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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

SIKERSZTORI
Népszerű  
a könyvautomata
Már hét POKET könyvautomatát 
helyeztek ki nagy budapesti 
közlekedési csomópontokon 
a mások mellett Vecsei H. Miklós 
színművész, költő nevével 
fémjelzett Sztalker Csoport 
kezdeményezésére. A Móricz 
Zsigmond körtérre az elsők 
között érkezett meg a kortárs 
és klasszikus irodalmi műveket 
terjesztő szolgáltatás, amelyet 
Újbuda Önkormányzata is 
támogatott.

Az olvasást népszerűsítő POKET-et Újbu-
da polgármestere is kipróbálta, Szerb Antal 
Utas és holdvilág című klasszikus regényét 
választotta elsőként a körtéren elhelyezett 
automatából. Hoffmann Tamás örömét fe-
jezte ki, hogy a kerület ismét egy fontos 
kezdeményezés elindulásában segíthetett. 
Hozzátette: a jövőben is szeretné, ha ilyen 
jellegű projekteket nemcsak elviekben, de 
anyagilag is komolyan támogathatna az ön-
kormányzat, hiszen ezek valóban eljutnak 
az emberekhez, felkeltik érdeklődésüket, 
és kedvüket is lelik bennük.

Gyakran hallani, hogy fogyatkozik 
a nyomtatott könyvek olvasóközönsége, 
különösen ami a fiatalokat illeti. Ehhez 
képest az egész fővárosban hamar újra 
kellett tölteni a POKET-eket – és azóta 
is gyakorlatilag minden nap szükség van 
erre –, olyan népszerűnek bizonyultak 
az ötféle jó könyvet olcsón, 990 forintért 
árusító automaták.

– Reméljük, hogy ez nem csupán az új-
donság erejének tudható be – fűzte hozzá 
Hoffmann Tamás. Szerb Antal, Krúdy 
Gyula vagy Esterházy Péter művei örök ér-
vényűek, fiatalok és idősek egyaránt szíve-
sen olvassák őket.

Minden egyes automata egy-egy buda-
pesti kulturális intézmény nevét viseli – 
a körtéren lévő a Radnóti Miklós Színházét 
–, egy nyolcadik POKET pedig egy mikro-
buszban járja majd a nyári fesztiválokat.

(D. B. S.)

Megkezdődött az érettségi szezon

EMElT SZinTű SZóbEli 
érETTSégi ViZSgA

KÖZéPSZinTű SZóbEli 
érETTSégi ViZSgA

időPOnT

szóbeli vizsgák - 2018. június 7–14.
- szóbeli vizsgák 2018. június 18–29.

A 2018. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

EMElT SZinTű íráSbEli 
érETTSégi ViZSgA

KÖZéPSZinTű íráSbEli  
érETTSégi ViZSgA

időPOnT

nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4. 8.00

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv 2018. május 7. 8.00

matematika matematika 2018. május 8. 8.00
történelem történelem 2018. május 9. 8.00
angol nyelv angol nyelv 2018. május 10. 8.00
német nyelv német nyelv 2018. május 11. 8.00
informatika - 2018. május 14. 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14. 14.00
biológia biológia 2018. május 15. 8.00
társadalomismeret - 2018. május 15. 14.00
ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyak 2018. május 16. 8.00

- informatika 2018. május 17. 8.00

belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek 2018. május 17. 14.00

kémia kémia 2018. május 18. 8.00
földrajz földrajz 2018. május 18. 14.00
fizika fizika 2018. május 22. 8.00
- vizuális kultúra 2018. május 22. 14.00
francia nyelv francia nyelv 2018. május 23. 8.00
- filozófia 2018. május 23. 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24. 8.00

- mozgóképkultúra 
és médiaismeret, dráma 2018. május 24. 14.00

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon  
nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, 
más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2018. május 25. 8.00

gazdasági ismeretek, 
katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia 2018. május 25. 14.00

olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28. 8.00

A 2018. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgákA következő hetekben 
sorsdöntő megmé-
rettetéseken vesznek 
részt a végzős 
középiskolások.

Május 4-én a nemzetiségi 
nyelv- és irodalomvizsgákkal 
kezdetét vette az idei érett-
ségi időszak. Ezt követően 
a magyar nyelv és irodalom 
nyitotta meg a minden ti-
zenkettedikesnek kötelező 
tantárgyak sorát, utána jön 
a matematika, a történelem, 
majd – immár szabadon 
választottként – az angol 
és a német nyelv. Az utolsó 
érettségi vizsga időpontja 
május 28. Addig kerül sorra 
egyebek közt az informatika, 
a biológia, a társadalomisme-
ret, a kémia, a földrajz, a fizi-
ka, de lehet vizsgázni latinból 
és héberből is. 

Az Oktatási Hivatal adatai 
szerint országosan 73 400 
végzős középiskolás érettsé-
gizik idén. Rajtuk kívül 37 
300-an tesznek majd legalább 
egy tárgyból valamilyen típu-
sú érettségit (például előreho-
zott vagy pótló, ismétlő, szin-
temelő vizsgát). A 13 újbudai 
középiskola mindegyikéből 
több százan lépnek ki idén 
az életbe. (Körképünk a ke-
rületi iskolák programjairól 
a 12–13. oldalon.)

Megújuló ipari 
területek Újbudán

Folyamatos az egyeztetés az egykori Építés-
ügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Kft. (ÉMI) környékén lakók érdekvédelmi 
szervezetével, a Szentimrevárosért Mozga-
lommal, hiszen az önkormányzat olyan új 
szabályozást szeretne, amely a lakosság érde-
keit tartja szem előtt. Az érintett, nagyjából  
12,5 ezer négyzetméteres ipari terület légvo-
nalban legalább 300 méterre van a Feneket-
len-tótól, onnan nézve el is takarja a Hotel 
Flamenco épülete. A telken zajló munkálatok, 
illetve a rajta létesítendő épület nem fogja za-
varni a tó környezetét, az ottani pihenést.

Már előkészületben van a Kerületi Építési 
Szabályzat módosítása – ami érinti ezt a terü-
letet is –, és az egyeztetések eredményeként 
sikerült ehhez olyan ajánlást kidolgozni, amely 
mind a lakosságnak, mind a beruházónak elfo-
gadható. Ez alapján a volt ÉMI-telken egy ma-

ximum 28 ezer négyzetméteres irodaház épül-
het, és a terület 30 százaléka lesz zöld, szemben 
a mai alig öt százalékkal. A Polgármesteri 
Hivatal által kidolgozott közlekedésszervezési 
koncepció szerint az irodaház forgalmát a le-
hető leggyorsabban elvezetik majd a nagyobb 
kapacitású utakra. (Az új szabályozás tervezete 
már elérhető az ujbuda.hu oldalon, az ügyben 
lakossági fórumot is tartanak.)

Az egykori ipari környékek revitalizációjá-
ra Budapesten belül egyébként is jó példával 
szolgál Újbuda, emelték ki egybehangzóan 
a lapunknak nyilatkozó építészek, elég Lágy-
mányosra gondolni, ahol szépen látszik, hogy 
az elhagyott rozsdaövezetből miként lesz 
lakó- és irodanegyed. Hasonló fejlődést indít-
hat be a Galvani híd is, ha megvalósulnak a ma 
még kezdeti állapotban lévő tervek.

(Összeállításunk a 4–5. oldalon)
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„Tégy rendet a jelenben! 
Vedd kezedbe a jövőt!” 
– ezzel a jelmondattal 
irányította a figyelmet 
a tudatos karrierválasz-
tásra az „Újgeneráció 
Újbudán” rendez-
vény április 20-án. 
A fesztivál jellegű 
sorozat – Hoffmann 
Tamás polgármester 
megnyitója után – 
három helyszínen várta 
a fiatalokat. A program 
az önkormányzat 
newgenerationSkills 
projektje részeként 
valósult meg, elindítva 
az innovációs labor 
szakmai műhelyt.
Magyarországról Újbuda Önkor-
mányzata szervezi és valósítja 
meg a kerületi kezdeményezésre 
indult NewGenerationSkills nem-

zetközi projektet, amely a fiatal 
generáció üzleti és szociális inno-
vációs potenciálját segít kibonta-
koztatni a Duna Transznacionális 
Program keretei között. 

Újbuda felismerte, hogy köny-
nyebben elérheti hosszú távú 
fejlesztési céljait, ha az ifjúságot 
bevonja a helyi közösségi, szociá-
lis területeket érintő üzleti életbe. 
Ennek érdekében erősítik a 15–26 
év közötti korosztály vállalkozói 
képességeit, készségeit, vala-
mint támogatják a munkaerőpiaci 
helytállást.

– Újbuda nyitni szeretne a fiata-
lok felé – fogalmazott Hoffmann 
Tamás polgármester. A kerület-
ben több egyetem található, így 
sok diákot szólít meg a program. 
Az önkormányzat a facilitátori 
szerepet vállalja, összekapcsolva 
a közigazgatás, valamint a közép-
iskolák, az egyetemek és az üzleti 
szféra területét, becsatornázva 
és bevonva az innovatív ötletekkel 

rendelkező ifjúságot. Az együtt-
működés növeli a fiatalok mun-
kaerőpiaci versenyképességét al-
kalmazottként és vállalkozóként 
egyaránt. A projekt révén bővül 
ezen a területen az önkormányzat 
menedzsmentkapacitása, az ötle-
tek felhasználásával új szolgálta-
tásokat vezethetnek be, erősítve 
a közigazgatási és szociális inno-
vációt.

Az „Újgeneráció Újbudán” el-
nevezésű rendezvény részeként 
az UP Centerben az érvényesü-
lés első lépéseiről tartott előa-
dást Szántó Péter, a SpringTab 
alapítója. A Google-t képviselő 
Erdős Ádám a legújabb ingyenes 
hirdetési megoldásokról beszélt, 
amelyek hatékony eszközei le-
hetnek a kezdő vállalkozóknak, 
míg a Design Terminal, illetve 
a Drukka Startup Studio mun-
katársai az indulás nehézségei-
nek leküzdéséhez adtak ötleteket 
és tanácsokat. A találkozó arra 

a rendkívüli tudásbázisra épített, 
amelyet a Drukka startupok so-
rának felépítése és támogatása, 
a Design Terminal pedig több éve 
folyó mentorprogramja során fel-
használt és folyamatosan bővített.

A Szatyor Bárban a British 
Telecom, a Profession.hu, a Pan-
nonWork és a Zyntern delegáltjai 
tartottak kerek asztal-beszélgetést 
a munkaerőpiacról, majd Bauer 
Béla ifjúságkutató, valamint 
a HÖOK képviseletében Durácz-
ky Bálint elemezte a fiatal gene-
rációk lehetőségeit és kihívásait. 
Végül innovatív startup vállalko-
zások mutatkoztak be, így inspi-
rálva a közönséget.

A B32-ben Fördős Zé gaszt-
roblogger mesélt karrierjéről, 
Tomcsányi Dóra és Vágó Réka 
divat tervezők pedig egy most de-
bütáló beszélgetéssorozat, a For-
mabontók első részében mutat-
koztak be.

(Újbuda)

aktuális

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

Ötleteiket, témajavaslataikat a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ügyINTÉZŐ

Utazás előtti védőoltások
Ha utazunk, érdemes indulás előtt tájékozódni 
a célország egészségügyi veszélyeiről és azok 
kivédéséről, amihez gyakran védőoltás kell.

Fontos leszögezni, hogy általános sza-
bályok nincsenek. A kockázatok függnek 
az életkortól, az egészségügyi állapotunk-
tól, az úti céltól, az ott eltöltendő időtől 
és a programoktól egyaránt. Ezek alapján 
lehet szakember segítségével oltást válasz-
tani. Az alapoltások közé tartozik egzotikus 
helyek esetén a kombinált tetanusz, amelyet 
gyermekkorban mindenki megkap. Ez azon-
ban csak húszéves korig véd, ezért szükséges 
lehet tízévente ismételni. Hosszabb repü-
lőúton a közös légtérben könnyebben elkap-
ható az influenza, erre melegben is érdemes 
gondolni.

Az 1985 után születettek életre szólóan vé-
dettek a hepatitis A és B ellen, hiszen köte-
lezően megkapták a vakcinát. A többieknek 
minimum két oltás kell az alapimmunizálás-
hoz. Több célországnál szükség lehet tífuszol-
tásra, ezt háromévente ismételni kell. Afrika 
és Dél-Amerika egyes országaiban igazolni 

kell a sárgalázvédettséget, további negyven ál-
lam ezt akkor várja el, ha korábban sárgalázas 
területen járt az utazó. A csak hatvanöt éves kor 
alatt adható oltás akár egy életre védettséget 
nyújt, viszont az utazáshoz szükséges hivatalos 
igazolást kizárólag akkreditált oltóközpont ad-
hatja ki. (A XI. kerületben több ilyen is műkö-
dik, címük megtalálható például az utazaselott.
hu oldalon.)

A hírekben időről időre feltűnik a kolera, 
a veszettség vagy a fertőző agyhártyagyulla-
dás. Harmincéves kor alatt megfontolandó ezek 
ellen is oltatni, hiszen súlyos betegségekről van 
szó, amelyek az egész világon előfordulnak.

Az is a védekezés része, hogy el kell kerül-
ni a szúnyogcsípést, mert komoly kórokat ter-
jeszthet (Zika-láz, Dengue-láz). Malária elleni 
tablettát azonban csak a magas kockázatú terü-
leten indokolt szedni. 

A hepatitis B oltást legkésőbb hat héttel 
indulás előtt meg kell kapni, mivel a védett-
ségnek ki is kell alakulnia, a többinél két hét 
is elegendő. Aki Európán kívülre indul, min-
denképp keressen fel egy oltóközpontot, ahol 
naprakész tájékoztatást kap.

nagytakarítás  
a köztereken

Az Újbuda Prizma 60 munkatársa április 
9-étől egy hónapon át dolgozik a kerület frek-
ventált szemetes részeinek megtisztításán. 
A közhasznú nonprofit kft. évente kétszer, 
tavasszal és ősszel végez ilyen akciókat. Ez-
úttal Hoffmann Tamás polgármester és Cser-
nus László önkormányzati képviselő is beállt 
segíteni a Bikszádi úton, az Újbudai Teleki 

Blanka Általános Iskola mellett. – A nagy-
takarításnak hagyománya van – mondta el 
lapunknak Lőrincz Gergely, a kft. vezetője –, 
2011-ben megújítottuk a Tisztaságot Újbudán! 
programot, azóta jelentős erőkkel küzdünk 
a szemét ellen. Nagyon örülünk az olyan kez-
deményezéseknek, amikor egy-egy terület ki-
takarításában az ott élők is szeretnének részt 

venni. Ilyenkor lebomló zöldhulladékos sze-
meteszsákokkal, aprítékolással segítjük, hogy 
ki-ki szebbé tudja tenni közvetlen környezetét 
– tette hozzá. Hoffmann Tamás azért tartotta 
fontosnak, hogy kivegye részét a nagytaka-
rításból, mert mint mondta, szeretne példát 
mutatni, és hisz abban, hogy csak rendezett 
és szép környezetben érezhetik magukat jól 
az újbudaiak. 
A XI. kerület nem tartozik a különösen sze-
metes városrészek közé, ám a forgalmasabb 
köztereken azért bőven akad tennivaló. A pol-
gármester arra biztatja az itt élőket, hogy ha 
szemetes, elhanyagolt területet látnak, jelezzék 
az önkormányzatnak. Ilyenkor a hivatal vagy 
a hely tulajdonosát szólítja fel a rendrakásra, 
vagy maga tisztíttatja meg a közterületet. Új-
buda folyamatosan harcol a még mindig létező 
illegális szeméttelepek ellen: rejtett kamerák-
kal is megfigyelik a szabálysértőket, hiszen 
e lerakók felszámolása komoly anyagi terhet ró 
az önkormányzatra.

Aki szeretne tenni valamit Újbuda tisztán 
tartásáért, az látogasson el az Újbuda Prizma 
honlapjára, és tájékozódjék a zöldhulladékot 
felszámoló akciókról, vagy jelentse be, hol lát 
illegális hulladéklerakókat, szemetes közte-
rületet. 

(D.B.S.)

nappali ellátás a gellérthegyen
Gellérthegy telephelyünkön (1118 
Budapest, Ménesi út 16.) nappali 
intézményi ellátás keretében gon-
dozzuk a Budapest és Pest megye 
közigazgatási területén lakcím-
mel rendelkező sajátos nevelésű 
igényű, önellátásra nem képes, fel-
ügyeletre szoruló hat éven felüli 
gyermekeket, valamint halmozot-
tan sérült felnőtteket. Ennek ré-
szeként az ellátott képességeinek 
figyelembe vételével – napirend 
szerint – egyéni, illetve csopor-
tos foglalkozásokon zajlik a fej-
lesztő gondozás. Súlyt helyezünk 
az értelmi, érzelmi, kommuniká-
ciós, szociális és mozgásképességek, valamint 
az önellátás fejlesztésére. Az egyéni fejlesztő 
gondozás jól átgondolt, a fejlesztőpedagógu-
sokkal, terápiás munkatársakkal és a szülők-
kel, törvényes képviselőkkel előre egyeztetett 
terv mentén zajlik, amelyet rendszeresen felül-
vizsgálunk.

Az ellátottakkal közös ünnepeink, rendez-
vényeink (anyák napja, karácsony, farsang stb.) 
alkalmat szolgáltatnak arra, hogy az intézmény 
falain belül jó hangulatot teremtsünk. Fontos-
nak tartjuk, hogy a szülő, a hozzátartozó biz-
tonságban tudja gyermekét a hét minden napján.

Az intézményünkbe való felvételhez 
tanköteles korúak esetében szükség van 
a Pedagógiai Szakszolgálat javaslatára (in-
tézménykijelöléssel), 18 év felett igazolni 
kell a fogyatékosságot. A nem XI. kerületi la-
kosok esetében pedig feltétel a lakóhely sze-
rinti önkormányzat és Újbuda Önkormányza-
ta közti megállapodás is.

Új generáció Újbudán

beiratkozás  
az óvodákban
Május 7-étől 11-éig kell azokat 
a gyerekeket beiratni a kerületi 
óvodákba – az intézmények nyitva 
tartási idejében –, akik augusztus 
végéig betöltik a hároméves 
életkorukat.

Szeptember 3-ától új életet kezd sok kisgyer-
mek, ekkor indul ugyanis az óvoda azoknak, 
akik augusztus 31-éig betöltik a hároméves 
kort. Az óvodai felvételhez először jelentke-
zési lapot kell kitölteni, amelyet bármelyik 
önkormányzati fenntartású óvodában be le-
het szerezni, vagy letölthető a www.ujbuda.
hu oldalról. A pontos adatokkal, részletes 
indoklással kitöltött jelentkezési lap mellett 
szükség van a szülő és a gyermek személyi 
azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági iga-
zolványra, a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatára, nem magyar állampolgárság ese-
tén a tartózkodás jogcímét igazoló okiratra, 
a gyermek egészségügyi állapotát és óvoda-
érettségét, esetleges sajátos nevelési igényét 

(SNI), hátrányos helyzetét igazoló dokumen-
tumra. (Újbuda összes önkormányzati óvo-
dája fogad SNI-s gyermeket.) Lehetőség van 
arra is, hogy a gyermek nevelése nemzetiségi 
nyelven folyjon. 

A kicsiket elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, átvenni, amelynek a körzetében lak-
nak, vagy ahol a szülők dolgoznak. A szülők 
szabad intézményválasztási jogukat az óvo-
dák esetében is gyakorolhatják, a férőhelyek 
függvényében. Az intézmény elsősorban azt 
a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki 
életvitelszerűen a körzetében él. Erről az óvo-
da vezetője határoz legkésőbb június 12-éig, 
döntéséről írásban értesíti a szülőket. Az első 
foglalkozási nap ebben az évben 2018. szep-
tember 3., az utolsó pedig 2019. augusztus 30.

(Újbuda)



3 | 2018. május 9. |  aktuális

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ 
LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ 

BÉRBEADÁSÁRA – 2018.
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormány-
zat polgármestere (továbbiakban: polgármester) 
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata (továbbiakban: önkormányzat) képvi-
selő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX.26.) sz. önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

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

A pályázatra kiírt lakások: 
1. Budapest, XI., Bartók Béla út 20. II. em. 5. 

Alapterülete: 71 m2

2. Budapest, XI., Fadrusz 20. alagsor 1. Alapte-
rülete: 33 m2

3. Budapest, XI., Hengermalom út 45–47. II. em. 
8. Alapterülete: 33 m2

4. Budapest, XI., Karinthy Frigyes út 7. I. em. 5. 
Alapterülete: 50 m2

5. Budapest, XI., Villányi út 9. fszt. 4. Alapterü-
lete: 31 m2

6. Budapest, XI., Hadak útja 4. V. em. 48. Alap-
területe: 51 m2 

7. Budapest, XI., Thallóczy Lajos u. 34. fszt. 1. 
Alapterülete: 53 m2 

Pályázat célközönsége: a pályázaton bárki részt 
vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított 
határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pá-
lyázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált. 

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertes-
ség esetén vállalja a pályázati lakás saját költségen 
történő felújítását 1 éven belül, a pályázatban elő-
írt módon, melyet az önkormányzat a pályázatban 
meghatározott költségen bérbeszámítással megtérít.

A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 
a felújítási munkák idejére 1 év, a felújítási munkák 
átadás-átvétele után további minimum 5 év, laká-
sonként eltérő.

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2018. május 18. 12.00 óra.

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: a rész-
letes pályázati kiírás és mellékletei az önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. ke-
rület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint 
Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39-41. sz. alatt, 
a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat in-
ternetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok) letölthető.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati felté-
teleknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2018. április 23.
dr. Hoffmann Tamás 

polgármester s.k.

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06 20/410-1926

átvette megbízólevelét 
Simicskó istván

Virágba borul 
Újbuda
Két év kihagyás után ismét vásárt 
rendeztek a budai Arborétumban. 
A Villányi úton április 20–22. 
között széles kínálat fogadta 
a virágok rajongóit.

Érdeklődők százai estek ámulatba a sok-sok 
virág és dísznövény láttán, amelyet kiállítók, 
kertészek hoztak magukkal az idei Dísznövény 
Szakkiállításra és Vásárra. A Budai Arborétum-
ban több mint nyolcvan standon várták a látoga-
tókat az ország különböző részeiből érkező vál-
lalkozások. Voltak itt dísz- és fűszernövények, 
tavaszi és nyári virágok, amelyeket a gyerekek 
akár helyben vásárolt kis talicskákkal is haza-
vihettek. A kísérő rendezvények között akadt 
bonszaikiállítás, orchidea- és kaktuszbemutató, 
a Szent István Egyetem tanárai pedig arborétu-
mi túrára vitték a résztvevőket. A természetkö-
zeli, mégis városi tavaszi hétvégét két év szünet 
után idén 31. alkalommal rendezték meg.

Lapzártánk után, május 5-én rendezte meg 
az önkormányzat a népszerű újbudai muskátli-
vásárt. A kerületi lakosok öt helyszínen – sze-
mélyi igazolványuk és lakcímkártyájuk be-
mutatásával – mindössze száz forint ellenében 
vehettek át egy-egy álló vagy futó, piros vagy 

fehér muskátlikat tartalmazó cso-
magot.

A duna Kupáért küzdöttek 
a jövő vállalkozói

Felelős és Családbarát  
vállalkozás kerestetik

A teljes XXII. kerületet és Újbuda egy 
részét magában foglaló fővárosi 18. 
számú egyéni választókerületben Mol-
nár Gyula szerzett mandátumot a sza-
vazatok 41,45 százalékával. Az MSZP 
és a Párbeszéd Magyarországért Párt 
jelöltjeként indult szocialista politikus 
április 20-án vette át megbízólevelét 
a budafoki városházán. Az előző par-
lamenti ciklusban Szabolcs Attila (Fi-
desz–KDNP) képviselte Dél-Budát.

budapest 2. számú országgyű-
lési egyéni választókerületében 
Simicskó istván, a Fidesz–KdnP 
jelöltje szerzett képviselői mandá-
tumot az április 8-án megtartott 
parlamenti választáson. Simicskó 
istván április 25-én vette át megbí-
zólevelét az újbudai Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. Az ünnepé-
lyes átadón a kerületi képviselők 
mellett a választási bizottság tagjai 
is jelen voltak.

Homolay Károly, a bizottság elnöke kihirdette 
a választás hivatalos eredményét, majd méltat-
ta a lebonyolításban közreműködők áldozatos 
munkáját. A köszöntő beszéd végén ünnepé-
lyesen adta át a megválasztott országgyűlési 
képviselőnek, Simicskó Istvánnak a következő 
négy évre szóló megbízólevelet.

A politikus háláját fejezte ki a választópol-
gároknak, hogy újra bizalmat szavaztak neki. 
– Köszönöm, hogy a világ legszebb munkahe-
lyén dolgozhatom. Egyúttal megígérem, hogy 
soha nem felejtem el, honnan jöttem, kiknek 
tartozom és kiket szolgálok! – fogalmazott Si-
micskó István, aki idén kezdi meg hatodik par-
lamenti ciklusát, az utóbbi hármat Újbuda kép-
viselőjeként. A politikus a jövőbeni tervekkel 
kapcsolatban azt mondta: tovább kell haladni 

a már megkezdett úton. Úgy látja, a globalizált 
világ kihívásaival szemben a legnagyobb biz-
tonságot a közösségi élet nyújtja, amelyet a te-
lepülések tudnak leginkább összefogni. Épp 
ezért a közösségi élet erősítésére és az infra-
struktúra további fejlesztésére szeretné a leg-
nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben.

Az átadó végén Kremzner Zsuzsanna jegyző 
gratulált az országgyűlési képviselőnek, vala-
mint megköszönte a bizottsági tagok munká-
ját. Az ünnepség pezsgős koccintással zárult.

(Újbuda)

A Corvinus Egyetem 
és a budapesti Műszaki 
és gazdaságtudományi 
Egyetem harmadszor 
rendezte meg közös startup 
versenyét, a duna Kupát. 
Május 2-án a bME Q épülete 
mellett felállított sátorban 
mérkőztek meg a csapatok. 

A versenyen azok a hallgatók indul-
tak, akik szeretnék megtanulni, ho-
gyan indíthatnak el egy valóban si-
keres vállalkozást. A résztvevőknek 
négy percben kellett ismertetniük 
ötleteiket, tapasztalataikat, és első-
sorban azt a validációs folyamatot, 
amelyen keresztül kell menni min-
den kezdő vállalkozásnak. Az egye-
temek közötti vetélkedés ezúttal 
elmaradt, mert a szervezők annak 
érdekében, hogy minél jobban keve-
redjen a szakértelem és hozzáállás, 
idén kizárólag vegyes csapatok in-
dulását támogatták. A versenyzőket 
tanáraik, köztük a Corvinus Egye-
temen oktató újbudai önkormány-
zati képviselő, Kerékgyártó Gábor, 
valamint Vecsenyi János, a BME 

és a Corvinus professzora készítet-
ték fel.

A csapatokat és ötleteiket neves 
szakértőkből álló zsűri értékelte, 
tagjai közt olyanok is voltak, akik 
évek óta támogatnak arra érde-
mes startupokat. A zsűri elnöke 
Bacsa László, a Demola Budapest 
és a BME vállalkozástámoga-
tó központjának igazgatója volt, 
a rendezvényt Danyi Pál, a BME 
docense vezette le.

A Duna Kupát idén a Drop’N’Shop 
csapata nyerte egy bevásárlólistákat 
elemző rendszerrel. A zsűri nagyra 
értékelte, hogy a hallgatók nem áll-
tak meg a jónak tűnő elképzelésnél, 
hanem a piacon is ellenőrizték reali-
tását. Indoklásuk szerint ez a csapat 
egy olyan üzleti vállalkozást készí-
tett elő, amelyben jelentős potenci-
ál rejlik, hiszen a kiskereskedelem 
folyamatosan keresi az értékesítés 
növelésének lehetőségeit. Arra is 
felhívták azonban a figyelmet, hogy 
még sok munka kell a valóban piac- 
és működőképes megoldás kifejlesz-
téséhez.

(D.B.S.)

ismét kiírja a Felelős Vállalkozás Újbuda 
és a Családbarát Vállalkozás Újbuda 
pályázatait a Xi. kerületi önkormányzat. 
A cél az, hogy elismerjék azon szerve-
zeteket, amelyek példaértékű tevékeny-
séget végeznek a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóság területén, illetve 
a családbarát vállalati kultúra 
megteremtésében. 

A kerületek és városok kezdeményezései 
között egyedülállónak számít Újbuda Önkormány-
zatának pályázata: olyan vállalatokat kíván díjazni, 
amelyek vagy felelős, környezettudatos, etikus ma-
gatartásukkal tűnnek ki, vagy külön intézkedé-
sekkel segítik a munkahelyi és a magánélet ösz-
szehangolását.

– Hatalmas megtiszteltetés „elis-
mert” Felelős Vállalatként folytatni 
tevékenységünket Újbudán, öröm-
mel és büszkén használjuk a logót is 
– mondta Bencsik Edit, az egyik tavalyi nyertes, 
a Tata Consultancy Services kormányzati kapcso-
latokért felelős vezetője. – Nagyon fontos látni, hogy 
az üzleti életben, amit nem lehet mérni, az szinte nincs 
is. Sőt, amit nem lehet mérni, azt jobbítani vagy fejlesz-
teni sem lehet. A kiírás persze egy verseny is, de iga-
zából egy gamifikált tükörként tekintünk rá. Aki részt 

vesz benne, annak nagyon jó helyzetképet ad, támpontot 
a célok eléréséhez. Mi a pályázat tükrében újítottunk 
programjainkon, illetve azonosítottunk olyan témakörö-
ket, ahol van fejleszteni való. Remélem, idén már beszá-
molhatunk az első eredményekről is – tette hozzá.

A díj megalapítójának az a szándéka, hogy a példa-
értékű szervezetek és programok méltatásával biz-

tassa azokat a vállalatokat, amelyek még csak 
most kezdik megtenni az első lépéseket e terü-
leteken. Az önkormányzatnak kiemelten fontos, 

hogy hosszú távon minden szektor és szervezet 
hozzájáruljon az aktív, törődő és felelősségteljes 
kerületi élet kialakulásához, amely példaértékű tud 
lenni más kerületek, városok számára is.

A címeket mindkét pályázaton egy-egy cég 
nyerheti el mind a három kategóriából (kis-, kö-

zepes és nagyvállalat). Az önkormányzat a költ-
ségvetése terhére támogatja a nyer-
teseket: a kisvállalatok 500 ezer, 
a közepesek 300 ezer, a nagyválla-

latok pedig 200 ezer forintot kapnak. 
A díjazottak egy évig használhatják a Felelős 

Vállalat Újbuda, illetve a Családbarát Vállalkozás 
Újbuda címet és a logót is.

A pályázatokat 2018. szeptember 20-áig várja az ön-
kormányzat, az elismeréseket november 11-én, a Kerület 
Napján adják át. További információ: http://csaladbarat.
ujbuda.hu/ (Újbuda)

(T. K.)



A környéken lakók érdekvédelmi 
szervezetével, a Szentimrevárosért 
Mozgalommal folyamatos volt 
az egyeztetés az elmúlt időszakban, 
hiszen az önkormányzat olyan új 
szabályozást szeretne, amely a lakosság 
érdekeit szem előtt tartja. Mostanra 
úgy tűnik, mindenki elégedett ennek 
tervezetével.

Először is nézzük a telek mai állapotát. Az egyko-
ri ÉMI-telek egy nagyjából 12 500 négyzetméteres 
ipari terület, amely légvonalban legalább 300 mé-
terre van a Feneketlen-tótól, ráadásul a kettő között 
áll a Hotel Flamenco meglehetősen magas épülete, 
amely teljesen eltakarja a telket a tó felől nézve. 
Egyértelmű tehát, hogy a telken zajló munka, illet-
ve a rajta létesítendő bármilyen épület nem fogja 
zavarni a tó környezetét és az ott pihenő embere-
ket. Abban mindenki egyetért, hogy a mai, szinte 
teljes egészében lebetonozott ipartelep nem illik 
egy ilyen környékre, Szentimreváros szívébe. Az is 
biztos, hogy bármilyen változtatást csak úgy lehet 
eszközölni, ha a terület építési szabályait az önkor-
mányzat módosítja. Az pedig kifejezetten kívánatos, 
hogy mindezt a környéken lakókkal egyeztetve, az ő 
kívánalmaikat a szabályozásba beépítve tegye meg.

Zajlik a kerület egészét érintő Kerületi Építési 
Szabályzat módosításának előkészítése, ami ter-
mészetesen érinti az ÉMI területét is. A jelenleg 

érvényben lévő szabályozás alapján ott majdnem 
40 000 négyzetméternyi iroda épülhetne, mindösz-
sze 20 százalékos zöld területi aránnyal. Egyoldalú 
módosítás esetén a beruházó kártalanítási igény-
nyel léphetne fel az önkormányzattal szemben, 
ezért Hoffmann Tamás polgármester tárgyalásokat 
kezdeményezett, amelyek célja a beépítési mutatók 
csökkentése, lehetőség szerint kártalanítás nélkül. 
Az önkormányzat a környékbeliek érdekeit képvi-
selő Szentimrevárosért Mozgalommal is többször 
egyeztetett az ügyben, és sikerült olyan ajánlást ki-
dolgozni a szabályzat készítői számára, amely mind 
a lakosságnak, mind a beruházónak elfogadható.

– Az önkormányzat eltökélt abban, hogy a volt 
ÉMI-területen kizárólag olyan intenzitású beépítés 
valósulhasson meg, amely nem feszíti túl az adott épí-
tészeti környezetet, ahhoz mind funkcionálisan, mind 
a terhelést tekintve illeszthető legyen. Megítélésünk 
szerint ez az illeszkedés csak a jelenlegi szabályo-
zásban megadott beépítési lehetőség csökkentésével 
jöhet létre. Tehát az, hogy az önkormányzat megvál-
toztatja a területre vonatkozó szabályozást, minden-
képpen a környéken élők érdekeit szolgálja – mondta 
Hoffmann Tamás. A megállapodás alapján 
a területen már biztosan nem épül több száz 
lakás, és nem lesz szükség 500 parkolóhely 
kialakítására sem. A visszavett beépíté-
si mutatók szerint egy maximum 28 000 
négyzetméteres bruttó területű irodaház 
épülhet, ráadásul a zöld terület is nagyobb 

lesz a jelenleg előírt 20 százaléknál, nem beszélve 
a mostani alig több mint 5 százalékról. A telek 30 szá-
zaléka lesz zöld, azaz az ingatlan jellege végre a kör-
nyékhez igazodik majd. Az épület magassága, az úttól 
és a körülötte álló épületektől való távolsága is úgy lesz 
szabályozva, hogy a Diószegi utca arculatához a lehető 
legjobban illeszkedjék.

Az eredetileg tervezett 500 új parkolóhely érzéke-
nyen érintette a lakosságot, ezt sikerült 300-ra szo-
rítani. Így a forgalom nagyjából akkora lesz, mint 
amikor az ÉMI működött, de a terhelés mérséklődik, 
hiszen a korábbi állapotokhoz képest legalább napi 
90 teherautóval kevesebb használja majd a környé-
ket. Ráadásul egy irodaház forgalma nem esik egy-
be az ott lakókéval, azaz érezhetően nem változik 
a reggeli és délutáni csúcsidőszak terhelése. Továb-
bi eredmény, hogy egy olyan közlekedésszervezési 
koncepciót is kidolgozott a Polgármesteri Hivatal, 
amellyel teljesen leválasztja az irodaház forgalmát 
a Diószegi utcának a Dávid Ferenc utcától nyugat-
ra eső részéről, és a lehető leggyorsabban elvezeti 
az azt felvenni képes nagyobb kapacitású utakra.

(Újbuda)

A szabályozás módosítását és folyamatos egyeztetéseket igényelnek a fejlesztések
Megújuló ipari területek Újbudán
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Egy lépéssel közelebb a Galvani hídhozMi lesz az ÉMI helyén?

Kihirdették az új Duna-híd nemzetközi terv-
pályázatának eredményét, amelynek nyertese 
egyedülálló formában és minőségben álmodta 
meg az Újbudát Csepellel összekötő hidat.

A győztes pályázatot az UNStudio és a Bru-
no Happold Engineering által alkotott kon-
zorcium adta be – derült ki az április 20-i 

eredményhirdetéskor. A zsűri értékelése sze-
rint egyszerre egyedi és elegáns a tervezett 
kétszer háromsávos híd, amelyen villamosok 
is közlekedhetnek. 

– Fontos, hogy Budapest új hídja erőteljes 
állítás legyen a város déli peremén, valami, 
ami egyszerre öleli át a várost, sugároz erőt, 

lendületet, dinamizmust, méltóságot. A nyer-
tes pályamű ezen feltételeknek messzeme-
nőkig megfelel – fogalmazott Fürjes Balázs, 
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért 
felelős kormánybiztos, a tervpályázat bíráló 
bizottságának elnöke. 

Az új híd megteremtheti a már régóta kí-
vánt összeköttetést Csepel, vala-
mint a szomszédos pesti és budai 
kerületek között. Az átkelő meg-
építése nyomán akár napi 50 ezer 
autóval is csökkenhet az északabb-
ra található budapesti hidak for-
galma, de az Üllői utat is legalább 
napi hatezerrel kevesebb gépjármű 
veheti igénybe, vagyis a beruházás 
nemcsak az érintett kerületekre lesz 
hatással, hanem egész Budapestre. 

Aki már tervezné, hogy jövőre 
milyen új, könnyebben járható út-
vonalon közlekedne Dél-Budáról 
Dél-Pestre, azt azért kicsit még le-
hűthetik Fürjes Balázs szavai: egy 
fejlesztés sikerét alapvetően hatá-
rozza meg a gondos előkészítés, 
a következő évek ennek megfelelően 
a tervezésről fognak szólni. Kizá-
rólag a kiviteli tervek elkészítését 
és részletes megvitatását követően 
születhet döntés arról, hogy a híd 
valóban megépül-e. 

Átalakuló város az építész szemével
Kerekes György városépítész, egykori 
fővárosi főépítész már húsz évvel 
ezelőtt is behatóan foglalkozott 
Újbudával, sok terv, tanulmány 
fűződik nevéhez. A kerület egyik 
legszebb pontján, a Feneketlen-
tónál beszélgettünk vele az átalakuló 
városról.

• Miben változott Újbuda az elmúlt húsz eszten-
dőben, ha az ipari területek revitalizációját néz-
zük?

Nagyon sokban. A rendszerváltást követően sok 
ipari üzem ment tönkre, zárt be, viszont a terü-
leteken ott maradtak a nyomok. Jó példa erre 
a lágymányosi iparterület, ahol szépen látszik, 
hogy az elhagyott rozsdaövezetből miként lesz 
lakó- és irodanegyed. Ez a folyamat egyre in-
kább dél felé húzódik Újbudán. Hatalmas vál-
tozás, hogy egyre inkább keressük a kapcsolatot 

a Dunával. Itt meg is van rá a lehetőség, 
nem zárja el az embereket a rakpart a fo-
lyótól.

• Trendnek tűnik, hogy az ipari jellegű épületek 
megmaradnak, de a funkciójuk változik. Bu-
dapesten is érezhető ez a fajta újrahasznosítási 
igény?

Igen. És nemcsak a belvárosi vagy a Duna mellet-
ti területeken, de a külső részeken található egy-
kori ipari zónákban is. Például Kőbányán is sok 
olyan egykori ipari épület van, amelyet nem bon-
tottak el, hanem felújítás után komoly, 21. századi 
funkciókkal épül újjá.

• Kell ennyi iroda?
Igen. Irodából mostanság a sok sem elég. Az in-
formatikai forradalom nagyon sok olyan munka-
helyet teremt, amelyhez irodák kellenek. Ez most 
trend, és még nem látjuk a végét.

• A Feneketlen-tó melletti parkban beszélgetünk. 
Sokat olvastunk mostanában egy közeli ingat-
lanberuházásról.

Abszolút illik a sorba ez is. Elhagyott gazdasá-
gi, ipari területről van szó, amelynek java része 
beton, nagyjából 5–6 százaléka zöld terület. Egy-
szerűen nem való ide, Újbuda egyik legszebb ré-

szére. Az, hogy ott modern irodaház épül jelentős 
zöld területtel körülvéve, kifejezetten minőségi 
változást jelent. Sajnos voltak félreértések, főleg 
információhiányból fakadóan, ám ezek, ha jól 
tudom, tisztázódtak. Azt mindenképp kiemelem 
a telekkel kapcsolatban, hogy az ott majd elinduló 
munkálatok semmilyen módon nem befolyásol-
ják a Feneketlen-tó környezetét, hiszen legalább 
300–400 méterre van a tótól, és takarásban is 
van, a Hotel Flamenco épülete miatt nem látszik 
a parkból. Az azonban biztos, hogy egy korszerű 
épület emeli a környék presztízsét.

• Kelenföldön is folyik egy óriási beruházás...
Évtizedes igényt elégít ki az oda tervezett iro-
da- és bevásárlóközpont komplexum. Ha meg-
valósul egy régebb óta élő terv, és átkerül a Déli 
pályaudvar forgalma Kelenföldre, akkor egy új 
csomópont jön létre. Autópálya, vasút, metró, 
buszok és a meghosszabítás alatt álló 1-es vil-
lamos találkozik ott, így jó gondolat egy városi 
alközpont létrehozása. A fejlesztéssel az egész 
környék megújul.

(Kátai J. Artúr)

Május 7-étől harminc napon keresztül zajlik az egy-
kori ÉMI-telek és környékének (Diószegi utca–Tas Ve-
zér utca–Villányi út–Dávid Ferenc utca által határolt 
terület) új szabályozásával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés. Az ujbuda.hu oldalon már elérhető az új 
szabályozás tervezete, az önkormányzat főépítészi 
irodája e-mailben várja az észrevételeket a foepi-
tesz@ujbuda.hu címen. Az ügyben lakossági fórumot 
is összehívnak, május 28-án délután fél ötkor. A fó-
rum helyszínéről később értesítik a lakosságot.

Értékes részek, értelmes fejlesztések
Fontos, hogy az ipari területek átalakuljanak – vallja Erő 
Zoltán építész, az újbudai székhelyű Kortárs Építészeti 
Központ felügyelőbizottsági tagja. A XI. kerületben tapasz-
talható irány minden szempontból előremutató.

• Hogyan látja az ipari területek átalakulásának folyamatát?
Az, hogy barnamezős területek újuljanak meg, évtizedek óta alapvető városépí-
tészeti cél Budapesten. Sok olyan egykori ipartelek található a városban, amely 
központi helyen van, jó közlekedéssel ellátott, esetleg a Dunához közel fekszik. 
Ezek átalakítása összvárosi szempontból is kívánatos. Ebben a városfejlődési 
ágban Újbuda különösen jól teljesít. Jó példa erre a Budafoki út és a Szerémi út 
környéke, ahol ezeknek a nélkülözhető ipari területeknek a városias átépítése 
már régóta zajlik. Ezt csak szeretni lehet.

• Akkor a leendő Galvani híd környékéről is beszélhetünk itt...
Abszolút. A tervkiírásra beérkezett pályaművek között több olyan volt, amely 
a budai hídfőt városias környezetnek képzeli el. Jó gondolat, hiszen egy új híd 
kiprovokálja a minőségi városfejlesztést a környékén, nyilvánvaló disszonancia 
lenne mellette egy elhagyott ipari táj.

• Akár a Lágymányosi-öbölhöz hasonló fejlődés is lehet ott?
Ezt most még nehéz megmondani. De ha már a Lágymányosi-öbölnél tartunk, 
az is jó példa a revitalizációra. Irodák, lakóházak, kereskedelmi egységek épül-
nek ott, amit szintén pozitív dolognak tartok, hiszen urbanisztikailag nagyon 
értékes része a városnak.

• Az egykori ÉMI telke ennél sokkal kisebb, de a kerület központjában van. Az 
ott tervezett irodaház hogyan illeszthető a környékhez?

A Diószegi utca és környéke egy régóta lakott, beépített terület, nyilvánva-
lóan ott sokkal óvatosabban kell eljárni. Az a városias környezet, ami ott 
van, folyamatosan változik ugyan, de mindenképp az emberi léptéke az, ami 
miatt sokan szeretik. Én is, hiszen ott lakom. Itt a túlépítés fenyegetheti 
az egységet, és az eredetileg tervezett hat-nyolc szintes lakóház egyértelmű-
en ebbe a kategóriába sorolható. Az, hogy az újabb tervek szerint irodaház 
épül, jellemzően földszint plusz négy emelet magassággal, azaz a környék-
hez igazodva, máris elfogadhatóbb. Fontosnak tartom, hogy ösztönözzék 
az ott dolgozókat, gépkocsi helyett használják az egyébként igen jó közössé-
gi közlekedést.

(K. J. A.)

Kerekes György,  
Budapest volt főépítésze
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A Balla Ingatlan közel két évtizede foglalkozik eladó és kiadó ingatlanok közvetítésével. Hazai vállalkozás, amely több mint harminc vidéki 
és húsz budapesti, ezen belül újbudai irodával áll ügyfelei rendelkezésére. Ingatlanrovatunk állandó szakértője Balla Ákos,  

a cég ügyvezető-tulajdonosa, aki lapunk hasábjain segít az olvasóknak eligazodni az ingatlanpiacot érintő legfontosabb kérdésekben.

A lAkások

40%
már elkelt

-a

Melyek most  
a legkapósabb lakások?
Meglehetősen egységes kép rajzolódik ki 
a budapesti ingatlanpiacot tekintve – így 
a Xi. kerületben is –, amikor a szakértők arról 
beszélnek, hogy melyek most a legfelkapottabb 
lakásméretek és -típusok, és hol találhatók 
ezek a városon, illetve egy adott kerületen 
belül. 

Úgy tűnik, hogy miközben az árak az elmúlt négy évben fo-
lyamatosan emelkedtek a budapesti ingatlanpiacon, a vevők 
megpróbálják ezt a drágulást valamilyen módon kompenzál-
ni. Sok lehetőségük persze nincs: vagy beérik kisebb, esetleg 
rosszabb állapotú lakásokkal, vagy a központtól távolabb ke-
resgélnek, akár egyenesen az agglomerációban is. Az egyéni 
preferenciák azonban gyakran felülírják mindezt.

Van, aki kifelé, van, aki befelé tart

A KSH számai is arra utalnak, hogy az emberek egyre in-
kább a relatíve „olcsót” keresik az ingatlanpiacon. Az adatok 
azt jelzik, hogy mindinkább tolódik a megvásárolt lakások 
összetétele a kevésbé jó adottságúak felé. A gyakorlatban ez 
elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a vevők elhagynak 
bizonyos paramétereket az igényeik közül – lehet ez méret, 
szobaszám, elhelyezkedés, lakástípus.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője szerint 
egyértelműen érezhető, hogy a vevők egyre nagyobb számban 
érdeklődnek a külső kerületekben, illetve az agglomerációban 
eladó ingatlanok iránt. Ezzel párhuzamosan viszont az is igaz, 
hogy egy részük kifejezetten a jó közlekedési adottságú, köz-
ponti fekvésű ingatlanokat keresi.

A XI. kerületre is jellemző, hogy bár az itt élők szeretik 
a kerületet, hiszen jó hírű, élhető helyről van szó, mégis, ha 
új ingatlant keresnek, akkor előfordul, hogy a megfizethetőbb 
árak elcsábítják őket nemcsak a XXII. kerület, de Érd, Érdli-
get felé is. Ez elsősorban a családot alapító fiatalok esetében 
figyelhető meg. Ugyanakkor az idősebbek inkább a „vérke-
ringéshez közel” költöznek, és ez jellemző az első lakásukat 
vásárló fiatalokra is, akik inkább megfizetik a XI. kerület fel-
árát, csakhogy a központ közelében élhessenek.

De nem csupán az agglomerációt fedezték fel újra a ve-
vők, hanem az olcsóbb budapesti városrészeket, így például 
az olyan lakótelepeket is, amelyek korábban nem voltak kife-
jezetten a vevők kedvencei. A panelek felkapottságát is azok 

megfizethetősége eredményezi, így ezek számítanak jelenleg 
a „legelérhetőbb” lakástípusnak. Ám ami iránt nagy a keres-
let, annak az ára felmegy, így aztán a lakótelepek közül is 
egyre kapósabbak a kijjebb találhatók. 

garzon és másfél-két szobás  
lakás a favorit

Nem pusztán az elhelyezkedésnél érhető tetten az olcsóbb-
ra törekvés, hanem a méreteknél is. A panelek persze an-
nak a követelménynek is megfelelnek, hogy alapvetően kis 
alapterületen, de még elfogadható szobaszámot kínálnak. Ez 
másfél-két szobát jelent, ami jelenleg a legkedveltebb elosz-
tás, még akkor is, ha téglaépítésű lakásról van szó. Ez a méret 

és szobaszám egy relatíve olcsó, mégis élhető megoldást nyújt 
akár egyetlen személy, akár egy pár, vagy akár egy kisebb 
család számára.

Az ezen kategóriába tartozó lakások viszonylag gyorsan 
el is kelnek: Balla Ákos szerint jóval könnyebb eladni egy 
megfelelő áron kínált kis lakást, mint egy jó paraméterekkel 
rendelkező, jól árazott nagyot. Egy-egy nagyobb lakásnál 
az érdeklődők száma töredéke annak, mint amivel az ingat-
lanközvetítők a kis lakások eladásánál találkoznak.

De hogy konkrét számokat is említsünk: folyamatos a ke-
reslet az egyszobás, 25–40 négyzetméteres lakások iránt, de 
a 60 négyzetméter körüli többszobás otthonok is viszonylag 
jól eladhatók, különösen ha tömegközlekedési csomópontok 
környékén, illetve a XI. kerület esetében a 4-es metró vona-
lán helyezkednek el. A 80 négyzetméter feletti lakásoknál vi-
szont már nehezebb az ingatlanközvetítők helyzete, amikor 
vevőt kell rájuk találni. 

Jól mennek az új építésűek is

Mindezek mellett határozott igényt érzékelnek az ingatlan-
közvetítők az új építésű ingatlanok iránt is, és ez a dél-bu-
dai ingatlanpiacon is megfigyelhető. Az ilyen lakások kö-
zül elsősorban azok a vonzók a vevők számára, melyeknél 
már látható, hogy javában zajlik a fejlesztés, és persze jó az  
ár/érték arány.

A már az átadás felé közeledő beruházások azért vannak 
nagy előnyben a még csak most indulókhoz képest, mert az ér-
deklődők nap mint nap azt hallják, hogy projektek dőlnek be 
kapacitáshiány miatt. Ezeknél sokszor el sem tudják kezdeni 
a munkát vagy már a legelején abbahagyják. Így a vevők ért-
hető módon azokat a fejlesztéseket keresik elsősorban, ahol 
már biztosra vehető az átadás – hívta fel a figyelmet a Balla 
Ingatlan tulajdonosa.

(X)
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2018. június 18 - 22.

Kicsi a bors… DE! 

önismereti tábor
Táborvezető: 

Gévai Csilla 
gyermekkönyvíró, illusztrátor

Részvételi díj: 24.000 Ft, 
testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 13.

2018. június 25 - 29.

Japán csodái
kézmú́ves tábor

Táborvezető: 

Orsai Henrik 
japánkard-készítő mester, Iaido és Aiki-ken segédedző

Részvételi díj: 23.000 Ft,
testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 20.

2018. augusztus 6 - 10.

Iciri Piciri
báb és dráma tábor

Táborvezető:  

Hajduné Lovas Zsuzsa
báb- és drámapedagógus

Részvételi díj: 22.000 Ft,
testvérkedvezmény: 18.000 Ft

Jelentkezési határidő: augusztus 1.

A befizetett összegek a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazzák!

Időtartam : 
a táborok hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig tartanak 

(Igény esetén ügyeletet biztosítunk 17 óráig) 

NyárI táboroK
a Kelenvölgyi Közösségi Házban

Jelentkezés és információ 

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2. 

Telefon: 424-53-63, E-mail: kkh@ujbuda.hu 
www.pontmagazin.hu/kelenvolgy

ZÖld SZigET 
Környezetszépítő lakossági pályázat

1. Kiíró:  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2. Támogatás célja:

A lakossági közösségek környezetépítő tevékenységének elősegítése, támogatása,  
ennek keretében társasházi előkertek, illetve belső kertek szépítése,  

virágok és fás szárú növények telepítése, rendezett környezet kialakítása.
3. Határidők: A pályázat beérkezési határideje: 2018. augusztus 17.

Pályázatok elbírálása: 2018. május 22. és 2018. augusztus 21.
Megvalósítási határidő (elszámolható időszak): 2018. március 5. és október 31. között

4. Támogatás forrása, mértéke:
Jelen pályázat forrását Újbuda Önkormányzata 2018. évi Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.

A támogatás formája:  
• vissza nem térítendő támogatás  

• utófinanszírozás
A támogatás mértéke: • a beruházás legfeljebb 50%-a • megvalósítási helyszínenként maximum 150 000 Ft

5. Kedvezményezettek köre: Újbuda közigazgatási területén működő társasházak, lakószövetkezetek, lakóközösségek.
6. A pályázattal kapcsolatos információk: A pályázónak egy projektjavaslatot (tervezett kertrendezési  

elképzelést) és a kitöltött adatlapot két példányban szükséges benyújtania. Az adatlap és a pályázati kiírás teljes 
szövege a www.ujbuda.hu honlap Közigazgatás/Hirdetőtábla, pályázatok oldalán letölthető,  

illetve a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala,  
1113 Budapest, Bocskai út 39–41. és Zsombolyai u. 4. épületek portáján megtalálhatók.

Budapest, 2018. február 27.
dr. Hoffmann Tamás

polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A tábor következő turnusa Július 9-23 ig tart, 
8–16 óráig. Témaköre: Az erdő könyve  

– Kik élnek az erdőben? Wass Albert írásából ismerjük 
meg az erdők lakóit. A gyerekek elkészíthetik 

saját erdei könyvüket. A képeket filccel, ceruzával 
és ecsettel alkotjuk. Papírból, nemezből, tűzzománccal 

készítünk tárgyakat. A tábor díja 28.000 Ft, 
testvéreknek 25.000 Ft. Érdeklődni: 0620/823-2843.

„Mindenütt geometrikus 
formákat látok”
A négy évtizede Újbudán élő és alkotó Serényi 
H. Zsigmond festő, grafikus idén megkapta 
a Munkácsy Mihály-díjat. A legrangosabb szakmai 
elismerés inspirálja a 81 esztendős művészt, 
akinek életműve a tájképektől a reklámgrafikáig 
széles spektrumot ölel fel.

• Az elmúlt tíz évben többször terjesztették fel Munkácsy Mi-
hály-díjra. Hogyan fogadta az elismerést?

Sok díjat kaptam az évek során. A Munkácsy Mihály-díj minden-
nél többet jelent számomra, hiszen szakmai elismerés az elvégzett 
munka eredményéért. A kitüntetésre ugyanakkor nemcsak büszke 
vagyok, hanem további munkára is sarkall, hogy megmutassam 
az engem felterjesztő képzőművészeknek, festőknek, szobrászok-
nak, grafikusoknak: méltó vagyok az értékítéletükre.

• Ahogy a legtöbb művésznek, önnek is több alkotói időszaka volt. 
Festett tájképeket, csendéleteket, táblaképeket. Most geometri-
kus formákkal, letisztult hangulatú, fehér és világosszürke ár-
nyalatokkal dolgozik.

A mindenkori megújulás mindig csupán egy hajszálon múlik. 
Ha ránézünk a legújabb munkáimra, azokon lebegő, statikus, 
vertikális, horizontális kompozíciók vannak. Hosszú út vezetett 
idáig. Ez a festészetemben új korszakot jelent. Van egy képem, 
amelyen a fehér síkból kiemelkedő reliefszerű fehér formák van-
nak, amelyeket meleg világosszürke színnel tettem erőteljeseb-
bé, karakteresebbé. Ez a színbeli megoldás jelentős lépés volt 
a munkásságomban.

• Körvonalazódik egy újabb korszak?
Legújabb alkotásaimban a térviszonylatok problematikájával 
és a formák térben való elhelyezkedésének törvényszerűségeivel 
foglalkozom. A festészetemben a kompozíciók folyamatossága 
teszi lehetővé az újabb és újabb munkák létrehozását. Amikor ki-
tekintek a műterem ablakán, mindenütt geometrikus épületformá-
kat látok, amelyek a maguk törvényszerűségei alapján láthatók. Ez 
tiszta térgeometrikus világ létrehozására inspirál. Festőként a képi 
tisztaság megvalósítása a legfontosabb számomra, amire a geo-
metrikus festészetben találtam meg a megoldást. A sajátos, egyéni 
technikával készült táblaképek a kortárs festészetben jelentős he-

lyet foglalnak el. A házak között sétálva a kapott impulzusokat 
elraktározom, azokból építkezem.

• Korábban kevésbé foglalkoztatta a geometrikus formák ábrázo-
lása?

A festőnek végig kell mennie a neki szánt „úton”, amelyet becsülettel 
végigjárva a művészi alkotások hitelessé válnak. Festettem csend-
életet, tájképet plein airben (azaz a szabadban), készítettem grafiká-

kat, monotípiákat, pasztelleket és szeligráfiákat. A táblaképekhez 
az évi ötszáz-hatszáz vázlatot is felhasználom. Fontosnak tartom, 
hogy az alkotók megfelelő önkritikával készítsék munkáikat. Ehhez 
kell azt a bizonyos utat végigjárni. A művészek tevékenységük so-
rán folyamatosan figyelnek az arányokra, amelyek fontosak a kom-
pozíciók létrehozásánál. A képi törvényszerűségek figyelmen kívül 
hagyásával készített műtárgyak nem tudnak belesimulni a környe-
zetbe. Lényeges lenne, hogy már általános és középiskolában meg-
tanítsák a gyerekeket „látni”, érzékelni az őket körülvevő formákat.

• Milyen egy jó művészettörténész vagy rajztanár?
Alapvetően jó művésznek kell lenni ahhoz, hogy valaki jól tudjon 
művészetet tanítani. Én nem tudnám ezt csinálni. Két évig oktat-
tam ugyan ábrázoló geometriát az egyetemi előkészítőn, de inkább 
művész vagyok: ha reggel eszembe jut egy kompozíció, meg kell 
csinálnom. Ha tanítanék, hogy tudnám ezt megtenni? Az alkotók-
nak meg kell teremteniük a lehetőséget, amelyben ki tudnak telje-
sedni. A tanári képesség is adottságon múlik.

• Sokat dolgozott reklám-
grafikusként, több olyan 
logót is alkotott, amelyet 
a mindennapokban is vi-
szontlátunk. Hogyan illesz-
kedik ez a munkásságába?
A reklámgrafikában szin-
tén a geometria dominál, 
ami gyakran felfedezhető 
a munkáimban. Sok meg-
bízást kaptam, arculato-
kat, logókat készítettem, 
kiállításokra dolgoztam. 
Abba is bele tudtam vinni 
a geometrikus képeimnek 
egy előző világát, ami az-
tán a jelenlegi alkotói fá-
zis megszületéséhez járult 
hozzá.

(Tóth Kata)

Serényi H. Zsigmond Szegeden született 1937. január 
11-én. Festészeti, grafikai tanulmányait 1965–75 kö-
zött stúdiókban folytatta, mestere volt Luzsicza La-
jos, Kling György. Munkásságára nagy hatással voltak 
Moholy-Nagy László és Josef Albers alkotásai. A Ma-
gyar Festők Társasága és a DunapArt Egyesület tagja, 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
választmányi tagja, a Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége Festő Szakosztályának vezető-
ségi tagja. Negyven éve él és dolgozik Újbudán.
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ÚJ CITROËN C4 CACTUS

MÁR

3 950 000 Ft -TÓL*

 *Jelen ajánlat 2018. április 23-tól 2018. május 31-ig, vagy visszavonásig, új Citroën C4 Cactus PureTech 82 Live 
modell esetén készletről történtő vagy gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 3 950 000 Ft-os indulóár az új 
Citroën C4 Cactus PureTech 82 Live változatára vonatkozik. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már 
csökkentett, a hirdetett modell esetén érvényes akciós árat jelöli. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható. A kép 
illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Citroën-márkakereskedésekben 
és a www.citroen.hu oldalon. A C4 Cactus PureTech 82 Live változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109 g/km.

Tengerhez magyar! 
el a tengerhez!
Megnyílt május 2-án a B32 Galéria és Kultúrtérben Szüts 
Miklós festőművész, tervezőgrafikus Tengerhez magyar! el 
a tengerhez! (Kossuth Lajos) című kiállítása, amely egyben 
a művész székfoglalója a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémián. Az eseményen Ferencz Győző, a Széchenyi Aka-
démia ügyvezető elnöke mondott köszöntőt, a tárlatot Alföldi 
Róbert színész, rendező, a festő régi barátja nyitotta meg, né-
pes közönség előtt. 

Szüts Miklóst régóta foglalkoztatja a tenger motívuma, 
a végtelen víz, az elhagyott part és szikla. A téma a művész 
számos korábbi munkájában is felbukkant, most a B32 Galériá-
ban az elmúlt másfél évben készült képei láthatók. 

– Sokszor elmondtam már, hogy a látszat ellenére kapcsola-
tom a „természet” nevű dologgal nagyon arisztokratikus: ő nem 
nyomul rá az életemre, és én is tartom a három lépés távolságot. 
A tenger azonban más: az nem selymesen lobogó füvű rét kisri-
gókkal és bárányfelhőkkel, a tenger az embertelen, nagyszabá-
sú és félelmetes. A tenger mellett fizikailag tapasztalhatja meg 
az ember a végtelent, még nagyobb szóval az örökkévalóságot 
– fejtette ki lapunknak az alkotó.

(Újbuda)

Tavaszi Prémium Art 
Fair a b32 galériában

Ötödik alkalommal szervezik meg az Eleven 
Tavasz fesztivált a bartók béla boulevard-on. 
A b32 galéria és Kultúrtér – illeszkedve 
az eseményekhez – május 12-én Prémium Art 
Fair dizájnvásárral várja az érdeklődőket.

Idén is mindenki vendég, jó szomszéd és játszótárs az Eleven Ta-
vasz programjaiban. A Kulturális Tizenegy Egyesület által szer-
vezett tavaszi fesztivál eredeti célja egy jól működő, összetartó, lo-
kális közösség megteremtése. Néhány év alatt a Bartók Boulevard 
kulturálisan sokszínű utcája valódi értékteremtő közeggé vált, 
együtt az itt működő galériákkal, kávézókkal, dizájnüzletekkel 
és nemzeti konyhákkal. A mostani eseménysorozat, ha lehet, még 
szorosabbra fonja a kapcsolatot az utca lakói és a fesztiválozók 
között. Május 11–13. között az egész boulevard meg elevenedik: 
közös társasjátékok, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság babaké-
szítő kreatív workshopjai, divatinstallációk, utcazene és utcabál, 
a házak udvarának zöldítése, borkóstolás, gasztrokalandok teszik 
mindenki számára vonzóvá a tavaszi kavalkádot.

A rendezvény részeként a B32 Galéria és Kultúrtér harmad-
szor rendezi meg az ország legnevesebb kortárs iparművészeinek 
közreműködésével a Prémium Art Fair dizájnvásárt. Az Iparmű-
vészeti Múzeum évek óta jól működő felsőkategóriás művésze-
ti piaca a múzeum felújítása miatt a B32-be költözött, és hamar 
a Bartók Béla út egyik legnépszerűbb dizájnprogramjává nőtte 
ki magát. Magyarország legkitűnőbb iparművészeinek színe-ja-
va sok esetben Újbudán mutatja be először legfrissebb egyedi 
termékeit. Idén több mint negyven kiállító ékszerei, kiegészítői, 

lakberendezési tárgyai, kézműves textiljei, ruhái várják majd 
a látogatókat a galéria termeiben. Kézzel szőtt, légies selyem-
sálak, Makai Betti praktikus és elegáns bringaruhái, Rom Kata 
gyapjú/selyem szövéssel és drágakövekkel készült nyakékei, Ki-
rály Fanni ötvösművész új sorozata, Sipos Erika egyedi ásvány- 
és orchideaékszerei, Kelemen Ágnes akrilfestékkel díszített nyo-
matai, noteszei mellett még számos stílusos kiegészítő és egyedi 
termék várja a hazai iparművészeti tárgyak kedvelőit. (K. G.)
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Tudta-e Ön, hogy... 
...amíg nyáron magától értetődő, hogy vigyá-
zunk a bőrünkre, addig ilyenkor, tavasszal sem 
szabad elfelejtenünk, hogy ugyanúgy óvnunk 
kell bőrünket, hiszen, ha kint tartózkodunk 
a szabadban egy napsütéses időszakban, akkor 
meg van az esély arra, hogy az arcunk, vállunk 
érintkezzen az UV sugarakkal. Éppen ezért ér-
demes ilyenkor is védőkrémeket használni, akár 
külön az arcra és külön a ruhából kivillanó test-
részeinkre, a karunkra és a lábunkra. 

– Fontos a mértékletesség, természetesen sza-
bad a napon tartózkodni, csak ügyelni kell a meg-
felelő védelemre és fokozatosságra – hangsú-
lyozza dr. Smolcz Katalin, a Budai Magánorvosi 
Centrum bőrgyógyásza. – Születésünktől vagy 
kisgyermek korunktól viselünk anyajegyeket, 
a világosabb bőrűek általában többet, mások 
kevesebbet, és életünk során bármikor kialakul-
hatnak újabb változatos megjelenésű növedékek. 
Nagyon fontos évente egyszer részt venni az anya-
jegyszűrésen, de még ennél is sokkal nagyobb 
jelentősége van a rendszeres önvizsgálatnak. 
A mindennapos tisztálkodás során nagy eséllyel 
feltűnik, ha anyajegyeink színe, alakja, nagysága 

megváltozik, hám-
lik, vérzik, vagy 
valamelyik esetleg 
nagyon viszketni 
kezd. Ilyenkor nem 
szabad megvárni 
a következő éves 
szűrővizsgálatot, 
soron kívül orvos-
hoz kell fordulni 
– javasolja a szak-
orvos. Ugyanezt 
az eljárást kellene alkalmaznunk akkor is, ha fel-
fedezünk egy újabb anyajegyet testünkön. Inkább 
feleslegesen menjünk orvoshoz, minthogy túl ké-
sőn forduljunk segítségért. Ez azért is lényeges, 
mert a melanoma az egyik leg rosszindulatúbb 
daganattípus (a bőrgyógyászok egy dermatosz-
kóppal, speciális nagyítóval vizsgálják meg 
az anyajegyeket). Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, mennyire fontos, hogy minél hamarabb 
diagnosztizálják ezt a betegséget, mert nagyon 
könnyen képez áttétet a nyirokcsomókban, máj-
ban, agyban, tüdőben. Különösen veszélyeztetet-
tek azok, akiknek sok anyajegyük van, melyek 
közül esetleg több atípusos is előfordul, vagy vi-
lágos bőrtípusúak, könnyen leégnek, a hajszínük 
vörös vagy szőke. Az ilyen alkati tulajdonsággal 
bíró embereknél tizenötször nagyobb lehet a bőr-
rák kialakulásának kockázata, és ezt csak tovább 
növeli a családi halmozódás is. Szintén a szűrő-
vizsgálaton való rendszeres részvétel mellett szól, 
hogy a korai stádiumban felfedezett bőrdaganat 
majdnem 100%-ban gyógyítható. A melanoma 
és más bőrráktípusok előfordulási esélye az élet-
kor előrehaladtával nő. Mivel a nem melanoma 
típusú, rosszindulatú bőrdaganatok képződésé-
ben kulcs szerepe van a napfénynek és a káros 
ultraibolya sugárzásnak, az életük során sok időt 
napon töltő emberek, pl. mezőgazdasági munkát 
végzők esetében sokkal magasabb a betegek ará-
nya. Védjük bőrünk DNS-ét a megfelelően magas 
faktorszámú naptej használatával, illetve 11 és 15 
óra között csak árnyékos helyen tartózkodjunk! 

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

EgéSZSégROVAT

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

Online bejelentkezés:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor

telefon: 06-1-445 0700
telefon 17.00 óra után: +36 1 374 3980

e-mail: recepcio@bmclabor.hu
info@budaimaganrendelo.hu  www.bmclabor.hu

Budai Magánorvosi Centrum

A Budai Magánorvosi Centrum  
várja Önt szeretettel  

minden reggel 6 órától,  
már szombaton is!

•	 Változatlan	feltételek
•	 Kellemes	környezet
•	 Gyors	leletközlés
•	 Csecsemők	és kisgyermekek  

számára	is	elérhető	vérvétel
•	 Kedvező	ár

Mindez itt a kerületben!
Címünk: Fehérvári út 89-95.  

Bejárat a Kocsis	utca	felöl.

HELYSZÍN: 
VAHOT UTCAI PIAC ( BOLHAPIAC TERÜLETÉN )

2018. MÁJUS 12. 08:00-12:00

INgyenes programok:
PÓNILOVAGLÁS • ÁLLATSIMOGATÁS • MÉZESKALÁCS KÉSZÍTÉS • AGYAGOZÁS • ARCFESTÉS • kifestő

5. 
ÁLLATI JÓ 

ÚJBUDAI NAP

6:00-13:00

VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN KEDVES GYERMEKET és CSALÁDJÁT!

gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató út 9.
Május 13. 10.00 Varázsszőnyeg  
Mesevasárnap
A májusi évadzáró előadáson a rút kiskacsa 
történetével ismerkedhetnek meg a gyerme-
kek. Átélhetik, milyen érzés kicsiként ki-
csúfolva, kirekesztettként élni, majd felnőtté 
válva megélni az élet csodás oldalát. Az An-
dersen-mese adaptációját az Ametist bábszín-
ház adja elő.

Május 19. 17.00 Szülői Értekezlet
A műsor vendége Zacher Gábor toxikológus 
főorvos lesz, akivel a függőségről és a tudat-
módosítók miatti szenvedélybetegségek meg-
előzéséről beszélgetnek. Megtudhatjuk azt is, 
hogy mire kell figyelniük a szülőknek. Jegyek 
elővételben és az előadás napján a helyszínen 
válthatóak. Jegyár: 3000 Ft
 
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Május 12. 16.00–21.00 Orosz Nap
Irodalom, klasszikus és népzene, néptánc, 
harcművészet és gasztronómia, filmtörté-
net, zománcfestészet, valamint a mindennapi 
élet mozzanatai várnak az érdeklődőkre. Ide 
kapcsolódik Zicherman Sándor Orosz tájak, 
orosz templomok című festménykiállítása is. 
A lebonyolításban az Orosz Kulturális Köz-
pont és az Orosz Stúdiószínház segédkezik.
Belépő: 900 Ft/fő

Május 14. 18.00 Cukrászda: 
sütemény & irodalom
A májusi összejövetelen a francia almatorták 
világába pillanthatunk be: megtudhatjuk, kik 
voltak a Tatin nővérek, milyen baki áll vi-
lágra szóló süteményük hátterében. A torta 
mellé Villon társul, akinek szövegei őszinték 
és helytállók ma is: goromba humor, szóki-
mondás, vadság és gyöngédség, átkozódás 
és áhítat. 
Részvételi díj: 300 Ft/fő

Május 22. 18.30 Női Sarok
A bennünk élő jó albérlőink – Tényleg fejre 
állítottuk az orvoslást? Megváltoztatható-e 
életminőségünk a bélflóránk rendbetételével, 
és mi az ehhez vezető út? Vendég: dr. Horváth 
Erzsébet belgyógyász. A belépés ingyenes.
 
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Május 11. 17.00 Gyapjúval a világ körül
A kisebbek virágot vagy szívecskét készíthet-
nek, díja 2500 Ft/tárgy. A gyakorlottabbaknak 
ékszerkészítésre nyílik lehetőségük, ára 5500 
Ft. A program regisztrációt igényel. Jelentkez-
ni a kkh@ujbuda.hu e-mail címen vagy a 424-
5363-as telefonszámon tudnak.

Május 12. 9.00–14.00 Garázsvásár 
Asztalfoglalás és információ: 424-5363, 
kkh@ujbuda.hu

Május 12. 10.00–12.00  
XIII. Kelenvölgyi Bábjátékos találkozó
Az idei bábos találkozónkra várjuk 0 éves kor-
tól 100+ éves korig az alkotni, játszani szerető 
babákat, kisgyermekeket, ifjabbakat, szülőket 
és nagyszülőket. A program ingyenes.
 
őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Május 15. 18.00–21.00  
Gyapjúval a világ körül
Tematika: nemezkép készítése. A finom szá-
lakkal áttetsző hatás érhető el. A puha színes 
gyapjú fejleszti esztétikai érzékünket, térlá-
tásunkat, a belőle készült tárgyak épp olyan 
sokfélék lehetnek, mint készítőik. Díja: 2500 
Ft/fő/alkalom, ez egyetlen tárgyat foglal ma-
gában. Vezeti: Lőrinczné Kiss Veronika oktató

Május 19. 19.00 Szeretetkönyv
Müller Péter könyvéből készült zenés mono-
lóg a szeretet fontosságáról. Színház arról, 
amire mindannyian szomjazunk. A színésznő:  
Papadimitriu Athina, zenész: Kutik Rezső
Jegyár: 1500 Ft, nyugdíjas/diák: 1200 Ft

Kulturális programajánló
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lyen csodás ez a folyamat. Így van ez a többi rovar esetében is, 
miközben egyre többüket fenyegeti a kihalás Európában.

• Minden mindennel összefügg?
A könyvben 1852 Angliájában William, a biológus és vető-
mag-kereskedő hetek óta az ágyat nyomja. Úgy érzi, kutatóként 
kudarcot vallott, mentora elfordult tőle, és a boltja is üresen 
áll. A 2007-ben játszódó fejezetben az amerikai Ohióban já-
runk, ahol George, a méhész keményen küzd. A kínai színben 
már 2098-ban vagyunk. A méhek régen eltűntek a földről, Tao, 
a munkásnő a fák kézi beporzásán dolgozik, és minden vágya, 
hogy fia, Vej-Ven számára jobb életet teremtsen.

• Ez egy disztópia?
Nem disztópiának és nem politikai üzenetnek szántam a köny-
vet. Ez egy regény. Az olvasók döntése, hogy disztópiaként 
vagy üzenetként értelmezik. Az irodalom szépsége egyebek 
közt abban rejlik, hogy az írói szándékon túl a közönség dönt 
a könyv mondanivalójáról és tartalmáról. A méhek történetét 
az emberi kapcsolatokról szóló regényként, klímaváltozásról 
szóló fikcióként, krimiként és misztikus történetként is lehet 
értelmezni.

(T. K.)

kult

   

Csengery Béla 
festőművész kiállítása 
mottó: „Színek bolondja voltam,  

vagyok és leszek, míg engeded, Uram”

Helyszín: Budai Klub-Galéria,  
1111 Bp., Budafoki út 9–11.

Időpont: 2018. május 9., szerda 18 óra
Fővédnök: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Megnyitja: Zalán Tibor  
József Attila-díjas író, költő

Közreműködik: Meskó Bánk előadóművész

Méhek nélkül nincs élet

Maja Lunde 1975-ben született Oslóban, forgató-
könyvíróként, gyermek- és ifjúsági könyvek szerző-
jeként vált ismertté. A méhek története az első fel-
nőtteknek szóló regénye, amely otthon és külföldön 
is nagy sikert aratott. Norvégiában elnyerte a Könyv-
kereskedők Díját, Németországban 2017-ben a leg-
kelendőbb könyv lett, több mint 350 000 eladott 
példánnyal. Eddig 32 nyelvre fordították le.

Az újbudai székhelyű Cser Kiadó kortárs 
északi regényeinek sorában idén jelent meg 
Maja lunde A méhek története című műve  
Patat bence fordításában. A norvég írónő 
a 25. nemzetközi Könyvfesztiválra érkezett 
budapestre, és kerületünkbe is ellátogatott.

• Miért éppen a méhek?
Sokat beszélünk mostanában a globális felmelegedésről, 
a légszennyezettségről, a természet- és környezetrombolásról. 
A regény ötletét egy dokumentumfilm adta, amely a méhekről, 
illetve a kihalásuk veszélyeiről szólt. Ezek a rovarok nagyon 
fontosak, hiszen ők porozzák be a növényeinket, beleértve 
a zöldségek és a gyümölcsök virágait. Ha ők nincsenek, akkor 
nekünk sincs mit ennünk. A regény története három fő karakter 
köré szerveződik, az ő életük természetesen újabb és újabb té-
mákat ad, hiszen a családjukon, illetve a gyerekeiken keresztül 
képet kaphatunk a környezetükről is. A könyv az ő körülmé-
nyeikről, kapcsolataikról is szól.

• Ahogy a méhekről is?
Igen. A méhek nagyon intenzíven kommunikálnak egymással. 
Beszélnek és táncolnak. Ha valaki látja őket, érzékelheti, mi-
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Iskolába mentek  
a múzeumok 

Jubilál a Teleki

Gálával 
ünnepel  
a Vadaskert 
iskola
Idén 25 esztendős a kerüle-
tünkben működő Vadaskert 
Általános Iskola, amit méltó 
módon kíván megünnepelni 
az autista, illetve hiperak-
tív, ADHD-tünettel diag-
nosztizált diákokat oktató 
intézmény. A születésnapi 
gálát 2018. május 12-én 14 
órától rendezik meg a Ste-
fánia Palotában. A speci-
ális intézmény szeretettel 
invitál minden érdeklődőt 
a nagyszabású rendezvény-
re, amelynek fővédnöke Si-
micskó István országgyűlési 
képviselő, valamint Molnár 
László alpolgármester. 

Fellépnek: Varga Miklós, 
Huzella Péter, Jenei Szil-
veszter, Friderika, Molnár 
Ferenc „Caramel”, Szabó 
Ádám, Farkas Gábor Gábri-
el, Bajza Viktória, Makrai 
Pál, Richie and the mops 
és még sokan mások. 

Előzetesen a Vadaskert 
Általános Iskolában (XI., 
Rátz László utca 3–7.), illet-
ve a 203-7340-es telefonszá-
mon lehet érdeklődni, támo-
gató belépőt a helyszínen is 
lehet vásárolni. 

(Újbuda)

Jókedvűen jobb tanulni

Rajzpályázat a Föld Napján 
rengeteg résztvevővel
Vándorsólymot, balint, szitakötőt ábrá-
zoltak egyebek közt azok a képek, amelyek 
a Föld Napjára meghirdetett rajzpályázatra 
készültek. A korábbiaknál sokkal több 
pályamű érkezett, ezért a díjakat a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszter-
mében adták át.

A 2018-as év madara a vándorsólyom, hala a balin, rovarja 
az óriás-szitakötő, vadvirága a kornistárnics, fája a virágos 
kőris, gombája a süngomba, hüllője az elevenszülő gyík, 
emlőse a földikutya, ásványa a fluorit, ősmaradványa 
a Balatonites-Ammonitesz, egyedi fája pedig a zengővár-
konyi hős szelídgesztenye. A Föld Napja alkalmából min-

den esztendőben meghirdetett rajzpályázatra idén ezeket 
az állatokat és növényeket ábrázoló rajzokat, plakátokat 
kellett készíteni, végül többtucatnyi pályaművet adtak be.

Az idei díjazottak a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-
um dísztermében vehették át a jutalomkönyveket és az ok-
leveleket. Hoffmann Tamás polgármester úgy fogalma-
zott: olyan sokan lettünk, hogy „kirúgtuk a ház oldalát”, 
a Zsombolyai utcai Polgármesteri Hivatal dísztermébe már 
nem fértek be a legjobbak. Hégli Imre, a Környezetvédel-
mi Osztály vezetője szerint ez az iskolákban, óvodákban 
zajló környezettudatos nevelésnek köszönhető. – Egész év-
ben vannak tematikus események, ezek közül a Föld Napja 
a legnépszerűbb – tette hozzá az osztályvezető.

(Újbuda)

Tavaszi Hangverseny a Szent 
Imre Gimnáziumban

Újbudai diák 
a marokkói 
Gymnasiadén 
Május 2–9. között 
rendezték meg 
a marokkói 
Marrákesben az idei 
Gymnasiadét, amelyen 
egy újbudai karatés is 
megmutathatta, mit 
tud. 

Idén összesen 16 sportág ver-
senyzői indulhattak a közép-
iskolásoknak szóló, kétévente 
megrendezett nemzetközi 
megmérettetésen, a Gymna-
siadén. Magyarországról 44 
diák utazhatott el a Magyar 
Diáksport Szövetség támoga-
tásával a marrákesi esemény-
re, köztük a XI. kerületi Szent 
II. János Pál Iskolaközpont 
két tanítási nyelvű osztályá-
nak tanulója, Botos Botond 
karatés is.

A többszörös diákolimpikon 
Botos Botond komoly eredmé-
nyeket ért már el: nyert Shoto-
kan-Európa-bajnokságot, ifjú-
sági világbajnokságon ötödik 
volt, idén áprilisban kvalifiká-
ciót szerzett az ifjúsági olim-
pia selejtezőjére. A junior 61 
kilósok között versenyző ka-
ratés tanulmányi eredményei 
is kiválóak, már a nulladik év 
végén középfokú nyelvvizsgát 
szerzett.

(Újbuda)

Az Újbudai Teleki Blanka Általános 
Iskola egész tanévben érdekes 
programokkal ünnepli fennállá-
sának 50. évfordulóját. Az április 
23–25. között megrendezett Teleki 
Napokon játékosan izgalmassá vált 
a tanulás, és a Mozaik Múzeumtúra 
is megérkezett a Bikszádi útra.

Az idei tanév utolsó magyarországi helyszí-
nére érkezett április 25-én a Mozaik Múze-
umtúra  múzeumpedagógiai roadshow iskolai 
edukációs programja. A Telekiben hangszer-
bemutatón, VR-szemüveges repüléstörténeti 
tevékenységben, alaki kiképzésen, valamint 
számos, az iskolai tananyaghoz kapcsolódó 

interaktív foglalkozáson vehettek részt a gye-
rekek a múzeumpedagógusok irányításával. 
A hatékony élménypedagógiai módszerekkel 
dolgozó munkatársakat a Felelős Szülők Isko-
lájának alapítója, Tibenszky Moni Lisa mutat-
ta be a gyerekeknek, akik sorra felkereshették 
az iskolába egy napra beköltöző múzeumok 
foglalkozásait, előadásait, interaktív bemu-
tatóit.

Akit a régészet vonz, örömmel vett részt 
a Természettudományi Múzeum Dr. Csont 
című foglalkozásán, akit pedig a katonai pálya 
vagy a hagyományőrzés foglalkoztat, a Pákoz-
di Emlékpark alaki kiképzésén érezhette a leg-
jobban magát. A modern technikák rajongói 
a Szolnoki RepTár szimulátorainak örülhettek, 

a Postamúzeum a távközlés történetébe avatta 
be a tanulókat, a kecskeméti hangszergyűjte-
mény foglalkozásán pedig meghallgathatták, 
hogyan is szól egy fujara, egy hang drum vagy 
egy didgeridoo. A bátrabbak meg is szólaltat-
hatták a ritka zeneszerszámokat.

A Teleki Napok zárórendezvényét egész 
napos vetélkedő kísérte, mely során a diákok 
nemcsak új ismeretekkel gazdagodhattak, 
hanem inspirációkat is kaphattak a különféle 
tudományterületek képviselőitől. A Mozaik 
Múzeumtúra eddig már négyezer diákhoz ju-
tott el, és a határon túli magyar iskolákban 
is népszerűsíti a hazai múzeumok tárlatait, 
szolgáltatásait.

(D. B. S.)

Tortával, az elmúlt évtizedeket bemu-
tató kisfilmmel, verssel és hangszeres 
muzsikával ünnepelték a pedagógusok, 
a diákok és a meghívottak az Újbudai 
Teleki Blanka Általános Iskola fennállá-
sának 50. évfordulóját.

Egy ötvenes szám és az Újbudai 
Teleki Blanka Általános Iskola 
fényképe díszelgett az ünnepi 
tortán, amelyet az intézmény 
jubileumi születésnapján fo-
gyasztottak el a tanárok, tanu-
lók és meghívottak. A rendez-
vény több helyszínen zajlott: 
az osztálytermekben a gye-
rekek tévéképernyőkön néz-
hették végig a műsort, amely-
ben az igazgatónő is beszédet 
mondott. Prőhléné Hehl Éva 
hangsúlyozta: ez az intézmény 
mindenben gazdag – sportpá-
lyákban, kertekben, észben, 
szorgalomban. A „telekisek-
nek” a születésnap alkalmából 
azt kívánta, hogy nagyszülő-
ként is szívesen emlékezzenek majd erre a helyre.

Az iskola egyik öregdiákja, jelenlegi tanára, Bártfai 
Lászlóné saját költeménnyel emlékezett meg az elmúlt 
öt évtizedről. Ezt követte az egyik legszebb pillanat: 
Sárközi Ádám tanuló virtuóz nagybőgő játéka. A kö-
zönség ámultan hallgatta a fiatal muzsikust, aki minden 

bizonnyal jelentős zenei karrier előtt áll. A produkciót 
követő polgármesteri köszöntőben Hoffmann Tamás 
hangsúlyozta: minden „telekis” büszke lehet iskolájá-
ra, hiszen időről időre hasonló tehetségek kerülnek ki 
az intézményből. – A Teleki olyan nyitott műhely, ahol 
minőségi oktatás folyik, a diákok szeretnek diákok, 
a tanárok pedig tanárok lenni. A gyerekek garantáltan 

megkapják azt a tudást és tapasztalatot, amellyel ké-
sőbb a nagyvilágban is boldogulnak majd – tette hozzá 
a polgármester.

Az ünnepségen az intézmény volt igazgatóit is felkö-
szöntötték egy-egy szép virágcsokorral és ajándékkal. 

(T. K.)

A Lágymányosi Bárdos Lajos 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola nemzetközi találko-
zójának nyitó rendezvényét 
április 24-én tartották Újbuda 
Önkormányzatának nagyter-
mében. A Feel Better, Learn Better, 
Live Better című projekt részeként 
francia, finn, belga és spanyol 
iskolákkal működik együtt 
a Bárdos.

A megnyitón Hoffmann Tamás, Újbuda pol-
gármestere köszöntötte a négy országból 
érkező pedagógusokat. – Egy európai uni-
ós pályázatsorozat folytatása a Feel Better, 

Learn Better, Live Better, amelynek célja 
az oktatási intézmények közötti tapasztalat-
csere a minőség javítása érdekében – mondta 
lapunknak a polgármester. Hoffmann Tamás 
hangsúlyozta: a most induló projekt a gyere-
kek számára otthonossá teszi a közoktatást, 
megszeretteti velük a tanulást, így lehetővé 
téve, hogy jobb eredményeket érjenek el.

Kerekes János, a Bárdos Lajos iskola igazga-
tója is üdvözölte a részt vevő országok képvi-
selőit. – Az érintett intézmények pedagógusai 
hisznek abban, hogy ha a gyerekek jobban ér-
zik magukat az iskolában, akkor jobban telje-
sítenek, jobban tanulnak, így életminőségük is 
javulni fog – tette hozzá az igazgató. A tanárok 
szándéka közé tartozik az is, hogy hatékony 

módszerekkel pozitív érzelmeket alakítsanak 
ki a diákokban, ehhez fontos az érzelmek azo-
nosítása és megfelelő kezelése, az önfegyelem 
kialakítása.

Az április 27-éig tartó találkozón a részt-
vevők prezentációkon és előadásokon mu-
tatták be a projekt során elért sikereiket, 
eredményeiket, megosztották egymással ta-
pasztalataikat.

A Feel Better, Learn Better, Live Bet-
ter projekt két éven át tart. A Bárdos Lajos 
Általános Iskola oktatói is elutaznak majd 
a külföldi partnerintézményekbe, és az ott 
szerzett ismereteket itthon is átültetik a gya-
korlatba. 

(Újbuda)

Egy tucat újbudai 
oktatási intézmény 
19 kórusa vett részt 
a nagy múltú Tavaszi 
Hangversenyen, 
amelyen minősítést is 
szerezhettek. Április 
26-án több száz 
énekelni szerető diák 
érkezett a Villányi útra.

– Ez egy nagy kórusünnep – 
jelentette ki Stimecz András, 
aki két énekkarral érkezett 
a Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Gimnáziumból. – 
Egyedülálló dolog a Tavaszi 
Hangverseny, bátran mond-
hatjuk: példa nélküli. Azért 
szeretjük nagyon, mert rit-
kaság, hogy ilyen sokan ösz-
szegyűlünk, pedig énekelni 
együtt jó – fogalmazott a ta-

valy Pro Cultura Újbuda díjjal 
elismert karnagy.

A minősítő hangversenyen 
minden olyan kerületi iskola 
részt vesz, amelyiknek saját kó-
rusa van. Az ünnepi hangulatú 
rendezvényre a gyerekek szülei 
is eljönnek, rengeteg látogató 
érkezik ilyenkor a Szent Imre 
Gimnáziumba, ahol a fellépők 
nemcsak kórusonként, hanem 

egy-egy 300 fős összkarban is 
megmutatják tudásukat.

– Az idei hangversenyt rész-
ben a Családok Éve jegyében 
szervezték, de az édesanyák-
ra is gondoltak, hiszen köze-
ledik az anyák napja – mondta 
Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai 
Pedagógiai Iroda vezetője. 
A szakértő zsűri már értékel-
te a kórusok teljesítményét, 
ám csak három hét múlva 
hirdetik ki, melyek szereztek 
kiemelt arany, arany vagy 
ezüst minősítést.

Újbuda Önkormányzata 
az összes részt vevő kórust 
megjutalmazza a tanév vé-
gén, megköszönve a sok szép 
élményt, amelyet társaiknak, 
szüleiknek, tanáraiknak, 
hallgatóságuknak szereztek.

(Újbuda)

A Bárdos Lajos Általános Iskola kórusa  
a nemzetközi találkozó nyitórendezvényén
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi 
programjából
Május 10. 15.45–18.00 Filmek tükrében a demenciáról
Szerelmünk lapjai – beszélgetéssel egybekötött filmnézés
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens Klub, XI., Ke-
veháza u. 6.; ingyenes; szervező: Nagy Ágnes terápiás munka-
társ; minden hétköznap 8–16 óra között a 06/70/492-0408-as 
telefonszámon vagy benko.erzsebet@uszosz.ujbuda.hu e-mail 
címen

Május 12. 9.00–14.00 Garázsvásár
Asztalfoglalás és információ: 424-5363, kkh@ujbuda.hu

Május 12. 16.00–21.00 Orosz Nap
(Részletek a 10. oldalon)

Május 14. 10.30–13.00 Weiner Leó zeneiskola  
anyák napi koncertje
Telefonos regisztráció szükséges!
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, XI., Keveháza u. 6.; sza-
badtéri; ingyenes; szervező: Szabó Imréné klubvezető; minden 
hétköznap 8–16 óra között a 786-6325-ös telefonszámon

Május 14. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Korfu szigete
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, XI., Gazdagréti 
tér 1.; ingyenes; szervező: Valentin Ferencné 60+ program ön-
kéntes; információ: minden hétköznap 9–14 óra között a 372-
4636-os telefonszámon

Május 14. 18.00–19.00 Cukrászda: sütemény & irodalom
(Részletek a 10. oldalon)

Május 15. 18.00–21.00 Gyapjúval a világ körül  
– hagyományőrző kézműves foglalkozás
(Részletek a 10. oldalon)
 
Május 16. 13.00–17.00 Trianon mai szemmel és lélekkel
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Szentimreváros Idősek 
Klubja, XI., Bocskai út 43–45.; ingyenes; szervező: Polgár Ti-
borné klubvezető; minden hétköznap 8–16 óra között a
789-3022-es telefonszámon, vagy a polgar.tiborne@uszosz.uj-
buda.hu e-mail címen

Május 19. 19.00 Szeretetkönyv
Müller Péter könyve a színpadon – a Spirit Színház színpadi 
játéka egy részben
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cirmos u. 8.; belépő: 
1500 Ft, diák, nyugdíjas: 1200 Ft; információ: minden hétköz-
nap 8–20 óra között a 309-0007-es telefonszámon
 
Május 22. 60+ városismereti séta – Rákosliget 
Előzetes jelentkezéshez kötött!
Vezetéssel megtekintjük a Csekovszky-gyűjteményt, amely 
Csekovszky Árpád, a 20. századi kerámiaművészet kivételes 
alakja egykori műtermében lett kialakítva. Utána Rákosliget 
történetével, nevezetességeivel ismerkedünk.
Találkozás: 9.15-ig a Keleti pályaudvari kijelző tábláknál. 
A vonat (Hatvan–Gödöllő vonal) 9.30-kor indul.
Útiköltség: Bp-bérlettel, illetve 65 év felett ingyenes. Belépő + 
vezetés: 500 Ft/fő
A program kb. 14 óráig tart. Maximális létszám: 25 fő. Rész-
vétel feltétele: visszaigazolt jelentkezés Domoszlai Erzsébet 
önkéntesnél: e-mail: domoszlai.erzsebet@gmail.com, tel.: 
06/30/862-8152
 
Május 23. 14.00–15.00 Országjárás az Ezüstnettel
Zirc, a Bakony fővárosa, Jakabné Garbóci Mária
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont, XI., Kérő u. 3.; ingyenes; információ: Ezüstnet Egyesület 
Farkas Ágnesnél dearfarkas@gmail.com címen, illetve minden 
hétköznap 9–14 óra között a 372-4636-os telefonszámon
 
Május 24. 15.00–17.30 Társasjáték- és kártyaklub
Helyszín: Hadik Kávéház, XI., Bartók Béla út 36.; ingyenes; 
szervező: Borsóthy-Gaál Edit, borsothy.edit@gmail.com

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

Budai
Gasztroenterológiai
centrum
A1 Endoszkópos centrum kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 82., 1.em.4.
www.a1endoszkopia.hu
Bejelentkezés:
recepcio@a1endoszkopia.hu
06 20 410 19 26

Amennyiben emésztőszervi panaszokkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

Klinikánkon a gasztroenterológiai kórképek teljes
körű kivizsgálására és kezelésére van lehetőség.

Gyomor és vastagbéltükrözést altatásban
is végzünk.Hasi ultrahang, laborvizsgálatok, 
laktózérzékenységi vizsgálatok is elérhetőek.

Vastagbélrák szűrést szervezünk!

Jól képzett, tapasztalt kollégák állnak 
rendelkezésükre!

Dietetikusunk segít a megfelelő diéta 
összeállításában.

Puffadás? Hasmenés, székrekedés? Véres
széklet? Reflux? Nálunk segítséget kaphat!

Tisztelt Páciensek!

Javasolt program 
a kirándulás 
és a természet 
szerelmeseinek
Az Újbuda Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság között már kilencedik esztendeje tartó együttmű-
ködés részeként az elmúlt években a szeniorkorosztály részé-
re is elindult a környezet- és természetvédelmi témákat érintő 
programsorozatunk. Ennek keretében minden hónapban a Kérő 
utcai programközpontban egy-egy interaktív előadást szerve-
zünk, amit – általában annak témájához kapcsolódóan – kirán-
dulás követ. 

Az előadások során a nemzeti park munkatársai bemutatják 
a nemzeti park és Újbuda természeti értékeit, valamint foglal-
koznak olyan, környezetünk védelmét érintő témákkal is, mint 
a madárgyűrűzés, a városi zöld felületek, a kertek, a közösségi 
kertek, a hagyományos ökológiai gazdálkodás. Az előadások 
és túrák során átadott tudással, valamint a résztvevők által 
megtapasztaltakkal saját lakókörnyezetünk és életminőségünk 
színvonalát is meghatározóan befolyásolhatjuk.

A soron következő túrákon a vizes élőhelyek megismerése 
és bemutatása lesz terítéken. Buszos kirándulásaink úti célja 
a Sárrét és a Velencei-tó lesz, ahol a területen dolgozó termé-
szetvédelmi őrök lesznek a házigazdák. A Velencei-tónál rá-
adásul nem csak a helyszínre megyünk külön busszal: a védett 
rész nádasokkal övezett útvesztőit vízibuszról fogjuk felfedez-
ni. A túra előreláthatólag május 23-án lesz, érdeklődni május 
9-étől tudnak minden hétköznap a 372-4636-os telefonszámon 
vagy személyesen az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központban. A túra előzetes jelentkezéshez kötött, 
erre szintén május 9-étől lesz lehetőség.

XVi. Szenior Országos 
rejtvényfejtő Verseny 2018.

MÁJUS 9.
Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű 
városmajori végállomás
Előzetes jelentkezést kérünk. 
Összekötő: Thaly Emese 
(Olajipari TbSE) 227-4089
 
MÁJUS 16.
Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű 
városmajori végállomás
Előzetes jelentkezést kérünk. 
Összekötő: Thaly Emese 
(Olajipari TbSE) 227-4089
 
MÁJUS 20.
Börzsöny-hegység
Királyrét–Nagyhideghegy 
(busszal)–Kisinóc–
Kóspallag–Szokolya

Táv: 13 km, szint: 600 m (lefelé)
Találkozó: 7.50, Nyugati 
pályaudvar, pénztárak 
(indulás: 8.07). Túravezető: 
Somóczi Szilvia (Caola) 
06/30/340-3490 és 316-7423
Előzetes jelentkezést kérünk, 
délután 16–19 óra között
 
MÁJUS 23.
Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű 
városmajori végállomás
Előzetes jelentkezést kérünk. 
Összekötő: Thaly Emese 
(Olajipari TbSE) 227-4089

MÁJUS 26.
Budai-hegység
Túra az Apáthy-szikla 
könyékén

Táv: 6 km, szint: 100 m. 
Találkozó: 9 óra,  
Széll Kálmán téri óra
Túravezető: Soltész Ferencné 
(Caola) 06/70/572-0184

MÁJUS 27.
Börzsöny-hegység
Kismaros–Morgó patak 
völgye–Száraz fák–
Törökmező–Zebegény
Táv: 12 km, szint: 250 m. 
Találkozó: 7.50, Nyugati 
pályaudvar, pénztár (indulás 
8.07)
Túravezető: Somóczi Szilvia 
(Caola) 06/30/340-3490 
és 316-7423
Előzetes jelentkezést kérünk 
délután 16–19 óra között
 

MÁJUS 30.
Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű 
városmajori végállomás
Előzetes jelentkezést kérünk. 
Összekötő: Thaly Emese 
(Olajipari TbSE) 227-4089
 

A túrák az időjárás és útvi-
szonyok függvényében vál-
tozhatnak!

A túrákon mindenki saját fe-
lelősségére vesz részt. Aján-
lott öltözet: réteges, az idő-
járásnak megfelelő, szükség 
esetén esőkabát; bokatartó 
cipő vagy bakancs; tízórai 
és víz vagy üdítőital.

TErMéSZETJáráS 2018. • Májusi programok

Ideje: 2018. május 27., vasárnap 10.30 óra
Helye: Újbuda Polgármesteri Hivatal (XI., Zsombolyai u. 5., 
földszinti tanácsterem)
Kategóriák:  

• Sudoku (logikai) rejtvény
• Rejtvényfejtés (kezdő, haladó, mesterjelölt, mester)

Korcsoport: 60 éves kor felett
Nevezés: 2018. május 10–20. között  az Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Központban 9–14 óráig (XI., Kérő 
u. 3.), vagy a klubnapokon, vagy a ROE-versenynapokon sze-
mélyesen, valamint a szenior11@freemail.hu e-mail címen.

A nevezés feltétele a lakcím, a születési évszám és a válasz-
tott kategória feltüntetése.

A verseny rendezője: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete 
(ROE) és Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(XI., Bocskai út 39–41.)

Lebonyolítás: Minden kategóriában két-két rejtvényt kell 
megoldani, emelkedő nehézségi szinttel.

Maximális fejtési idő: 1,5-1,5 óra
A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a több számban in-

duló versenyzők folyamatosan adhatják le megfejtett rejtvénye-
iket, illetve vehetik át a következőt.

Díjazás: Minden kategóriában az I. helyezettek kupa, az I–
III. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek. A ke-
rületi és a nem kerületi lakosokat külön díjazzuk.

Nevezési feltételek: ROE-tagok a minősítésüknél alacso-
nyabb kategóriában nem indulhatnak. Akik a korábbi verse-
nyeken legalább kétszer első helyen, illetve legalább háromszor 

az első három hely valamelyikén 
végeztek, csak egy kategóriával fel-
jebb indulhatnak.

A KATEGÓRIÁK ELNEVEZÉ-
SEI MEGVÁLTOZTAK
A kategóriaválasztás megkönnyítése érdekében tájékoztatást 
adunk a rejtvénytípusokról:
Kezdő: Skandináv típusú
 Hagyományos
Haladó (volt középhaladó,  
illetve haladó): Olasz módra
 Szerkessze újra
Mesterjelölt (volt haladóbb): Soronként kever
 Félig kevert olasz
Mester (új kategória): Kevert
 újraszerkesztés
 Kevert olasz

A haladó rejtvények nehézségi foka nem fogja meghaladni 
a korábbi középhaladókét.
Sudoku 1: könnyebb feladatok
Sudoku 2: nehezebb feladatok
Eredményhirdetés: kb. 15 órakor

Minden kedves érdeklődőt  
szeretettel várunk!
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APRóHIRdETéS

FOgAdóóRÁK

 » LAKÁS, IngATLAn
VÁLLALOM hiteles energetikai tanúsítás elkészítését 
helyszíni felmérés után 24 órán belül áfamentesen. 06/30/655-
7825.
SOMOGYZSITFÁN családi ház eladó, nyaralónak 
és gazdálkodásra is alkalmas. 2,5 M Ft. 06/20/4342-953.
MAGÁNSZEMÉLY keres eladó 40–60 nm-es lakást a XI., 
XII., I., II. kerületben. 06/30/9512-620.
XI., MÉNESI úti, 68 nm-es, zöldre néző, nagy erkélyes, 
kitűnő állapotú, DNy-i tájolású, kétszobás lakás saját garázzsal 
tulajdonostól eladó. Tel.: 06/20/454-1025.

 » OKTATÁS
AMERIKAITÓL angolul, cégeknek üzleti is. 06/70/242-2611.
ANGOLÓRÁK skype-on B1-ig. +36/30/967-1319.

 » 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.
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés 06/30/966-0542.

 » LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljeskörűen! 06/1/202-2505, 06/30/251-
3800, Halász Tibor.

 » TV, SZÁmÍTógéP
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572-653.
 
 » SZOLgÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 06/30/9210-948.
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. 
MINDENFÉLE kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását 
vállalom, vidéken is. 06/30/682-4431.
TETŐFEDÉS, bádogozás, kis munkák is. Tel.: 06/30/401-7462.
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények belső marását, bélelését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
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, 06/1/781-
4021.
VÁLLALJUK: társasházak közös képviseletének, 
társasházkezelésének ellátását,
LAKÁSSZÖVETKEZETEK ügyvezetését, ingatlankezelését. 
Kérjen ajánlatot, forduljon hozzánk bizalommal! otthonunk@
losz.hu, tel.: 06/30/919-1340.
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, kisebb 
javításokat is vállalok. 06/30/975-0053.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
KOLONIÁL szobabútorok eladóak. 06/46/562-548. 
BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra. 06/30/440-2767.

 » gYógYÁSZAT
PEDIKŰR Kanizsai u. 7., vagy otthonában 06/20/919-6311.

 » 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. 
BECSÜS, műgyűjtőnő mindenfajta régiséget vásárol. 06/1/789-
1693.

 » gOndOZÁS
IDŐS személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen 
döntenénk el. +36/30/418-6663.
 
 » KönYVEK

KÖNYVFELVÁSÁRLÁS készpénzért! Könyvtáros 
diplomával, 20 éves szakmai tapasztalat, Atticus Antikvárium 
06/20/9313-773.
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. 06/20/4774-118.

 » VEgYES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
KERTFENNTARTÁS-KERTÉPÍTÉS, 06/20/9227-371, 
elexov@gmail.com
GARÁZSVÁSÁR a Bártfai utca 16. alatt május 12-én. Ruhák, 
lakásfelszerelés, retró táskák, gyerekruhák, könyvek, bútorok. 
És ami a legfontosabb: jó hangulat! jobwork@t-online.hu

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

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.

Juhász Gyula: Májusi 
óda c. költeményéből 
idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet 
első sora (N, Á, I, N, D). 
13. Megszűnik a vérel-
látása. 14. Női becenév. 
15. Férfinév. 16. Pertu. 
17. Az Iránban haszná-
latos naptár hetedik hó-
napja (MEHR). 19. Régi 
űrmérték. 21. Inda egy-
nemű betűi. 22. Ádám 
párja. 24. Ország vezető 
testülete. 26. Történelem-
tanárok Egylete, röv. 27. 
Színültig. 29. Zenekart 
elhallgattat. 30. Angol 
férfinév. 32. Előfordul. 
34. Folyékony arany. 36. 
A Himnusz zeneszerzője 
(Ferenc). 38. Igekötő. 40. 
Kosztolányi Dezső bra-
vúros verse. 42. Jelenleg. 
43. A telefon atyja (Gra-
ham). 44. Beszédtárgy. 
45. Egy falat táplálék! 46. 
Hiányzó darabot a helyére 
tesz. 48. A 7 vezér egyike. 
50. Brazil író (Jorge). 52. 
Trónfosztó országgyűlés színhelye. 54. Gaz. 55. Margarin márka. 57. 
Becézett Etelka. 60. Helytelenítést kifejező indulatszó. 62. HKA. 63. 
Zöld drágakő. 65. Rénium és nitrogén vegyjele. 66. Római 2. 67. Tü-
zérségi alegység. 68. Ritka férfinév germán-francia gyökerekkel. 70. 
Társadalombiztosítás, röv. 72. Ilion. 74. Részben elodáz! 76. Női név.

Függőleges: 1. Depositum. 2. A kezdetektől fogva. 3. Egymást köve-
tő betűk az angol ábécé-ben. 4. A trópusi lakosság egyik nagyon fontos 
tápláléknövénye, idegen helyesírással. 5. Férfinév. 6. Melyik irányba? 7. 
Argon vegyjele. 8. Távol-keleti ország. 9. Nőnemű gyermek. 10. Pusz-

tít. 11. Sibrik Miklós. 12. 
Díszítő elem. 18. A Föld 
kísérője. 20. Angol elöl-
járószó. 23. Forma. 25. 
Az összes. 26. Az Ibéri-
ai-félsziget egyik jelentős 
folyója, portugálul. 28. 
A virágkötés művészete. 
30. Bölcs ókori király. 31. 
Az idézet második sora 
(Ó, E, T, E, A). 33. Orosz 
gépkocsitípus. 35. A Rio 
Negro egyik forrásfolyója 
Argentínában (LIMAY). 
37. Norma … (1979-es 
film). 38. Tüzet szüntet. 
39. Amerikai műhold-
típus. 41. Vízinövény. 47. 
Európai főváros. 49. Orosz 
folyó. 51. Ókori szerelem-
isten. 53. Kazinczy-díjas 
nyelvész (László). 54. 
Lady …, olasz szárma-
zású amerikai énekesnő, 
dalszerző és színésznő. 
56. Amely személyre. 58. 
Alkotórészeire bont. 59. 
Somogy megyei község. 
61. Tiszta tömeg, idegen 
szóval. 63. Pan társa a né-

mafilm korszakából. 64. Londoni kettős! 67. ÜJÉ. 69. Szolnoki részlet! 
71. A Bajkál–Amur-vasútvonal, röv. 73. Sertéslak. 75. Déry Tibor. 77. 
Iljusin felségjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 31. Beküldési határidő: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 9. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Feszengnek a suhanc akácok, helyüket 
örömest odahagynák. NYERTESE: Dénes Imre, 1116 Bp., Kondorosi 
út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai 
u. 5.) vehető át.

BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,  
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu   

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.   
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655   

BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden 
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda 
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 06/30-948-9341.   

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu  

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)   

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.  
Fogadóóra nincs. Kérésre házhoz megyek! 
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,  
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.   

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.    
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu    

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu   

HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.)  
haidar.norbert@ujbuda.hu   

HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com   

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.  
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos  
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033   

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624, e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

KELLER ZSOLT (MSZP–DK)  
Egyeztetés: 06/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com  

KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/817-2313   

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján, 
Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 www.kiralynora.hu   

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130, 
ludanyi.attila@fidesz.hu   

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 16.30– 
18 óráig, KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés 
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel az adott 
időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó 
második szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja: 
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata, 
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika 
Editnél a 3724-672-es telefonszámon 

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv. 
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu, Telefon:  
+36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)   

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.  
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen 
vagy telefonon lehetséges. E-mail: sass.szilard@ujbuda.
hu. Telefon: +36/20/669-3832   

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.   

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408  
szabo.andras@fidesz.hu   

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu   

TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 Minden hónap első 
hétfőjén 16–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)  

VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.  
Egyeztetés: 205-3655.

WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ) 
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján, 
tel.: 06/70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18 
óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), 
Weiner Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap 
utolsó péntekén 17–18.30-ig.

 » A XI. KERÜLETI FIdESZ PROgRAmjAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 
óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker, 
simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko. Hétfőnként 
14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György 
ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpont-
foglalás: 06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András 
Sándor ügyvéd legközelebbi fogadóórája május 8-án 16 órakor lesz 
a Fidesz-irodában.
 
 » A XI. KERÜLETI mSZP PROgRAmjAI

Mérnök utca 40. Tel: 205-3655. Nyitva tartás: H-K-CS 10.00-13.00, 
K-SZ-P 15.00-17.00. Email: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.
hu, www.facebook.com/mszpujbuda. Jogi tanácsadás: minden hónap 
harmadik szerdáján 15.30-17.30. Pszichológiai tanácsadás: minden hó-
nap első keddjén 14.00-17.00 (Telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnesnél 
06-20/979-3369). 
 
 » A XI. KERÜLETI KdnP PROgRAmjAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra kö-
zött. 

 » A XI. KERÜLETI LmP PROgRAmjAI
Az Újbudai LMP Klub minden hónap első péntekén 18–21 óra kö-
zött az F2 Klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, 
és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismerje 
meg a javaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmpdel-
buda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu
 
 » A XI. KERÜLETI jOBBIK PROgRAmjAI

Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18 órától a Bartók Béla út 96. 
szám alatt. Minden hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás 18 órá-
tól a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke sörözőnél.
 
 » A XI. KERÜLETI Pm PROgRAmjAI

Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
 
 » A XI. KERÜLETI dEmOKRATIKUS KOALÍCIó PROgRAmjAI

Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506. Budapest 116. 
Pf.147., e-mail: budapest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.hu, 
facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, facebook.com/gyne-
metherzsebet. Lakos Imre elnök: 06/30/932-7056. Ajánlásgyűjtő iro-
dák: Mérnök u. 40. Tel.: 205-3655; Mészöly u. 1.; Kaptárkő u. 8.

Megjelent a pont magazin  
májusi száma, a kerület kulturális  

programjainak ajánlóival!
A terjesztési pontok listáját megtalálja:

pontmagazin.hu
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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

Bencze Csanád vagyok, szü-
leim büszkesége. 2017. no-
vember 19-én 4390 gram-
mal születtem a Szent Imre 
Kórházban. Szeretem bejárni 
a környéket babakocsival, 
jókat enni és aludni, imá-
dok fürdeni. Mindig vidám 
vagyok, kezdem gyakorolni 
a mászást, és már alig várom, 
hogy az anyatej után új enni-
valókat is megkóstolhassak.

Engedjék meg, hogy bemu-
tatkozzam. Ladányi Nimród 
Kornél a nevem, és február 
13-án láttam meg a napvi-
lágot. A szüleim és a nagy-
testvérem, Lenó nagyon sze-
rencsések, hogy már én is 
a család része vagyok. Egész 
nap rengeteget mosolygok 
és beszélgetek, bearanyozva 
ezzel a mindennapok szürke-
ségét. Imádok nagyokat sétál-
ni ebben a szép kerületben, nagyon várom, hogy én is kipróbál-
hassam a megannyi játszóteret a tesómmal! 

Müller Ferenc vagyok, 2017. 
december 9-én érkeztem 
3420 grammal és 52 centivel 
szüleim nagy örömére. Azóta 
sokat nőttem, boldog vagyok, 
és csak akkor sírok, ha anyu 
nem érti meg, mit akarok.

Szaftos, omlós 
sült kacsamell

Asztalfoglalás:

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com  •  www.vakvarju.com

ÖKÖRSÜTÉS 
a VakVarjúban május 12-én!
ÖKÖRSÜTÉS
a VakVarjúban május 12-én!

Okorsutes 2018 66x49.indd   1 2018. 05. 02.   15:02

Sokan tartanak a kacsamell készítésé-
től, mert könnyű kiszárítani. Három 
apró trükkel azonban megőrizhetjük 
szaftosságát: helyezzük forró serpenyő-
be a kacsamellet a beirdalt bőrével lefe-
lé, egy kevés olajjal. Figyeljünk rá, hogy 
a húsba ne vágjunk bele irdaláskor. 
Amint a bőr megpirult, fordítsuk meg. 
Miután kérget kapott az alja is, ki lehet 
venni pihentetni. Mi a trükk? Az irda-
lás, a pihentetés, valamint az, hogy csak 
egyszer fordítjuk meg sütéskor, így ma-
rad szaftos tálaláskor.

Ültessük át mihamarabb a gyakorlatba 
is a frissen megszerzett tudást Parcse-
tich Ernő, a VakVarjú étterem séfjének 
receptjével: rozé kacsamell zsenge ré-
pakrémmel, sült paradicsommal és spár-
gával.

Hozzávalók 4 főre:
• 88 dkg kacsamell
• 40 dkg zsenge sárgarépa
• 8 dkg vaj
• 40 dkg koktélparadicsom
• 0,4 dl olívaolaj

• 0,4 dl balzsamecet
• 8 dkg zöld spárga
• 8 dkg spárga

Elkészítés:
A kacsamellet beir-
daljuk, körbe pirítjuk 
serpenyőben, aztán 
kis ideig pihentetjük. 
A répákat tisztítjuk, 
daraboljuk, sós víz-
ben megfőzzük, majd 

turmixgépben – vaj hozzáadásával – kré-
met készítünk belőlük. A paradicsomot 
leszárazzuk, hogy egy kevés zöld rajta 
maradjon, tepsibe tesszük, átforgat-
juk az olívaolajjal, ecettel, megsózzuk, 
és a sütőben lassan megsütjük. A spárgá-
kat megtisztítjuk, majd 3-4 centis dara-
bokra vágjuk, leforrázzuk, sós, citromos 
vízben és kevés vajon átforgatjuk, aztán 
hozzáadjuk a paradicsomokat. Amint 
a köret elkészült, felszeleteljük a kacsát, 
és tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

ingyenes programok!
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A rendezvény fővédnökei: 
Dr. Simicskó István Újbuda országgyűlési képviselője
Dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere

a Bikás Parkban
május 27., vasárnap 

10–20 óráigegész napos gyermek- és felnőttprogramok

Mesés játékok: • rajzfilmszinkronizálás • dia mozi • szuperhősálarc-készítés  

• mesefotózás • találkozz a legnépszerűbb rajzfilmfigurákkal!

• ugrálóvárak • fajátékok • arcfestés, csillámtetoválás • kézműves foglalkozások  

• állatsimogató  • közbiztonsági programok • egészségügyi szűrések • szépségápolás • Életmódsziget a Megafitness-szel!

pecsételős játék ajándékokkal

További részletek: ujbuda.hu

11.00 Rubint Réka

18.30 MaRgaRet Island
Szuperhős? 

Királylány? Esetleg 

plüssmackó?  

bújj kedvenc mesehősöd 

bőrébe, és légy te  

a jelmezverseny  

nyertese!


