad eladó a Beregszász úton. 
www.2172sasadon.blogspot.hu
kétszobás lakást vennék! Gazdagréti ltp. előnyben. 
Ingatlanosok ne hívjanak. 06/30/747-6920.

 » OKTaTÁS
AmeRIKAITól angolul 06/70/242-2611.
 
 » 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.
SzABó BALÁZS vállalja kémények belső marását, bélelését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
 
 » TV, SZÁmíTógép

SzámíTógéP-JAVíTáS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572-653.
 
 » SZOLgÁLTaTÁS

duguláSelHáRíTáS a kerületben: 06/30/9210-948.
lakatos: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása, 
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
kÖltÖztetés, lomtalanítás, áruszállítás. 06/1/403-9357, 
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.
kert, TELEK és épületek felújítása! Metszés, permetezés, 
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes 
körű építési, felújítási, szigetelési munkák reális áron, rövid 
határidővel. www.telekrendezes.hu, 06/20/259-6319, 061/781-
4021.
mINdeNFAJTA kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló, tessauer 
ajtók és ablakok teljes körű és szakszerű javítását és szigetelését 
vállalom! Többéves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 év 
garanciával! 06/70/590-1351.
mINdeNFéle kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását 
vállalom, vidéken is. 06/30/682-4431. 
Várjuk új és régi ügyfeleinket a XI. kerület, Bartók Béla u. 
45–47. alatt (LIDL mellett). Új szolgáltatásunk apartman kg-os 
mosás. Üdvözlettel: Crystal vegytisztító: 06/30/919-3318.
konténeres sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
 
 » gyógyÁSZaT

PedIKŰR Kanizsai u. 7., vagy otthonában 06/20/919-6311. 
mobil masszázsággyal házhoz megyek! Gyakorlott 
masszőr végez frissítő-, relaxáló-, svéd-, alakformáló, talp- 
és babamasszázst. Kedvező árak, rugalmasság! +36/30/269-
1139.
 
 » RégISég

VIRág ERIKA! Készpénzfizetéssel vásárol mindennemű 
régiséget: 06/30/324-4986.
19–20. századi magyar és külföldi művészek festményeit 
keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére. 
Nemes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 
302-8696, mobil: 06/30/949-2900. E-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu
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.

 » gOndOZÁS
IdŐSeK Otthonába várjuk szeretettel 2018. májusi 
beköltözéssel ápolást, gondozást igénylő idősek jelentkezését 
igényes, családias környezetben Vas megyei bentlakásos 
elhelyezéssel. Érdeklődjön: 06/30/580-9301.
érden, a kis létszámú Gyöngykagyló Idősek Gondozóházába 
2 szabad férőhelyre lehet jelentkezni a 06/30/411-1561-es 
számon. 
IdŐS EMBEREK gondozását vállalom 24 órás együttlakással. 
06/20/224-9590.
megBízHATó hölgy vagyok, idős emberek gondozását 
vállalom, ottakással is – többéves tapasztalattal. Autóval 
rendelkezem orvoshoz szállítás, bevásárlás stb. Tel.: 
06/20/282/2891.
IdŐS személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen 
döntenénk el. 06/30/418-6663.
 
 » TÁRSKERESéS

mAgáNYOS? Társra vágyik? Hívja Fehér Orchidea 
társközvetítőnket. 06/20/487-6047, 06/30/974-1056.
 
 » KönyVEK

kÖnyVmolyok új és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. 06/20/4774-118.
 
 » VEgyES

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

 » KöZLEmény
gYeRmeKFelÜgYeleT! Szeretettel várjuk gyermekeiket 
a februárban nyíló Mesevölgyben a Bikás park közelében. Érd.: 
06/30/940-5719, e-mail: mesevolgybolcsi@gmail.com www.
mesevolgybolcsi.hu

Főszerkesztő: Csernus János • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai, Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández  

• Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

ImpRESSZum

Petri györgy: Februári 
hajnal c. költeményéből 
idézünk 3 sort.
Vízszintes: 1. az idézet 
első része (O, H, é, T). 
13. Japán versforma. 14. 
Klasszikus kettős betű. 
15. Szögmérték, angol 
matematikakönyvben. 16. 
Pénzkiadó automata, röv. 
17. Kovácsmunkát végez. 
20. Kar, németül. 21. Vaná-
dium és urán vegy jele. 22. 
Páfrány társa a rajzfilmben. 
23. Kázus. 25. Inog egyne-
mű betűi. 26. Mindenha-
tó. 28. Balett kifejezés: … 
de deux, kettős tánc. 30. 
Rézfúvós banda. 32. Bécsi 
cél! 33. Az „Isteni színjá-
ték” szerzője (Alighieri). 
35. Talmi. 36. Művészet-
történész (Károly). 38. 
Dobozolt áru mennyiségi 
mértéke. 42. A segélyhí-
vás nemzetközi betűjele. 
44. Lépcső, régies szóval. 
45. …hal, békaporonty. 
46. Az Égei-tengerbe nyú-
ló félsziget. 48. Régi hosszmérték. 50. Csekély értékű római rézpénz. 
51. Sopron melletti gyógyvíz. 54. Famintával lát el. 56. Más helyre pa-
kol. 59. Árnyal páros betűi. 60. Testedzés. 61. Arrafele! 62. Cigány. 64. 
Fundamentum. 66. Argon vegyjele. 67. Központi Sportiskola, röv. 69. 
Hirtelen hozzákezd. 71. Kínálat része! 72. Lábujjhegyen megy keresz-
tül. 74. A kiütés jele. 75. A malária ellenszere.

Függőleges: 1. Norvég könnyűzenei együttes. 2. Magyarországon is 
játszott nigériai válogatott labdarúgó (Teslim). 3. Ima betűi keverve. 

4. Gépkocsi, röv. 5. Alaszkai 
folyó. 6. Az MTK-VM labda-
rúgója volt (János). 7. Élénkítő 
ital. 8. Időmérők mestere. 9. 
Aleppo másik neve. 10. Rövid 
angol férfinév. 11. Becézésből 
önállósult ritka női név. 12. 
Toyota-típus. 18. Költői só-
haj. 19. Egyik megyénk. 21. 
az idézet második része (e, 
P, N, S, R). 22. Vonatkozó 
névmás. 24. Népvándorlás kori 
nép Európában. 27. Kommuni-
kációs amerikai műhold. 29. 
Vérszívó állat, névelővel. 31. 
Zenei kifejezés: gyorsan. 33. 
Mennyiségi mérték. 34. Fejér 
megyei város. 37. KGK. 39. 
Masina része! 40. Vércsoport. 
41. Gyorsvizű folyók hala. 43. 
Oda-vissza: motorfajta. 47. 
München folyója. 49. Rajfilm-
rendező (József). 52. Ázsiai 
tó. 53. Palack. 55. Olasz válo-
gatott labdarúgó (Stefano). 57. 
Ízletes, angolul. 58. Pengetős 
hangszer. 60. Fejfedő. 63. Ket-
tőzve: …, …, tekel ufarszin; 
megszámláltattál, megmé-

rettél, és könnyűnek találtattál (Biblia). 65. Éneklő szócska. 68. Jód, 
oxigén és vanádium vegyjele. 70. Talajforgató eszköz. 71. Foghús. 73. 
Système International, röv. 76. Határrag.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 3. SZÁM REJTVÉNYÉ-
NEK MEGFEJTÉSE: Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad 
a hó. NYERTESE: Tímár Lajosné, 1116 Bp., Fehérvári út. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

 » 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 Hétfőnként 14–16 
óráig táplálkozási tanácsadással, 
17–18 óráig Rozgonyi György in-
gatlaneladási ár és vételhez kap-
csolódó tanácsadással (időpont-
foglalás: 06-70/4545-163) várják 
az érdeklődőket. Dr. Oláh András 
Sándor ügyvéd legközelebbi fo-
gadóórája március 6-án 16 órakor 
lesz a Fidesz-irodában.

 » a XI. KERüLETI mSZp 
pROgRamjaI 
mérnök utca 40. Tel.: 205–3655; 
Bartók Béla út 19. Tel.: 205–
3107 (bejárat a Mészöly utca fe-
lől). Nyitva tartás: H–P: 10–18, 
szombat: 9–13. Kaptárkő utca 8. 

Nyitva tartás: kedd, csütörtök, 
szombat: 15–18; péntek: 17–19., 
e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.
ujbuda.mszp.hu, www.facebook.
com/mszpujbuda. Jogi tanácsadás: 
minden hónap harmadik szerdáján 
15.30–17.30. Pszichológiai tanács-
adás: minden hónap első keddjén 
14.00–17.00 (telefonos egyeztetés: 
Szőllősi Ágnes, 06-20/979-3369).

 » a XI. KERüLETI Kdnp 
pROgRamjaI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. 
Nyitva hétköznap 14–18 óra kö-
zött. Február 27-én, kedden 18 
órától a Kommunizmus Áldozata-
inak Emléknapja alkalmából Pár-
dányi Miklós történész, a Budai 
Szt. Imre Gimnázium nyugalma-
zott igazgatója tart előadást Val-
lásüldözés Szentimre városban 
címmel.

 » 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, problé-
mákról, és ismerje meg a javas-
latainkat! 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 megbe-
szélés szerint. Minden hónap első 
szerdáján taggyűlés 18 órától a Bar-
tók Béla út 96. szám alatt. Minden 
hónap utolsó csütörtökén kocsma-
politizálás 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 elér-
hetőségei: 1506. Budapest 116. 
Pf.147. e-mail: budapest2@dkp.
hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.hu, 
facebook.com/demokratikuskoa-
licioujbuda, facebook.com/gyne-
metherzsebet. Lakos Imre elnök: 
06-30/932-7056. Ajánlásgyűjtő 
irodák: Mérnök u. 40. Tel.: 205-
3655; Mészöly u. 1.; Kaptárkő u. 
8. Gyurcsány Ferenc fóruma már-
cius 6-án, kedden 17 órától várja 
az érdeklődőket a Villányi út 11–
13. szám alatt.

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. Kéresre 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   

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.   

SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. Iroda: 
Bp., XXII. kerület, Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.) 
Bejelentkezés fogadóórára: szabolcs.attila@parlament.
hu; 06/1/482-0188   

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.



 | 2018. február 28. | 12 

Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában 
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban minden-
képp jelezzék: Újbuda új lakói.

Új LaKóInK 

közös

Suzuki Kövesdán Márkakereskedés:
‘221 Budapest, Hajó u. 1.
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30 Sz: 9-14
E-mail: info@kovesdan.hu
Internet: www.suzukikovesdan.hu.hu
Telefonszám: +36-1-229-2500

Selmeci Liza vagyok, 
és 2018. január 26. nap-
ján érkeztem szüleim 
nagy örömére. Nyu-
godt, jó evő és jó alvó 
baba vagyok! Kíván-
csian figyelem a vilá-
got, amit majd anyuval 
és apuval fogok felfe-
dezni.

Wieland Richárd a nevem, 
2018. január 1-jén kezd-
tem meg életem izgalmas 
útját. Egy új, szerencsés 
és mozgalmas évet/életet 
hoztam el a szüleimnek. 
Szeretek aludni, és a „bü-
dösbogár-póz” még min-
dig menő. Ha apukámra 
nézek, azonnal vidám leszek.

Kapéri Dániel Levente „Brekeke” vagyok, 2018. január 28-án, 
01.04 perckor születtem a Szent Imre kórházban. Imádok a pe-
lenkázóról nézelődni, fürdeni, lepisilni anyuékat bármilyen po-
zícióban, kedvelem a kék rókás cumimat és evés után olyanokat 

pukizni, hogy 
bármelyik férfi-
nak becsületére 
válna. Várom 
már, hogy na-
gyokat sétáljunk 
Újbuda parkjai-
ban, addig is üd-
vözlet mindenki-
nek!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata 2018. évre pályázatot hirdet

• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötő-
dő civil szervezetek részére MŰKÖDÉSÜK és FEJ-
LESZTÉSÜK segítéséhez

• 10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kö-
tődő civil és egyházi szervezetek, nonprofit gazda-
sági társaságok, az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, 
magánszemélyek részére KULTURÁLIS témakör-
ben

• 5,2 millió forint keretösszegben kerületi közneve-
lési intézmények (a Dél-Budai Tankerületi Központ 
fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal 
pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. 
kerülethez kötődő vagy bizonyítottan a XI. kerület 
diákságáért dolgozó civil szervezetek, XI. kerület-
ben működő egyházak és intézményeik, nonprofit 
gazdasági társaságok, valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok részére, 
NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására

A részletes pályázati felhívások és a pályázati adatla-
pok letölthetők a www.ujbuda.hu honlapról (Közigaz-
gatás/Hirdetőtábla, pályázatok menüpont).

A pályázatok beadásának határideje:  
2018. április 12. (csütörtök)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
kiírja a 2018. évi „Újbuda-Mecénás” Művészeti ösz-
töndíjak elnyerésére vonatkozó pályázatát a 19/2005./
IV. 27./XI. ÖK. sz. rendelet alapján

Pályázni lehet:
• „Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj
• „Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj
• Cseh Tamás zenei ösztöndíj
   kategóriákban.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap 
letölthető a www.ujbuda.hu honlapról (Közigazgatás/
Hirdetőtábla, pályázatok menüpont).

Az ösztöndíj pályázatok beadásának határideje: 
2018. április 12. (csütörtök)

Budapest, 2018. február 19.
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

pÁLyÁZaTI FELhíVÁS

Sima Izabella 2017. no-
vember 18-án jött a világra 
3240 grammal és 54 cen-
tivel. Albertfalván él szü-
leivel, és gyakori látogatói 
az ottani játszótereknek. 
Pár hónapos kora ellenére 
már sok barátja van, hi-
szen a szomszéd kislányok 
szívesen játszanak vele. 
Nagyon szeret enni, sokat 
mosolyog, nagyon éber 
és érdeklődik a világ iránt. 
Nappal nem szívesen al-
szik, így este az egész csa-
lád ki tudja magát pihenni 
a hosszú napok után.

a hónap babÁja

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02

Kocsonyaszezon 

Mutatjuk, hogyan készül 
az ízes és tartalmas 
kocsonya
A gazdagon elkészített, finom, rezgős 
kocsonya hagyományos téli magyar étel. 
Sokan rajonganak érte, de még többen 
ódzkodnak tőle, mondván: zsíros és hiz-
lal. Pedig önmagában a zsírtalanított 
kocsonya, főleg, ha csak a megdermett 
levét fogyasztjuk, szinte alig tartalmaz 
kalóriát. Még fogyókúrázóknak is ajánl-
ható, ha nem zsíros hússal készül, és ha 
nem kenyérrel fogyasztjuk.

Parcsetich Ernő, a VakVarjú kony-
hafőnökének kedvenc receptje egy kis 
céklakiegészítéssel az idei szezon nagy 
kedvence lehet.

Kocsonya rakott 
malachússal és savanyú 
céklával (kb. 10 adag):
• 1 kg sertésfül
• 0,75 kg sertéslapocka
• 0,5 kg cékla
• 0,3 kg sárgarépa
• 0,1 kg fokhagyma
• 0,1 kg koriander
• 2 db lime
• só, egész bors, szezámolaj

elkészítés:
A fület megtisztítjuk, a lapockát dara-
boljuk, majd feltesszük főni, mint egy 
húslevest, viszont jó erősen fűszerezzük, 
ízesítjük a lime levével és egy kevés sze-
zámolajjal. Ha elkészült, a húst és a füle-

ket kivesszük, lehűtjük, a fülek harma-
dát ledaráljuk, a húst kisebb darabokra 
tépkedjük kézzel, a maradék fület pedig 
szintén kis darabkákra vágjuk, aztán ösz-
szekeverjük, ízesítjük még egy kevés li-
melével, sóval, és egy kevés kocsonyalé-
vel. Kifóliázott tepsiben 3 centi vastagon 
elterítjük, hogy mindenhol egyenletes 
legyen, majd hűtőben dermesztjük. Ha 
elkészült, akkor ízlés szerint felvágjuk, 
és a kocsonyával együtt tálaljuk.

A kocsonyát külön mély tányérokban 
kidermesztjük egy éjszaka alatt.

A céklát sós vízben megfőzzük, meg-
pucoljuk, apró kockára szeleteljük, majd 
frissen vágott korianderrel és a lime le-
vével meglocsoljuk. A húshoz és a ko-
csonyához pluszban kínáljuk.


