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Ismét bővült 
a Gabányi 
Sportcsarnok

A Gabányi László Sportcsarnokra terve-
zett beruházások zöme már megvalósult, 
a legújabb szakaszt – az épület második 
emeletét – április elején adták át a kerület 
vezetői. 

– A sport segít a fiataloknak jellemük fejlődésében, megta-
nítja a fair play szabályait, az ellenfél iránti tiszteletre nevel, 
segíti a küzdeni akarást. Olyan tulajdonságokkal ruházza 
fel őket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valódi ember-
ré váljanak – fogalmazott köszöntőjében Simicskó István 
honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője. 
A politikus kifejtette, a sportbarát tervek megvalósulását 
a kormány mellett az önkormányzatnak is támogatnia kel-
lett, hiszen a feltételeket neki kell biztosítania. Hoffmann 
Tamás polgármester kiemelte: az elmúlt években Újbudán új 
sportlétesítményeket, futóköröket, szabadtéri edzési lehető-
ségeket alakítottak ki, sok iskolában és óvodában felújítot-
ták a sportpályákat. A Gabányi elhanyagolt épületéből évek 
hosszú munkájával valódi sportkomplexumot csináltak. 

A Hauszmann Alajos utcai sportcsarnokot 1983-ban adták 
át, először a BHG SE használta, majd a ’90-es években be-
költöztek a műegyetemisták, illetve a MAFC, amelynek férfi 
kosárlabdacsapata volt a legerősebb. A csarnokot is a MAFC 
legendás kosarasáról, a 229-szeres válogatott Gabányi Lász-
lóról nevezték el. A létesítmény 2009-ben került az önkor-
mányzat tulajdonába, nagyon rossz állapotban: az ingatlan 
beázott, elhasználódott, a műfüves pálya balesetveszélyes 
volt, így többlépcsős rekonstrukció várt az üzemeltetőre, 
az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-re. Az állagmegóvá-
son túl az évek során öltözőkkel, crossfitteremmel, sport-
eszközökkel, új műfüves pályával és parkolókkal is bő-
vült a komplexum. A teljes modernizáció nyomán ma már 
méltó helyen tudnak játszani és edzeni a sportolók, köztük 
a MAFC és a BEAC kosárlabdacsapata, valamint az OSC is. 
A most átadott közel 600 négyzetméteres emeleten konfe-
renciaterem, irodák és edzői pihenők kaptak helyet. A fel-
újítást részben tao-forrásból, részben kormányzati, valamint 
önkormányzati támogatásból finanszírozták.

(Újbuda)

Tavaszvárás  
a Bikás parkban
Első ízben rendezett Tavaszváró Pikniket Újbuda Önkormány-
zata a Bikás parkban. A más ottani eseményekhez hasonlóan 
családcentrikus piknik a hideg idő ellenére is sok érdeklődőt 
vonzott, számos foglalkozás várta a kicsiket és nagyokat. Ren-
getegen vettek részt az Újbuda-kvízjátékban és a pecsétgyűjtés-
ben, nem kevesen tudták is a választ a helytörténeti kérdésekre.

A szerencsések értékes ajándékokat, köztük sporteszközöket, 
rollereket és kerékpárokat nyerhettek, ezeket a két fővédnök, 
Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István országgyű-
lési képviselő, valamint Németh Zsolt országgyűlési képvise-
lő adta át. A gasztronómia rajongói Lázár Chef sonkakóstoló-

ján készülhettek a húsvétra. A színpadon délelőtt olyan helyi 
kötődésű előadók léptek fel, mint a Csipet Csapat együttes, 
a Karinthy Színház művészei vagy a Fele Királyság fiatal ze-
nészei. A délutáni koncertekre már tömegével jöttek a nézők, 
kerületünkön kívülről is. A tehetségkutatókból ismert Freddie 
után a Budapest Voices a cappella együttese következett, végül 
az újbudai rendezvények visszatérő sztárvendége, Charlie csi-
nált fergeteges bulit. A polgármester elmondta: jó lenne, ha ez 
a közösségformáló fesztivál minden évszakban megismétlőd-
hetne a Bikás parkban. 

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Húsvéti ünnepségek Újbudán
A hagyományokhoz híven idén is a kerületi 
iskolások által készített meglepetések tették 
emlékezetessé a húsvétot az újbudai idősklubok 
tagjai számára.

Idén négy iskolából összesen mintegy 600 kézműves alkotás 
gyűlt össze, amelyet hat idősek klubjában osztottak ki a kerület 
vezetői az önkormányzat ajándékaival együtt. 

Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte: 
az ilyen rendezvények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a szépkorúak vidáman töltsék szabadidejüket. – A gyerekek 
tudták, kiknek készítik a húsvéti díszeket, ami még kedvesebbé 
tette azokat – tette hozzá. Mint Molnár László alpolgármester 
rámutatott, évről évre egyre több újbudai tanuló kapcsolódik be 
a mind kreatívabb ünnepi dísztárgyak készítésébe. 

A Szent Imre Idősek Klubjában a húsvét szakrális jelentősé-
gére hívta fel a figyelmet Simicskó István országgyűlési képvi-
selő. A politikus szerint Európa megmaradásának záloga a hit 
megerősítése. A húsvét jegyében tartottak korábban családias 
rendezvényt a Fonó Budai Zeneházban is, ahol Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő a részt vevő gyerekekkel együtt díszí-
tette a tojásokat. A képviselő hangsúlyozta: a dél-budai régió 
nem véletlenül kapta a családbarát jelzőt.

(Cikkeink az 5. oldalon)
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkezdtük 
a Budapest XI. Kerület Kerületi Építési Szabályzat 
2. ütemének (továbbiakban: KÉSZ 2) megalkotását. 

A KÉSZ több ütemben készül el, ezen ütem a Bp., 
XI., Duna folyam–kerülethatár–Budaörsi út–Ferencvá-
ros-Kelenföld vasútvonal által határolt területre vonat-
kozik.

A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfogadott tele-
pülésrendezési és településfejlesztési dokumentációkkal 
összhangban lévő helyi szabályozás megteremtése. Bu-
dapest Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 
28.) határozatával elfogadta a főváros Településszerkeze-
ti Tervét és 5/2015. (II. 16.) számú rendeletével megalkot-
ta a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. 2017-ben mindkét 
dokumentumot módosították. Budapest Főváros Újbuda 
Önkormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK határozatával 
elfogadta a kerület Integrált Településfejlesztési Straté-
giáját. Az elkészült KÉSZ fogja felváltani a jelenleg ha-
tályos Kerületi Városrendezési Szabályzatot és kerületi 
szabályozási terveket.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében tá-
jékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket 
a terv készítésének elindításáról. 

Az érintettek a terv készítésének ütemezésére vonatkozó-
an ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 4. V. em.) kaphatnak tájékoztatást. Az új település-
rendezési eszközre vonatkozó javaslataikat 2018. április 
14-éig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. 
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) 
pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot 
és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda a tárgyi 
területre készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fó-
rumot tart 2018. április 5-én, csütörtökön 14.00–16.00 
óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett partnerek 
a terv elfogadásával hatályba lépő övezeti besorolásról, 
várható beépítési mutatókról kaphatnak tájékoztatást. 
Szabályozási tervdokumentációt egy később tartandó 
fórum, egyeztetés keretében fogunk bemutatni. A fórum 
keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap 
kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslato-
kat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt.

A lakossági fórumot követően az ott elhangzottak 
alapján 2018. április 13-áig tehetnek javaslatokat, 

észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre.
Takács Viktor Tibor

főépítész

éRTESíTéS

híRKép

Több mint 120 kiló bébiételt ajánlott fel a Református Szeretetszolgálat Újbuda  
Önkormányzatának. A szervezet az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
koordinálásával a rászorulóknak adja tovább a tápszereket. – Egy raklapon, 96  
dobozban érkezett a vitaminokban gazdag étel – mondta Varga László, a Reformá-
tus Szeretetszolgálat munkatársa. Az intézmény a Humana nevű német gyártótól 
kapta a rakományt, csupán a szállítási díjat kellett kifizetnie. A májusban lejáró étele-
ket a szervezet önkormányzatoknak, református óvodáknak, iskoláknak, a Bethesda 
Gyermekkórháznak és különböző idősotthonoknak továbbítja. Utóbbiaknak azért, 
mert számos idős ember étkezéséhez szükséges a vízben oldódó tápszer.

Topon a Vígvarjú
A DiningCity Országos 
Étterem Hét eseményén, 
a 3300 forintos kategóriában 
a vendégek szavazata alap-
ján az Újbudán is működő 
Vakvarjú étteremcsoporthoz 
tartozó Vígvarjú lett az első 
helyezett. A március elején 
rendezett eseményen össze-
sen 137 étterem háromfogá-
sos menüajánlatát kóstolhat-
ták meg kedvezményesen 
a vendégek. Az etterem-
kostolo.blog.hu beszámoló-
ja szerint az asztalfoglalási 
adatok szinte mindenütt telt 
házat mutattak, vagyis egyre 
nagyobb az igény a megfi-
zethető, jó minőségű éttermi 
szolgáltatásokra. A Dining-
City étteremajánló webol-
dalára 3400 vendég küldte 
vissza véleményét és szava-
zatát, ez alapján hirdetett hat 
kategóriában toplistát a szer-
vező. A XI. kerületben mű-
ködő helyek közül került ki 
az egyik különdíjas is, még-
pedig a Gellért Söröző.

Semsei Rudolf, a Vígvar-
jú tulajdonos-ügyvezetője 
a blognak elmondta: óriási 
megtiszteltetés számukra, 
hogy alig négy hónappal 
a nyitás után – új résztve-
vőként – a tavaszi Országos 
Étterem Hét győztesei lettek 

a saját kategóriájukban. – 
Hálás vagyok vendégeink-
nek, köszönöm, hogy hétről 
hétre bizalmat szavaznak 
éttermünknek. Igazi csa-
patjáték volt. Egy igazán 
szenvedélyes csapattal lehet 
csak ilyen gyorsan megnyit-
ni (múlt decemberben nyílt 
az étterem a pesti Vígadó 
épületében – a szerk.), és egy 
szívvel-lélekkel dolgozó fel-
szolgáló- és szakácscsapattal 
lehet csak ilyen csodaszép 
díjat elnyerni. Nagyon kö-
szönöm a kollégáknak is, 
szívből örülök, hogy velük 
dolgozhatok – tette hozzá.

 
Budapest – Pest megyei  
lista – TOP 5 étterem 

a 4900 Ft-os  
Prémiumkategóriában

5. Vogue Hajó-Étterem
4. Cyrano Étterem
3. Budapest Bisztró
2. La Perle Noire  
Restaurant and Lounge
1. Manna Lounge & Étterem
 

Budapest – Pest megyei 
lista – TOP 5 étterem  

a 3300 Ft-os kategóriában
5. Nika Étterem
4. Gróf Teleki Kastély  
Étterem (Pomáz)
3. Eiffel Bistro & Bar

2. Buda Gourmet Bistro
1. Vígvarjú Étterem

Országos lista  
– TOP 3 étterem a 4900 Ft-os 

Prémiumkategóriában
3. 67 Étterem  
(Székesfehérvár)
2. IKON étterem (Debrecen)
1. Szél Fiai Fogadó  
és Cellárium (Nyúl)
 

Országos lista  
– TOP 3 étterem  

a 3300 Ft-os kategóriában
3. Fenyves Vendéglő  
(Debrecen)
2. Classic Cafe Szerb  
Étterem (Szeged)
1. Malomkert Sörház  
(Veszprém)
 

Különdíjak 4900 Ft-os  
Prémium kategória

• Legjobb konyha:  
Gellért Söröző és Brasseire
• Legjobb kiszolgálás:  
Halászbástya Étterem
• Legjobb hangulat:  
SonkaArcok Bárkonyha
 

3300 Ft-os kategória
• Legjobb konyha:  
Marangona Konyha
• Legjobb kiszolgálás:  
Mimama Konyhája
• Legjobb hangulat:  
Dunacorso étterem

Gazdagréti Idősek Klubja
A Gazdagréti Idősek Klubja (1118 Budapest, 
Gazdagréti tér 1.) a gazdagréti lakótelepen, 
könnyen megközelíthető, akadálymentesített 
épületben található.

Tagjainkat segítjük a különböző szociális 
jellegű ügyeik intézésében, illetve abban, hogy 
a lehetőségekhez képest az élethelyzetük ala-
kulásának megfelelően megtaláljuk a leghaté-
konyabb és teljes körű megoldásokat.  Rendsze-
resen felmérjük tagjaink egészségi állapotát, 

és az egészség megőrzéséhez kapcsolódó prog-
ramokat szervezünk. Lehetőség nyílik átmoz-
gató torna igénybevételére is. A testi egészség 
mellett a lelki egészség védelme szintén hang-
súlyt kap klubunkban, ahol a mindennapos te-

vékenységek mellett csoportos 
vagy egyéni mentálhigiénés 
foglalkozásokon is részt lehet 
venni.

Kézműves foglalkozásaink 
mellett kéthetente önszerve-
ződő irodalmi délutánokat 
tartunk. Szervezett formában, 
önkéntesként tevékenyke-
dő diákok segítségével lehet 
elsajátítani, illetve bővíteni 
a számítógépekkel, okosesz-
közök használatával kapcso-
latos ismereteket.

Új fejlesztésre készül  
a 77 Elektronika
Kutatási fázisba érkezett az a labo-
ratóriumi fejlesztés, amelyen 
az újbudai székhelyű 77 Elektronika 
Kft. tavaly ősz óta dolgozik. 
A fejlesztés annak a nagy K+F+I 
beruházásnak köszönhető, amelyet 
a vállalat tavaly hajtott végre.

Sikeres esztendőt tudhat maga mögött a 77 
Elektronika Kft. újbudai vállalkozás. Az or-
vosdiagnosztikai berendezések teljes körű fej-
lesztésével, prototípusok tesztelésével, új tech-
nológiák kutatásával foglalkozó cég tavaly több 
mint egymilliárd forintból önálló Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Központot épített újbudai 
székhelyén. A high-tech vállalat saját forrásból 
valósította meg a beruházást. Ebben a központ-
ban dolgoztak azon, hogy az új innováció, egy 
laboratóriumi chipes megoldás kutatási fázisba 
érkezzen. – Egy tesztcsík segítségével akár há-
ziorvosi vizsgálat során is azonnal diagnoszti-
zálni lehet egy gyulladást, a cukorbetegséget, 
vagy akár egy szívinfarktust – mondta Zettwitz 
Sándor ügyvezető tulajdonos. A rendelőben 
rögzített adatokat elektronikusan továbbítva 

gyors eredmény születik. Az üzletember 31 év-
vel ezelőtt alapította a jelenleg is 100 százalék-
ban hazai tulajdonban levő céget; a Fehérvári 
úton működő kft. árbevételének 80 százaléka 
manapság külkereskedelemből származik, 
termékeit több mint 90 országba exportálja. 
Tavaly a 77 Elektronika érdemelte ki nagyvál-
lalati kategóriában a Családbarát Vállalkozás 

Újbuda címet, amely-
lyel a rugalmas fog-
lalkoztatási formák 
bevezetését, a mun-
kavállalóknak szóló 
egészségmegőrzési 
programokat ismerte 
el az önkormányzat.

A cég 2016-ban 
kapta meg a Magyar 
Innovációs Nagydíjat 
a világviszonylatban 
is egyedülálló fél-
automata vizeletüledék 
analizátor termékcsa-
ládjáért. – A teljesen 
új termékkategóriát 

létrehozó fejlesztés a humán- és az állatgyógyá-
szat területén egyaránt alkalmazható – emlé-
keztetett Zettwitz Sándor, aki az Országházból 
érkezett meg egy gyártósori bejárásra. Ő kö-
szöntötte ugyanis ott azokat a cégeket, amelyek 
idén győztek ezen a pályázaton. Az ügyvezető 
tulajdonos nekik is sikeres jövőt kívánt, amely-
nek titka az innováció.

A bejárás alkalmával Németh Zsolt 
országgyű lési képviselő is méltatta a vállalatot. 
– A 77 Elektronika Kft. azon cégek közé tarto-
zik, amelyek Újbuda hírét öregbítik – mondta. 
Az önkormányzat is folyamatosan keresi azo-
kat a megoldásokat, amelyekben a kft. élen jár, 
amikor egy városrészen belül együttesen terem-
ti meg az ipari környezetet és a lakóövezetet. 

(T. K.)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata  

2018. évre pályázatot hirdet

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

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

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

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

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

pÁLYÁZATI FELhíVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata kiírja 

a 2018. évi  
„Újbuda-Mecénás” Művészeti 

ösztöndíjak elnyerésére vonatkozó 
pályázatát  

a 19/2005./IV. 27./XI. ÖK. sz. 
rendelet alapján

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

A részletes pályázati felhívás és a pá-
lyázati adatlap letölthető a www.ujbu-
da.hu honlapról (Közigazgatás/Hirde-
tőtábla, pályázatok menüpont).

Az ösztöndíj pályázatok  
beadásának határideje:  

2018. április 12. (csütörtök)

Budapest, 2018. február 19.
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester
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Rovatunk a mindennapi életben felmerülő 
gyakorlati kérdésekkel és azok minél  

egyszerűbb megoldásával foglalkozik.  
Ötleteiket, témajavaslataikat  

a 42@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Hol fogható az Újbuda TV?
Kerületünk televíziója már elmúlt 30 esztendős, és e három 
évtized alatt sokat változtak a tévézési szokások. Manapság 
többféle szolgáltatón keresztül is nézhető a helyi műsor.

Az Újbuda TV több helyi kábelszolgáltatás egyesüléséből 
jött létre, ám ma már nem egy-egy helyi központból továb-
bítják a közeli háztartásokba a jelet, hanem az ismert műsor-
szolgáltatóknál lehet az adásunkat is tartalmazó csomagokat 
rendelni. Az UPC-nél minden digitális TV-csomagban ben-
ne van az Újbuda TV, a kerületben az 511-es csatornahelyen 
érhető el. Ugyanez a helyzet T-Home minden IPTV csomag-
jával is, itt a 250-es csatornahelyen kell keresni a helyi hí-
reket és információkat. A Digi esetében egyelőre az analóg 
kábeltévécsomagok része az újbudai televízió, a 175,25MHz 
és a 182,25MHz csatornahelyekre érdemes hangolni a ké-
szüléket. Sőt, rövidesen bekerül a program a Hello Digital 
„tányéranten nás” kínálatába is, akinek tehát a lakásán nem 
elérhetők a kábelszolgáltatók, az ugyancsak előfizethet 
olyan csomagra, amelyben ez is szerepel.

Napjainkban már persze nem csak a tévé képernyőjén né-
zünk videotartalmat, így híreink és műsoraink a weben is 
elérhetők. 

Az Újbuda TV csatornájának címe: https://www.youtube.
com/user/ujbuda, itt minden kedden jelennek meg a friss 
műsoraink, amelyekről, ha feliratkozik a csatornára, értesí-
tést is kap.

ügyINTÉZŐ

híRKép
Ötvenedik házassági évfordu-
lójukat ünnepelték a Szent Im-
re-város Idősek Klubjában 2018. 
március 22-én Murányi Imre 
Sándor és Murányi Irén Mária, 
a klub tagjai. A zenével, tánccal, 
köszöntőkkel kísért eseményen 
részt vett Molnár László alpol-
gármester, az intézmény dolgo-
zói és vezetője, Szepesfalvyné 
Magassy Márta, valamint a klub 
minden tagja. A megerősítő 
szertartást Pásztori Attila men-
tálhigiénikus, lelkész celebrálta. 
Az idősek klubjában először 
rendeztek aranylakodalmi ün-
nepséget, hagyományteremtő 
szándékkal.

Futókör  
a Hamzsabégi úton
Újabb rekortán futópá-
lyával bővül a kerület. 
A Hamzsabégi útra terve-
zett többlépcsős beruházás 
első ütemében a Budafoki 
úthoz közelebb eső sza-
kaszon egy háromszáz 
méter hosszú, 1,2 méter 
széles pályát vehetnek bir-
tokba a sportág szerelme-
sei. A második ütemben 
további 450 méter hosszú 
pályát tervez létrehozni 
az önkormányzat, amelyet 
kiegészít a kormányzati be-
ruházásként megvalósuló 
kültéri fitnesz eszközökkel 
felszerelt sportpark is. 
A két utolsó ütem fejlesz-
téseit várhatóan 2019-ben 
adják át. – A most meg-
valósuló Hamzsabégi úti 
projekttel már hétre nő 
az Újbuda Önkormányzata 
által fenntartott ingyenes 
futókörök száma, így csúcstartók maradunk az ilyen típusú kültéri 
létesítményekben – jegyezte meg az átadást megelőző bejáráson 
Simicskó István, a kerület országgyűlési képviselője. A rekortán-
pályák kiépítése szerves része annak a koncepciónak, amely cél-
ként tűzte ki a felnőtt lakosság sportolási szándékának erősítését. 
Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője 

kifejtette, az ingyenesen elérhető eszközök lehetővé tették, hogy 
az újbudaiak a lakóhelyük közelében edzhessenek, ami a mozgás 
iránti kedvet is növelte. Mindezt a számok is jól tükrözik, hiszen 
a felmérések szerint az elmúlt években 7 százalékról 15 százalék 
fölé nőtt a rendszeres sportolási hajlandóság.

(K. A.)

Kizöldül az Etele út
Zöld felületekkel, parkokkal és közösségi 
terekkel gazdagodik a kerület az Etele út 
környékén. A közlekedési fejlesztések mellett 
több mint húszezer négyzetméteren újulnak 
meg a füves területek, mintegy félezer fát 
és több mint tízezer cserjét is ültetnek.

Az M4 metróvonal megépítésével, a budai fonódó hálózat ki-
alakításával és az 1-es villamos dél-budai átvezetésével olyan 
útvonalak érték el a kerületet, amelyek nemcsak az itt élők, 
de az agglomerációból érkező több százezer ember számára is 

gyorsabbá és kényelmesebbé teszik a közlekedést. A fejleszté-
sek már évek óta tervezett folytatásaként megkezdődött az 1-es 
villamos meghosszabbítása az Etele térig.

A mintegy 1,7 kilométeres, teljes hosszában füvesített új pálya 
az Etele út középen vezet majd, rákanyarodva a Somogyi útra egé-
szen az Etele térig. A csomópontot a kelenföldi és a dél-pesti vá-
rosrésszel kapcsolja majd össze a villamos, ami megkönnyíti a bel-
város felé tartó járatok elérését, csökkentve az átszállások számát 
és a menetidőt. Jelenleg földmunkákat és közműkiváltási mun-
kálatokat végeznek a beruházás egész területén. A városrészben 
kiemelt szerepet kap a zöld felületek megújítása is. A városi növé-

nyek tisztítják a levegőt, megkötik 
a port, csökkentik a zajterhelést 
és jó hatással vannak a komfort-
érzetre. A villamospálya zöldíté-
sén felül több száz fát és több ezer 
cserjét ültetnek el. Az Etele park 
várhatóan augusztus végéig tel-
jesen megújul, díszkutakat és új 
járófelületeket építenek. A park te-
rületén már megkezdődtek a bur-
kolat- és támfalbontási, valamint 
zöld területi munkálatok.

A kétirányú kerékpáros-for-
galmat biztosító bicikliút is léte-
sül. Megújul a Tétényi út és Fejér 
Lipót utca közti park és játszótér, 
az Etele út északi oldalán a So-
mogyi út–Bártfai út közötti sza-
kaszon a park, valamint a Tété-
nyi úti elválasztó sáv is.

(Újbuda)

Kosárlabdából 
nyelviskola
Véh Balázs vállalkozó 
kar rier történetével 
és üzleti filozófiá-
jával ismerkedhettek 
meg az érdek-
lődők a Spin-Off 
klubban március 
26-án a B32 Galéria 
és Kultúrtérben.

A ma piacvezető Katedra 
Nyelviskola hálózat alapító-
ja és vezetője fiatal korában 
kizárólag a sportnak élt. Te-
hetséges kosárlabdázó volt, 
életpályáját csak úgy tudta 
elképzelni, hogy az NBA-ban 
fejezi be, utána edzőként dol-
gozik tovább. A sors azonban 
közbeszólt, Véh Balázsnak új 
pályaképet kellett kialakíta-
nia magának.

A véletlenek is közreját-
szottak abban, hogy az an-
gol-matematika szakon vég-
zett fiatalember végül nem 
a nagyobb kedvencnek szá-
mító matematika mellett 
döntött, hanem ide gennyelv-
oktatással kezdett el fog-
lalkozni. Amikor 1996-ban 
megalapította a Katedra 
Nyelv iskolát, még maga sem 

sejtette, hogy ez lesz karri-
erjének az alapja. Az azóta 
már franchise rendszerben, 
az ország több városában 
működő nyelviskola meg-
hozta a sikert a vállalkozó-
nak, aki nem állt meg ezen 
a ponton, és egészen új terü-
leteken is kipróbálta magát: 
ma már szabadulószobá-
kat is üzemeltet, fogorvosi 
vállalkozásokban érdekelt, 
gyermekeknek tanít progra-
mozást, üzlettárs egy startup 
befektetési alapban, koráb-
ban pedig mezőgazdasággal 
is foglalkozott.

Véh Balázs is sokszor dön-
tött rosszul – tudtuk meg 
a Spin-Off klubban –, de hi-
báiból, bukásaiból is tanult. 
A jó vállalkozás titkának 
a profitot tartja, amit csak 
kellő alázattal, munkakedv-
vel motiváltan lehet elér-
ni. A Katedra sikerét azzal 
magyarázza, hogy mindig 
a legmagasabb szakmai stan-
dardok iránt kötelezte el ma-
gát, és ezek mentén hozta ki 
a maximumot ebből a vállal-
kozásból is.

(D. B. S.)
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TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ 
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ 

ÁPRILIS 9.  ÉS MÁJUS 4. KÖZÖTT

• ALBERTFALVA
• KELENFÖLD
• LÁGYMÁNYOS
• GELLÉRTHEGY
• SZENTIMREVÁROS
• PÉTERHEGY, KELENVÖLGY 

• GAZDAGRÉT
• SASAD
• SASHEGY
• SASHEGY
• ŐRMEZŐ

ÁPRILIS 23-24.
ÁPRILIS 25-26.
ÁPRILIS  27.
MÁJUS  2.
MÁJUS  3-4.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE: 
ÁPRILIS 14. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG 

A nagytakarítási akció keretében az 
Újbuda Prizma Köszhasznú Nonprofi t 
Kft. munkatársai az alábbi helyszíne-
ken és megadott időpontokban lesz-
nek jelen, és vesznek részt a közterü-
letek megtisztításában:

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofi t 
Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” keretein belül ‒ idén is megszervezi tavaszi 
nagytakarítási akcióját a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös 
erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek 

és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást to-
vábbra is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkor-
mányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkár-
tyával) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, 
amelyekből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet. 
A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2018. április 10. és május 3. 
között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra között az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti 
székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényel-
hetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. in-
gyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények 
mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofi t Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a készlet 
erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 372-76-97-es telefonszámon lehet.

KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG 
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK.

2018. 

ÁPRILIS 9-től

2018.

MÁJUS 4-ig

• GAZDAGRÉT 
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD 
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS

Rétköz u. - Torbágy u. sarok 
Cirmos utcai parkoló
Vahot u. - Keveháza u. sarok 
Fehérvári út - Vegyész u. sarok
Edömér utcai parkoló

ÁPRILIS  
14.

LEADHATÓ: toner, valamint festékek, tinták, ragasztók és gyanták, fáradt olaj, 
halogénmentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladékok, szórófejes/hajtógázas 
palack, gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, 
fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszerek, szárazelem, elekt-
ronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

ÁPRILIS 9-10.
ÁPRILIS 11-13., 16. 
ÁPRILIS 17-18.
ÁPRILIS 19.
ÁPRILIS 20.
ÁPRILIS 21.

TAVASZI KIRánduLáS

– A Sas-hegy helyett nem nézhetnénk a madarakat  
inkább egy fagyizó teraszáról, Laci bácsi!?

Tavaszi futás 
GazdagrétenSportlegendák 

Albertfalván
A 120 éves fennállását 
ünneplő, kerületünkhöz 
ezer szállal kötődő BEAC 
sportegyesület négy 
igazi legendát hívott 
meg március 27-én 
az Albertfalvi Közösségi 
Házba.
Az 1898-ban alapított Budapes-
ti Egyetemi Atlétikai Club, azaz 
a BEAC történetét bemutató ván-
dorkiállítás már-
cius végéig volt 
látható az Al-
bertfalvi Közös-
ségi Házban, 
a vendégsze-
replést az Etele 
He l y t ö r t é n e t i 
Kör kerekasz-
tal-beszélgetése 
zárta. A BEAC 
négy más-más 
g e n e r á c i ó h o z 
tartozó élsporto-
lója mesélt éle-
téről, sikereiről 
és a legendás 
újbudai klubhoz 
fűződő viszo-
nyáról. 

Dömölky Lídia 
olimpiai bajnok 
vívót, Mihályfi László sokszoros 
magyar bajnok futót, Kovács Ilona 
olimpikon kosárlabdázót, vala-
mint Csere Gáspárt, a BEAC ifjú 
maratoni futóját Baumstark Tibor 
sportújságíró faggatta a telt házas 
estén, amelyre számos régi pálya-

társ mellett a BEAC legfiatalabb 
sportolói közül is sokan kíváncsiak 
voltak. Jelen volt a klub ügyvezető 
igazgatója, Simon Gábor is. 

A legidősebb beszélgetőtárs 
Sákovics Józsefné Dömölky Lí-
dia olimpiai bajnok volt, aki 
1949-ben kezdett vívni a BEAC 
színeiben. A legifjabb pedig 
a kerületünkben élő Csere Gáspár 
maratonfutó, riói olimpikon volt, 
aki idén március 15. alkalmából 

kapta meg az Újbuda kiváló spor-
tolója címet.

Mihályfi László atléta 1971-ig 
versenyzett – egy évre rá kezdték el 
lebontani a BEAC régi sporttelepét, 
annak a helyére épült fel az első 
Skála Áruház. A rövidtávfutó – aki 

váltóban főiskolai világbajnoksá-
got is nyert – a Mező utcai létesít-
ményről őrzött kedves emlékeit is 
megosztotta az eseményen.

Kovács Ilona 110-szeres válo-
gatott, olimpiai 4. helyezett ko-
sárlabdázó – ma pszichológus, 
tanszékvezető egyetemi tanár – 
gyermekkori élményeiről is mesélt. 
Annak a játékosnak, aki vállalta, 
hogy már negyed hétre lemegy 
edzeni, az edző megengedte, hogy 

hazavigye a labdát, és még egy cso-
kit is kapott. Kovács Ilona minden 
reggel elsőként érkezett, és mint 
mondta, rengeteget jelentett spor-
tolói pályájának alakulásában ez 
az apró gesztus.

(Újbuda)

Gyors, hatékony bemelegítés 
után indították az első 
rajtot a gazdagréti hagyo-
mányos tavaszköszöntő 
futóversenyen. A hűvös idő 
és az óraátállítás ellenére 
is sokan futottak a Torbágy 
és a Frankhegy utcák közötti 
pályán.

Idén hatodik alkalommal rendez-
ték meg Gazdagréten a hagyomá-
nyos tavaszköszöntő futóversenyt 
a Dzsungel parkban. A Torbágy 
és Frankhegy utcák közötti futó-
pályán elsőként a 2014 után szüle-
tett kislányok álltak rajthoz, sokan 
anyukájuk vagy apukájuk kezét szo-

rongatva. A startpisztoly eldördülé-
se után azonban legtöbbjük minden 
erejét és igyekezetét összeszedve 
kezdett futni. A lányok után a kisfi-
úk próbálhatták ki magukat. 

– A gazdagréti tavaszi nagy futás 
egyfajta szezonnyitó rendezvény – 
mondta Király Nóra alpolgármester. 
Bár a március 25-i sportesemény ide-
jén hideg volt az idő, és az óraátállítás 
miatt egy órával mindenki kevesebbet 
aludt, idén is sokan eljöttek. Király 
Nóra hangsúlyozta, évről évre növek-
szik a résztvevők száma. Újbuda sokat 
tesz azért, hogy rendszeres mozgásra 
késztesse lakóit, a kerület a futópá-
lyák, kültéri fitnesz parkok hazája.

(T. K.)
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Tojásdíszítés, kézműves foglal-
kozások, néptánc- és népdal-
műsorok, valamint élő nyuszik 
várták az újbudaiakat a Fonó Budai 
Zeneház húsvéti ünnepségén.

Hagyományos népi öltözetben léptek színpad-
ra a Vadrózsák Néptáncegyüttes tagjai a Fonó 
Budai Zeneházban a virágvasárnapi Húsvéti 
Sokadalmon, ahol a fő szervező, Farkas Krisz-
tina minden korosztálynak kedveskedett egy-
egy programmal. A kézműves foglalkozások 
mellett a népi játszóházban tojást, illetve mé-
zeskalácsot is díszíthettek kicsik és nagyok, 
de a gyerekek kedvence a nyuszisimogató 
volt. Az önkormányzati képviselő hangsú-
lyozta: a sokadalom egyik célja, hogy a csalá-
dok az otthon falain kívül is ápolhassák baráti 
és jó szomszédi kapcsolataikat.

A húsvét mindig különleges helyet foglalt 
el a kerületiek életében; az albertfalvaiak 
és a kelenföldiek most együtt várhattak az ün-
nep napjaira. Ludányi Attila önkormányzati 
képviselő szerint a helyszín és a program is 
azt a célt szolgálta, hogy a városi emberek 

megismerkedhessenek 
a népi tradíciókkal, az ősi 
magyar értékekkel. A ren-
dezvény védnöke, Hoff-
mann Tamás polgármester 
a készülődés fontosságát 
hangsúlyozta, kiemelve, 
hogy a kerületi hagyomá-
nyokhoz híven az isko-
lások idén is készítettek 
húsvéti ajándékokat az új-
budai időseknek, egyedül-
állóknak.

A fonóbeli eseményre 
ellátogatott Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő, 
valamint Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár is, 
és a gyerekekkel együtt 
díszítették a tojásokat. 
Németh Zsolt szerint 

a dél-budai régió nem véletlenül kapta a csa-
ládbarát jelzőt. A XI. és a XXII. kerületben 
is jó élni és lakni, legyen az ember akár öt-, 
akár százöt éves.

Az államtitkár – aki maga is Újbudán lakik 
– kiemelte: itt jó anyának, feleségnek, család-
tagnak lenni. Nincs jó kormányzati családpo-
litika önkormányzati együttműködés, helyi 
intézkedések nélkül. – Egy kellemes, családi-
as, baráti közegben mindent jólesik közösen 
csinálni. Akár tojást díszíteni is – tette hozzá 
Novák Katalin. 

(T. K.)

aktuális

Sokadalom  
a Fonóban

A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala meg-
bízásából elkészült a kerületi építési szabályzat I. üte-
mének a Bártfai utca 34/A számú ingatlanra (Korai 

Fejlesztő Központ) vonatkozó szabályozás módosítása.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-

lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem 
az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzété-
teléről. A terv 2018. április 4-étől 2018. április 25-éig te-
kinthető meg az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Iro-
da felületén a készülő településrendezési eszközök címszó 
alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket a foepitesz@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A partnerségi egyeztetés 
helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 

3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom 
az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépí-
tészi Iroda tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot 
tart 2018. április 16-án, hétfőn 15.00–16.00 óráig (Zsom-
bolyai u. 4. V. emelet). A fórum részeként megjelenő part-
nerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel 
kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak 
meg észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.

Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékozta-
tást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 4. V. em.) kaphatnak.

Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslatai-
kat írásban a lakossági fórumon felül a foepitesz@ujbuda.
hu e-mail címre 2018. április 25-éig nyújthatják be.

Takács Viktor Tibor
főépítész
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GERGELY RÉKA  
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Megünnepelték a húsvétot  
az idősek klubjaiban
A hagyományokhoz 
híven idén is a kerületi 
iskolás gyerekek által 
készített ajándékok 
tették emlékezetessé 
a húsvétot az újbudai 
idősklubok tagjai 
számára.

A kerület vezetői által meg-
tett húsvéti körút első állomá-
sa a Gazdagréti Idősek Klubja 
volt, ahova Hoffmann Tamás 
polgármester vitte el az ön-
kormányzat és a gyerekek ál-
tal küldött meglepetéseket, 
köztük a díszes tojásokat. – 

Az ilyen rendezvények nagy-
ban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szépkorúak aktívan 
és vidáman töltsék szabadide-
jüket – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki maga is átvehetett 
egy hímes tojást. A programot 
teljessé tévő műsorban az ün-
nephez kötődő versek mellett 
Lukács evangéliumából is el-

hangzottak részletek. Az Al-
bertfalvi Idősek Klubjában 
is nagy szeretettel fogadták 
az iskolások alkotásait. Hoff-
mann Tamás köszöntőjében 
kiemelte: a gyerekek tudták, 
hogy kiknek készítik a meg-
lepetéseket, ami még kedve-
sebbé tette azokat. Az ünnep-
ségen elhangzott Ady Endre 
egyik verse Latinovits Zoltán 
előadásában, végül egy pohár 
borral koccintottak a résztve-
vők.

A Szent Imre Idősek Klubjá-
ban a húsvét szakrális voltára 
hívta fel a figyelmet Simicskó 

István országgyűlési képvise-
lő. Úgy fogalmazott, a nagy-
hét egyben a fény eljövetelét 
is jelképezi, ami a remény 
szimbóluma. A politikus szót 
ejtett a keresztény értékrend-
ről is, szerinte Európa meg-
maradásának záloga a hit 
megerősítése. Hangsúlyozta, 
a szeretet civilizációjának 

kiépítésével lehet leginkább 
megfékezni a külső veszélyt, 
aminek elengedhetetlen fel-
tétele a spirituális megerősö-
dés. A köszöntő szavak után 
itt is átadták a kerületi diákok 
által készített hímes tojáso-
kat, valamint az önkormány-
zat ajándékát is. A program 
részeként kézműves foglalko-
zást is tartottak a klubtagok-
nak, így egy-egy saját készí-
tésű ablak-, tojás-, vagy éppen 
nyuszis dísszel távozhattak 
a rendezvényről.

Mint Molnár László al-
polgármester elmondta, 

évről évre egyre több újbu-
dai tanuló kapcsolódik be 
a húsvéti díszek készítésébe, 
és az alkotások is egyre krea-
tívabbak. Az idén négy intéz-
ményből összesen mintegy 
600 ajándéktárgy gyűlt össze, 
amelyet hat idősek klubjában 
osztottak ki a kerület vezetői.

(Újbuda)

Teljesen megújult  
a budafoki villamosremíz

Sajtótájékoztatóval egybekö-
tött bejáráson vett részt Tarlós 
István főpolgármester, valamint 
németh Zsolt országgyűlési képvi-
selő a megújult Budafok kocsi-
színben. A remíz a tervek szerint 
egy hónap múlva kezdi el fogadni 
a villamosokat.

– Számos, évtizedek óta húzódó beruházás 
valósult meg az elmúlt években – nyilatkozott 
a sajtónak Tarlós István. Budapest főpolgármes-
tere példaként hozta fel a 4-es metró befejezését, 
a 3-as metró felújítási munkálatait, az árvízvé-
delmi munkákat, a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítésénél elért eredményeket, a Margitszi-
get-projektet, valamint a BKV járműállomá-
nyának cseréjét is. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő méltatta a főváros és a kormányzat 
szoros együttműködését, kiemelve a közösségi 
közlekedésben elért eredményeket, így az 1-es 
villamos útvonalának bővítését, a fonódó vil-
lamoshálózat kialakítását, valamint a budafoki 

remíz korszerűsítését is. – Az 1899-ben épült 
Budafok kocsiszín fejlesztéséről és átépítéséről 
évekkel ezelőtt született meg a döntés – emlé-
keztetett a politikus. 

A felújításra az ingatlan állapotának rom-
lásán kívül azért is szükség volt, hogy a ko-
csiszín megfeleljen a technológiai fejlődésnek 
és igényeknek. A kötöttpályás közlekedés 
átstrukturálása során a budai fonódó hálózat-
ban forgalomba állított új, alacsony padlós 
CAF-villamosok, valamint az 1-es vonal jár-
műveinek üzemeltetésére is alkalmas helyszínt 
alakítottak ki a területen, amelyet májusban 
adnak át. Nagy súlyt helyeztek a hangszeny-
nyezés elkerülésére, az ott lakók nyugalma ér-
dekében zajvédő falakat húztak fel. A telepen 
a karbantartási feladatokat az újonnan felépí-
tett és modern technológiával ellátott csarno-
kokban fogják elvégezni. A villamosok napi 
tisztításához korszerű berendezéseket szerel-
tek fel. Az egyetlen megmaradt, ám felújított 
régi csarnokot nosztalgiajárművek tárolására 
használják majd.

(K. A.)



Koncertek, játékok, helytörténeti kvíz és gasztronómiai bemutató a Bikás parkban 
Sikert aratott az első újbudai Tavaszváró Piknik 
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A Tavaszváró Pikniken a Fiatal Családosok Klub-
ja és az Összefogás Újbudáért Egyesület is jelen 
volt, sátruknál az érdeklődők megismerhették 
tevékenységüket.  

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandára rendszeres ven-
dége a Bikás parki rendezvényeknek. Most is 
több sátorral és páncélozott katonai járművel 
érkeztek, a gyermekek mindenhová beülhettek, 
felmászhattak, megismerhették a hatástalaní-
tott fegyvereket, emellett könnyített menetfel-
szerelésben teljesíthették az akadálypályát.

Hoffmann Tamás polgármester örült, hogy a hideg idő ellenére sokan részt vettek 
az első ilyen pikniken, komolyan elgondolkodott azon is, hogy jó lenne, ha ez a kö-
zösségformáló fesztivál minden évszakban megismétlődhetne a Bikás parkban. 
A polgármester elégedetten nyugtázta, hogy rengetegen vettek részt a játékokon, 
és sok helyes válasz érkezett az Újbuda-kvíz nehéz helytörténeti kérdéseire is.

Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője 
mindig örömmel jön a Bikás parki fesztiválokra. A húsvétról szólva lapunknak 
elmondta: az ünnep legfőbb üzenete az, hogy bármilyen rohanó, globalizált 
világban kell is élnünk, szem előtt kell tartanunk: egyetlen út van előttünk, ez 
pedig a krisztusi út. 

Lázár Chef húsvéti finomságai

Egymásra találtak a fellépő művészek  
és az újbudai közönség

Első ízben rendezett 
Tavaszváró Pikniket Újbuda 
Önkormányzata március 
24-én a Bikás parkban. 
A hideg idő ellenére sokakat 
vonzottak a fellépő sztárok, 
a helytörténeti játékok 
és a gyerekprogramok.

A Bikás parki rendezvények mindig 
családcentrikusak, az idén először 
megszervezett  Tavaszváró Piknik 
esetében sem volt ez másként. Szá-
mos játék, foglalkozás várta a kicsi-
ket, a nagyobbakat és a szüleiket. 
A szervezők igyekeztek a húsvéttal 
kapcsolatos szórakoztató programo-
kat kínálni: a játékok sorában volt 
sonkadobálás, tojáskeresés, tojásgu-
rítás, tojásfutam, sőt, tojáscurling 
is. Az elmaradhatatlan állatsimoga-
tóban a nyulak és a bárányok voltak 

a főszereplők, a kézműves sátrakban 
pedig sok-sok csuhébáb, könyvjelző, 
tojástartó nyuszi, húsvéti gyöngysor 
és hajpánt készült el. 

Rengetegen vettek részt az Újbu-
da-kvízjátékban és a pecsétgyűjtésben, 
sokan tudták is a választ a helytörté-
neti kérdésekre. A szerencsések érté-
kes ajándékokat, köztük Formatex-já-
tékokat, sporteszközöket, rollereket 
és kerékpárokat is nyerhettek, ezeket 
a piknik fővédnökei – Hoffmann Tamás 
polgármester és Simicskó István honvé-
delmi miniszter, Újbuda országgyűlési 
képviselője –, valamint Németh Zsolt 
parlamenti képviselő adták át.

A színpadon délelőtt újbudai kötődé-
sű előadók léptek fel. Elsőként a Csi-
pet Csapat együttes muzsikált a gye-
rekeknek, majd a Karinthy Színház 
művészei szórakoztatták a közönséget 
a Tanár úr kérem részleteivel. A Fele 

Királyság virtuóz fiatal zenészei igazi 
jókedvet varázsoltak a nézőtérre.

Bár délutánra sem lett jobb az idő, 
Freddie koncertjére már tömegével 
jöttek az érdeklődők, kerületünkön 
kívülről is. Akik tovább is maradtak, 
azoknak nagy élményekben lehetett 
még részük, hiszen a Budapest Voices 
a cappella együttese a legnagyobb ha-
zai slágereket adta elő az emberi ének-
hang varázslatos erejével. Végül pedig 
Charlie bizonyította be, hogy fergete-
ges bulit tud csinálni, a jól ismert da-
lokat együtt énekelte vele a közönség.

Az időjárás nem volt kegyes, 
ám a nap végén a kerület vezetői, 
a szervezők, a fellépő művészek 
és a közönség is egyetértett abban, 
hogy nem csak jó időben lehet igazi 
fesztiválhangulatot varázsolni a Bi-
kás parkban.

(D. B. S.)

A rendezvényt megnyitó Csipet Csapat 
énekesnője, Vonsik Vivien és férje, Tóth 
András gazdagrétiek. A gyermekeket 
már régóta szórakoztató helyi zenekar 
kicsit aggódott a hideg miatt, de szeren-
csére sok családos jött el, és remek lett 
a hangulat. Az interaktív mű-
sorairól ismert Csipet Csapat 
még a húsvéti nyulat is fel-
köszöntötte közelgő születés-
napja alkalmából. 

A Karinthy Színház ked-
vezményes színházjegyeket 
is árusított sátrában, emel-
lett a jelenlévők részleteket 
láthattak az újbudai teátrum 
XIV. René című nagy sikerű 
előadásából, valamint Karin-
thy Frigyes örökbecsű Tanár 
úr kéreméből, amely most – 
Simon Kornél rendezésében 
– musicalköntösbe öltözött. 
Dányi Krisztián színművész 
egész nap a nézőkkel maradt, 
hiszen Dobos Marianne-nal 
közösen ő konferálta fel 
a színpadra lépő művészeket.

A Fele Királyság több tagja is Újbu-
dához kötődik; Alpár Balázs billentyűs 
például a Weiner Leó iskola növendé-
ke volt. Bár a virtuóz zenészekből álló 
négytagú csapat régi filmek és mesék 
dalait dolgozza fel, produkcióik nem 
csupán gyerekekhez szólnak. A Bikás 
parkban bizonyságát adták annak, hogy 

miként a cirkuszban is csak az lehet jó 
bohóc, aki kiváló artista, igazán jó ze-
neparódiákat is kizárólag a legprofibb 
muzsikusok tudnak létrehozni. A kis 
hableánnyal keresztezett Csodapók, 
a Máris szomszéddal spékelt Szomszé-

dok sem maradtak ki a stíluskavalkád-
ból, amelyben a gre goriántól a metálon 
át a hiphopig számos műfaj képviseltet-
te magát. 

Freddie koncertje óriási siker volt. 
A tehetségkutatókban feltűnt, az Euro-
víziós Dalfesztivált is megjárt ifjú mű-
vész először lépett fel Újbudán. A végén 
már sajnálta, hogy csak egyórás koncert-

re kérték fel, annyira meghatotta a kö-
zönség szeretete. – Ha a tavaszt nem is 
hoztuk el, az biztos, hogy szóltunk neki, 
most már ideje volna beköszöntenie – 
mondta Fehérvári Gábor Alfréd, azaz 
Freddie.

A Budapest Voicesban az a jó, hogy 
nagyon értékes válogatást ad a magyar 
könnyűzene legjobban énekelhető, leg-
értékesebb dalaiból. Nem feltétlenül 
a megaslágereket írják át énekhangra 
és dobra, hanem alternatív gyöngysze-
meket is, így mindenki megtalálhatja 
személyes kedvencét. A Crystal együt-
tes korábbi dívája, Lajtai Kati is nagyon 

élvezte a fellépést. – Bár a pik-
niken volt egy kis vacogás, néha 
a leheletünk is látszott a színpa-
don – mondta lapunknak –, leg-
alább bebizonyítottuk a nézők-
nek, hogy élő koncertet adtunk.

A nap végén a 71. évében járó 
Charlie lépett színpadra korát 
meghazudtoló lendülettel. Jó 
volt látni, hogy nemcsak a kö-
zönsége szereti őt nagyon, ha-
nem ő is szívébe zárta a tavasz-
várókat. A népszerű sztár már 
sokszor fellépett kerületünkben, 
és elmondta, hogy most is öröm-
mel jött a számára új helyszínt 
jelentő Bikás parkba. A mindig 
csak élőben zenélő Charlie 25 
esztendeje ugyanazokkal a ze-
nésztársakkal lép fel, akiket Ma-
gyarország legjobbjainak tart. 

(Újbuda)

A népszerű szakács, Kovács Lázár  – alias 
Lázár Chef – a világ számos táján dolgozott 
már, most a Tavaszváró Pikniken mutatta 
be, milyen ételek teszik teljessé ünnepünket. 

A gasztronómia küllemére sokat adó, food sty-
listként is tevékenykedő mester maga állt be 
a pult mögé, és vágta fel a sonkákat az újbuda-
iaknak, akik ingyen kaptak kóstolót a tévéből 
is jól ismert séf által válogatott húsvéti készít-
ményekből.

Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kül-
ügyi bizottság elnöke elárulta lapunknak, hogy 
amikor külügyi államtitkárként járt Washing-
tonban, többször volt lehetősége megkóstolni 

az akkoriban az ottani magyar nagykövetségen 
dolgozó Kovács Lázár finomságait. A képvise-
lő úgy emlékezett, hogy amikor Lázár Chef fő-
zött, aki csak tehette, eljött a nagykövetségre, 
a magyar szakácsművész főztje meghódította 
Amerikát is.
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Gazdagréti Közösségi Ház 
1118 Budapest, Törökugrató u. 9., Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu, www.pontmagazin.hu/gazdagret

Ezekre és sok más kérdésre ad választ 

Zacher Gábor  
toxikológus főorvos

Droghely et 2018 

2018. Május 19.  szombat 17 óra

Jegyek a helyszínen válthatók:
2018. május 4-ig elővételben 2500 Ft,

2018 május 5-től 3000 Ft.

SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET

Szülői pánik a XXI. században

Hogyan előzhető meg a függőség?
Mitől alakul ki a függőség?

Mire figyeljen a szülő, mi a gyanús? ZACHER GÁBOR
VÁLASZOL

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Április 11. 11.00–18.00  
Újbudai Versmaraton 
Versmaraton a Költők parkjában 
a Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból. 11.00 Koszorúzási ünnepség. 
11.30–18.00 Nyílt Szín – szavala-
tok napestig. A részvétel kötetlen, 
de a fellépés sorrendje miatt előze-
tes regisztrációt igényel. Jelentke-
zés: okh@ujbuda.hu

Április 13. 15.00  
„Nem félünk a… babonától” 
Újbudai Jancsó Adrienne Vers- 
és Prózamondó Verseny
Jelentkezési határidő: április 10. 
Kiírás és jelentkezés:  
http://pontmagazin.hu/helyszinek/
ormezei-kozossegi-haz/

Április 17. 18.00–21.00  
Gyapjúval a világ körül
Hagyományőrző kézműves foglalko-
zás: ajándék anyák napjára. A gyap-
júszívek épp olyan sokfélék lehet-
nek, mint a valódiak. Hagyományos 
szappanozós, vizes-nemezelés. Díj: 
2500 Ft/fő, amely egyetlen tárgy el-
készítését foglalja magában. Vezeti: 
Lőrinczné Kiss Veronika oktató.
 

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Április 6. 17.00  
Gyapjúval a világ körül 
A kisebbek nyuszit, bárányt vagy 
tojást készíthetnek hagyományos 
vizes technikával vagy tűnemeze-
léssel. A kézműves foglalkozás díja 
2500 Ft/tárgy. A gyakorlottabbak 
táskát készíthetnek, a workshop 

díja 5500 Ft. A program regisztrá-
ciót igényel. Jelentkezni a kkh@uj-
buda.hu e-mail címen vagy a 424-
5363-as telefonszámon tudnak.

Április 7. 9.00–14.00  
Garázsvásár a kertben
Asztalfoglalás és információ: 
kkh@ujbuda.hu, 424-5363.

Április 7. 11.00 A kiskakas  
gyémánt félkrajcárja 
A Holdfű Színház előadása, bemu-
tató. Belépő: 800 Ft, családi jegy: 
2400 Ft

Április 14. 10.00–16.00  
Samuel Colt és az ’51-es Navy 
revolver 
Elöltöltősfegyver-kiállítás és -bör-
ze. A tárlaton replikákat és eredeti 
polgárháborús fegyvereket is be-
mutatnak, ezen kívül fegyvertörté-
neti előadás és westernbemutató is 
színesíti a programot. Asztalfogla-
lás és információ: kkh@ujbuda.hu, 
424-5363. Belépő: 300 Ft.

Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 
45–47.
Április 10. 18.00 Eleven csend
Bánszki Judit fotótárlatának meg-
nyitója. Az ember a természet el-
választhatatlan része, és bár ezt 
ma egyre ritkábban tapasztalhat-

juk meg, a természeti szépségek 
iránti vágyunk megmaradt. Ezért 
is olyan népszerű a természetfo-
tózás. A nagyváros közepén, a ki-
állítóteremben átéljük a határban 
a napfelkeltét, a havas táj csendjét 
és nyugalmát, és egy pillanatra ott 
vagyunk, ahol tényleg csak a madár 
jár… A tárlat május 4-éig látogatha-
tó, hétköznap 10–19 óra között.

Április 11. 18.00  
Versek közt bóklászva…
Közös versolvasás a Magyar Köl-
tészet Napján. Szeretettel várják 
az irodalomkedvelőket, hogy felol-
vassák, elmondják egymásnak leg-
kedvesebb költeményeiket, megosz-
szák a titkot, miként érintette meg 
egy vers a szívüket, a lelküket vagy 
az értelmüket. Belépő: egy vers.
 

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Április 6. 11.00 Nyugdíjas Húsvét
Idén a Rita’SOUND Studió énekis-
kola növendékeinek produkciójával, 
valamint Gregus Anikó Kívánságko-
sár című nosztalgiaműsorával várjuk 
az idősebbeket. Egy tál gulyásleves-
re is vendégül látjuk a hozzánk érke-
zőket, ezért előzetes regisztrációra 
április 4-én 12 óráig van lehetőség 
a GKH elérhetőségein.

Április 7. 17.00 Szülői értekezlet
A programsorozat vendége ezúttal 
Vida Ági babapszichológus, aki-
vel a pozitív gyermeknevelésről 
beszélgetünk. Mesélni fog arról, 
hogyan lehet az erőszakmentes, 
az önbizalmat támogató, a szülői 
kapcsolatra építő nevelési mód-
szereket elsajátítani. A helyszínen 
elővételben a jegyek már kaphatók.

Kulturális programajánló Isten hozott  
a majomházban
A Terminal Workhouse 
egy rendhagyó egyesület 
és kötetlen színházi csopor-
tosulás, amelyben tíz fiatal 
művész kap időről időre 
lehetőséget saját projektje 
megvalósítására. április 
14-én, dömötör Tamás 
rendezésében az Isten 
hozott a majomházban 
című sci-fi játék látható 
a Mu Színházban Kurt 
Vonnegut azonos című 
novellája alapján.

A Terminal Workhouse Egyesü-
let három évvel ezelőtt jött létre 
Molnár Gusztáv színész-rendező 
és Dancsecs Ildikó dramaturg kö-
zös elképzelése alapján. A csoport 
tagjai a hazai művészeti szcéna 
különböző területeiről érkeztek, 
van köztük látványtervező, zenész, 
fotós, rendező és operatőr is. A cél 
az volt, hogy szabad kapacitással ren-
delkező tehetséges emberek egymást 
segítve alkossanak saját kortárs előa-
dásokat. A különleges közösséget ne-
héz besorolni bármilyen kategóriába, 
ezért is a „terminál” név; ez olyan 
gyűjtőhelyet és befogadóteret jelent, 
amelyben közös összművészeti pro-
dukciók, laza, improvizatív elő adások 
jöhetnek létre, mindenféle megkötés 
nélkül. 

A január óta látható, adaptációra 
épülő Isten hozott a majomházban 
című darab az egyesület művészeti 
vezetője, Molnár Gusztáv szerint egy 
jól átdolgozott terminálos munka, 
amely csak „nyomokban tartalmaz 
Vonnegutot”. – Mindegyik darabunk 
új magyar kortárs drámának tekint-
hető. Az előadások szövegkönyve 

mindig nagyon személyes, és persze 
rajtunk kívül senki más nem játssza.

A társulat a kezdetektől fogva olyan 
produkciós műhelyt kívánt megte-
remteni, amelynek céljai, irányelvei 
összeérnek, közel azonosak, és ahol 
mindenki lehetőséget kaphat saját 

projektjei megvalósítására. – Nagyon 
fontos hangsúlyozni, hogy nem egy 
személyben irányítom ezt a csapa-
tot. Minden alkotó szabad kezet kap 
a művek megrendezésénél. Dömötör 
Tamást például a nagyon is aktuális 
élethelyzetek izgatják, Dancsecs Il-
dikót a klasszikusabb műfaj vonzza, 
engem elsősorban az egyén és a tömeg 
viszonya érdekel – mondta el lapunk-
nak Molnár Gusztáv.

Az Isten hozott a majomházban egy 
komikus disztópia, amely egyszerre 
idézi meg Orwell 1984-ét és Huxley 
Szép új világ című regényét. A boron-
gós tudományos-fantasztikus művet 
Göncz Árpád fordításában ismerheti 
a nagyközönség, a szöveget Dancsecs 
Ildikó alkalmazta színpadra.

(K. G.)
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Hamarosan megjelenik  
a pont magazin  áprilisi száma, 

a kerület kulturális programjainak ajánlóival!
A terjesztési pontok listáját megtalálja:

pontmagazin.hu

Mezőgazdasági  
haszonbérleti ingatlanok

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
tulajdonát képező ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljá-
ra felajánlja pályázat útján bérbe vételre az alábbi feltételekkel:
• Az ingatlanokat az önkormányzat 2018. május 1-jétől 2019. szep-
tember 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, 
a jogviszony minden évben (legközelebb 2019 szeptemberében) felül-
vizsgálatot követően hosszabbítható meg.
• Bérleti díj 73 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti 
díjat két részletben kell megfizetni:

2018. május 1-jétől 2018. szeptember 30-áig  
öthavi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
2018. október 1-jétől  2019. szeptember 30-áig  

tartó időszakra éves bérleti díjat 2019. április 30. napjáig
A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres bérelhető ingatla-
nok listája megtekinthető az Újbuda-honlapon (www.ujbuda.hu köz-
igazgatás/ hirdető tábla  pályázatok/ pályázatok/ városüzemeltetéshez 
kapcsolódó pályázatok).
 

A pályázati dokumentáció kiváltható
a Vagyongazdálkodási Osztályon,  

Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben:  
hétfőn 13–18, szerdán 8–16, péntek 8–12 óráig

A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken)
 

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2018. április 11. (szerda) 14.00 óra

Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. szám  
I. emelet 106. szoba

 
SZEMÉlyES KONZulTÁCIó:

2018. április 6. (péntek) 9.00 óra 
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

 
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os  

(Tóth Erika) telefonszámon kapható.

pÁLYÁZATI FELhíVÁS

Loveshake 
reggelire

A Szatyor Bár időben 
regisztráló vendégei 
március 24-én 
együtt reggelizhettek 
Szabó Győzővel 
és feleségével, Rezes 
Judittal, a Katona 
József Színház 
színművészével. 

A színész házaspár mos-
tanában együtt is látható 
a színpadon: a Hatszín Te-
átrumban bemutatott Love-
shake – Az élet összeráz című 
darab az ő életüket mutatja 
be. Ez a szokványosnak nem 
mondható színházi produk-
ció inspirálta a Hadik Iro-
dalmi Brunch szervezőjét, 

hogy elhívja a színész párost, 
és a zenés-táncos darabról 
meg persze a magánéletükről 
is faggassa őket.

Ott Anna, a Hadik mű-
vészeti vezetője arra is kí-
váncsi volt, hogy mennyire 
nehéz civil életet élnie két 
művésznek, miként befolyá-
solja művészi pályájuk ala-
kulása a privát szférájukat.  
Rezes Judit táncosnak indult 
– tudhatták meg a nézők –, 
és bár a tánc, illetve a szín-
játszás közel áll egymáshoz, 
mégis döntenie kellett. Sza-
bó Győző viszont képzőmű-
vészként végzett, de pultos-
ként kezdte pályafutását egy 
fővárosi szórakozóhelyen. 

Már ott is a színjátszás fog-
lalkoztatta, rengeteget pör-
gött, szervezkedett és szó-
rakoztatta a vendégeket. Ez 
tetszett meg Csányi János 
rendezőnek, aki 1993-ban 
elhívta az ifjú tehetséget 
a Merlin Színházba.

Mint megtudtuk, Szabó 
Győzőnek hosszasan kellett 
udvarolnia, mire sikerrel járt 
Rezes Juditnál. A színésznő 
viharosnak nevezte házassá-
gukat, amelyben sok súrlódás 
csiszolta össze a két eltérő 
jellemű művészt. Az utóbbi 
időben már kiegyensúlyozott 
kapcsolatban élnek, hét éve 
gyermekük is született. 

Áprilisban a Hadik Irodal-
mi Brunch vendégei Korniss 
Péter fotóművész és Tompa 
Andrea író, színikritikus lesz 
– tudtuk meg Ott Annától –, 
ők itt találkoznak majd éle-
tükben először.

(D. B. S.)

híRKép
Díjkiosztóval zárult 
a Weiner Leó Zeneis-
kola és Zeneművészeti 
Szakgimnázium ünnepi 
hangversenye. Az elisme-
résekben az intézmény ál-
tal megrendezett Kodály: 
Bicínium énekverseny 
és a Weiner Leó Kamara-
fesztivál fiatal muzsikusai 
részesültek. A díjátadók 
egyike, Molnár László al-
polgármester kiemelte: 
a Prima Primissima dí-
jas zeneiskola olyan ki-
válóságokat nevel, akik 
a kerület és az ország kul-
turális értékeinek növelé-
séhez járulnak hozzá.

Hamarosan 
itt az új Pont 
magazin
A húsvéti szünet miatt a szoká-
sosnál néhány nappal később, 
április 9-étől érhető el a forgal-
masabb csomópontokon lévő 
terjesztőknél, kávézókban, 
galériákban és a közösségi há-
zakban az önkormányzat kerü-
leti kulturális életének ajánlója, 
a Pont magazin. Az új szám 
címlapján Borbély Alexandra, 
a Testről és lélekről főszereplő-
je. A művet remélhetőleg nem 
kell bemutatni, hiszen a leg-
jobb idegen nyelvű film kate-
góriában Oscar-díjra jelölték. 

Az áprilisi magazinban 
igyekeztünk közelebb hozni 
az olvasókhoz a fővárosi ön-
kormányzat Budapest Város-
kép programját, beszélgettünk 
Kovács Krisztiánnal, a Fish! 
együttes frontemberével, és is-
mertettük a fontosabb kiállítá-
sokat, bulikat, koncerteket is.

A mostani számban olvasha-
tó a kávéról és a kávézás ma-
gasiskolájáról készült összeál-
lításunk első része. Az üzleti 
rovatban az Allee környezetba-
rát programsorozatáról számo-
lunk be, emellett bemutatunk 
egy egyedi ékszereket készítő 
startupcéget, Újbuda Önkor-
mányzata innovációs pályá-
zatának egyik helyezettjét. 
A lapban természetesen meg-
található az újbudai közösségi 
házak áprilisi kínálata is.

(Újbuda)

500 gyerek ünnepelte 
az 50 éves évfordulót 
a Teleki-gálán

Az újbudai Teleki Blanka Ál-
talános Iskola 1968-ban nyi-
totta meg kapuit, a fél évszáza-
dos jubileumot március 25-én 
ünnepelték meg a Klauzál 
Művelődési Házban. A nagy-
szabású műsorban 500 gyer-
mek lépett fel, de öregdiákok 
is megfordultak a színpadon, 
és levetítették az évfordulóra 
készült kisfilmet is. A négy-
felvonásos programban vol-
tak zenés-táncos produkciók, 
a magyar mellett angol, il-

letve német nyelvű kisjele-
netek, valamint elhangzottak 
melan kolikus vagy humoros 
verses és prózai művek is.

Az ünnepségsorozat ápri-
lisban folytatódik: lesz isko-
latörténeti kiállítás, készül 
a rádiós nosztalgiaműsor, 
a diákok és a tanárok előadá-
sokat, vetélkedőket szervez-
nek. A jubileumi öregdiák-ta-
lálkozót pedig április 21-én 
tartják majd.

(Újbuda)
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TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS
AZ APRITÉKOLÓ GÉP IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HELYSZÍNENKÉNT KIZÁRÓLAG 

AZ ALÁBBI NAPOKON VAN LEHETŐSÉG A GALLYKUPACOK KIHELYEZÉSÉRE:

SASHEGY
SASAD (Sasadi út és Dayka Gábor utca közti terület)

SASAD (Rétköz utca és Sasadi út közti terület)

GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR
PÉTERHEGY
KELENVÖLGY
ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
ALBERTFALVA (Hengermalom út – Fehérvári út – Duna által határolt terület)

ALBERTFALVA (Etele út – Fehérvári út – vasút által határolt terület)

KELENFÖLD (Hengermalom út – Fehérvári út – Dombóvári út – Duna közti terület)

KELENFÖLD (Sárbogárdi út – Fehérvári út - Etele út közötti terület)

SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
GELLÉRTHEGY

ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 
ÁPRILIS 

MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS
MÁJUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

09.
11.
15.
18.
22.
25.
02.
06.
08.
10.
13.
15.
17.

Tisztelt Újbudaiak!

Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával, április 9. és 
május 17. között ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak, gallyak aprí-
tékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot idén 
körzetenként 1-1 nap, házhoz menő rendszerben szállítjuk el a nagytakarí-
tási napokkal összehangoltan. Fontos információ, hogy a gép füvet, faleve-
let nem tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket. Idei 
évben is előzetes bejelentés nélkül, körzetenként csak a megadott napon 
vehető igénybe a szolgáltatás. Kérjük, hogy a gallykupacokat a megadott 
napon készítsék össze és helyezzék el ingatlanjaik elé, jól megközelíthető 
módon. Ingatlanonként legfeljebb 5 m³ gally elszállítását tudjuk biztosítani.

A meghirdetett időpontnál később kihelyezett zöldhulla-
dékot nem áll módunkban elszállítani!

Amennyiben az ingatlana környezetében lévő közterület jellege miatt nem 
tudja kihelyezni az ágakat, kérjük a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen jelezze.

Miért környezetkímélő a gallyak aprítékolása?

Az aprítékoló gép a nyesedékeket a térfogatának ötödére darálja össze. 
A gallydarálás során a használhatatlan nyesedékből csak apríték keletke-
zik, ami többféleképpen hasznosítható, és nem veszi el a helyet az egyéb 
módon nem hasznosítható háztartási és építési hulladéktól. Az aprítékolt 
nyesedék könnyen visszakerül a körforgásba, hiszen komposztálással ki-
váló kerti talaj készíthető belőle, de alkalmas kerti utak burkolására, vala-
mint fűtőanyagként is felhasználható.

1.

3.
2.

4.

5. 6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

9.

mozaik

Tarlós István üzenete
Budapest főpolgármestere a főváros polgárainak szóló nyi-
latkozatát szerkesztőségünkhöz is eljuttatta. A szöveget vál-
tozatlan formában, teljes terjedelmében közöljük.

Április 8-án Magyarországon, így Budapesten is parlamenti 
választás lesz. Ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje, 
mint ahogy az általában az úgynevezett politikai (vagy parla-
menti) váltógazdaság szabályai szerint lenni szokott. Nem csak 
azért, mert a jelenlegi ellenzék tapasztalatlan, értelmezhetet-
lenül szétszórt és gyakorlatilag integrálhatatlan. De kezdjük 
talán mégis ennek az esetleg várható következményeivel. Nem 
kell „kiemelkedő képességű elemző újságírónak” lenni ahhoz, 
hogy e következményeket átlássa valaki.

Hiába állít fel Karácsony Gergely szakértőnek titulált „ár-
nyékkormányt”, és esdekel koalícióért, ez semmit nem jelent. 
Alig hihető, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor, de 
akár az LMP is belemenne abba, hogy vezető politikusaik egy-
től egyig kimaradjanak a kormányból. Ezeknek a pártoknak 
a politikai ideológiái összeegyeztethetetlenek. Mi jöhetne ki 
abból, ha formálisan esetleg nem is, de gyakorlatilag például 
Gyurcsány irányítaná a külügyeket, Vona Gábor a belügyet, 
és mondjuk Kunhalmi Ágnes az oktatási vagy szociális ügye-
ket? Arról nem beszélve, hogy Karácsony Gergely lényegében 
bejelentette, hogy miniszterelnökként figyelmen kívül hagyná 
az Alaptörvényt, ami egyenlő az anarchizmus meghirdetésé-
vel. Mindez mi mást vetít előre, mint a tömény káoszt? Már 
a kormányalakítás maga is nehezen képzelhető el, de ha még-
is, hát elég, ha Gyurcsány vagy Vona egyszer is „befeszül”, 
máris borul az amúgy is egységbe foglalhatatlan koalíció. Ez 
a koalíció úgy nézne ki, mint Caligula arca. Össze nem illő 
darabokból állna. Egyedüli közös nevezőjük a Fidesz-, külö-
nösen az Orbán-gyűlölet. A gyűlölet nem jó tanácsadó.

„Le kell váltani a kormányt” – kérlelik a választókat az el-
lenzéki politikusok, de azon kívül nekik sincs fogalmuk, mit 
tennének ezután. A messze földről érkező „tanácsokat” sem 
képesek azonosan értelmezni.

A még nagyobb tét – ne szépítsük a dolgot – Magyarország 
mint Európa egyik, nem is jelentéktelen alkotóelemének kultú-
rája, életformája, szokásjogai, hitélete, illetve az ezt befolyá-
soló tömeges bevándorlás kérdése.

Ebben a jelenlegi kormány, illetve az ellenzék nézetei gyöke-
resen eltérnek egymástól. 

A nevetségessé vált, de konokul erőltetett „politikai korrekt-
ség” hangfogója mögül kommunikáló, a multikulturalizmus 
szolgálatába szegődött ellenzék meghatározóan bevándorlás-
párti. A jelenlegi kormány ezzel szemben a nemzetállami érté-
kek, életforma, a nálunk is mélyen gyökerező kereszténységre 
épülő kultúra pártján áll, igyekszik saját hazájának kulturális 
közösségét erősíteni.

Ez a különbség a jövőre nézve döntő különbség. John Lu-
kacs világhírű magyar származású történész már 1993-ban 
vizionálta, hogy végveszélybe kerül az Atlanti-térség főszere-
pe, a polgári kultúra, a városias létforma, a magánélet tiszte-
letben tartása, de még a könyv kora is, a tudományos objekti-
vitás eszméjével együtt.

Tíz évvel később elismert baloldali nyugat-európai közéleti 
személyiségek mutattak rá a mostanra kiteljesedő, mára il-
legálissá radikalizálódó bevándorlás veszélyeire. Kiemelték, 
hogy ezek a bevándorlók „semmi tiszteletet nem mutatnak 
a törvényeink, a vallásunk, a szokásaink, a kultúránk iránt”. 
Már akkor úgy látták, hogy „a helyzet úgy fest, mintha nekünk 
kellene integrálódnunk a saját földünkön”. Azóta a helyzet 
az utóbbi években sokkal rosszabb lett. Az illegális bevándor-
lás szinte kezelhetetlenné vált.

Az EU által is szorgalmazott „politikai korrektség”, ami 
elvileg arra hivatott, hogy minimalizálja a különböző etni-
kai, kulturális közösségek sértegetését, csupán szimulálja 
a gondoskodást. Valójában minden jel szerint – kihasználva 
a védtelenné vált nyugat-európai mentalitást, kijátszva a jóhi-
szeműséget, az „emberi jogok” doktrínáját – a multikultura-
lizmussal párosulva a keresztény kultúrájú Európa maximá-
lis legyengítésére törekszik. Már ma ott tartunk, hogy lassan 
vissza kell tanulnunk a kultúránkat.

A mai hatalomra törő magyar ellenzék meghatározó több-
sége bagatellizálja a veszélyt, és támogató a teljes európai, 
benne magyar kultúrát válságba vezető törekvéssel, a tömeges 
bevándorlás pártján áll. Szándékosan összekeveri a „mene-
kült”, illetve az „illegális bevándorló” fogalmát. Előbbi tisz-
teli a befogadó országot, bebocsátást kér, nem randalíroz, 
nem követelőzik. Identitása illő megtartása mellett igyekszik 
alkalmazkodni.

Utóbbinak eszében sincs tisztelni a befogadó országot, erő-
szakos, rendszeresen veszélyeztet, saját kultúráját iparkodik 
a befogadókra erőltetni és elképesztő követelésekkel áll elő. 

Velük szemben toleráns és támogató az előbb említett magyar 
ellenzék a „politikai korrektség” jegyében. (Számos itt nem 
részletezett kérdésben is veszedelmes a politikai korrektség 
játszotta szerep, például a családok felbomlásának indirekt 
bátorítása, a házasság intézményének gyengítése, a szülők 
és tanárok tekintélyének lejáratása, a gyűlöletbeszéd értelme-
zései és így tovább.)

Ezt, az utánunk következő nemzedékek sorsát, életét alapjai-
ban veszélyeztető felfogást gerjeszti, építgeti, erősíti az a jelen-
tős, külföldről érkező és terjeszkedő erő, amely nem kis mér-
tékben a jól ismert magyar származású amerikai milliárdos 
nevével hozható összefüggésbe. Ez az erő most alig vitathatóan 
minden igyekezetével és pénzével az április 8-i magyar parla-
menti választás befolyásolásán mesterkedik. Támasza ebben 
több internetes médium, továbbá nem tagadottan általa létre-
hozott és finanszírozott, fondorlatos technikákkal dolgozó, de 
leginkább agymosásra specializálódott „civil szervezet”.

Komikus, hogy a jelenlegi magyar ellenzék (az uniós veze-
tésnek asszisztálva ehhez) nem reklamál például népszavazást 
az uniós országokban a tömeges, illegális bevándorlásról, mi-
közben itthon ennél jóval kisebb horderejű kérdésekben feltű-
nő gyakorisággal kezdeményez népszavazásokat.

A jelenlegi magyar kormány az egyetlen lehetséges helyes 
utat iparkodik választani. Igyekszik védekezni, megteremteni 
az erős nemzetállamot, és felemelni szavát egy olyan felfogá-
sú Európai Unióért, amelyik európai népek alapvető érdekeit 
képviseli.

(Az a kormány, amelyik mellesleg együttműködve a város-
vezetéssel – minden hibakereső ellenzéki híresztelés ellené-
re – Budapesten mégis csak több eredményt produkált, mint 
a mára atomizálódott ellenzékiek előtte évtizedeken át.)

A történelemből kiindulva meghatározó, így minden egyéb-
nél jelentősebb az a kérdés, amiről lényegileg határozni fog-
nak a választók április 8-án. Sok generáció életfeltételeit meg-
szabhatja ez a döntés.

Még megelőzhető valami sorsfordítóan rossz, amit később 
elkerülhetetlenként magyarázhatnának, ha a jelenleg hata-
lomra törő, önállótlan ellenzék kezébe kerülne az ország. Ezt 
érdemes mérlegelni azoknak is, akik hibát keresnek vagy ta-
lálnak a Fideszben.

Tarlós István,
Budapest főpolgármestere
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Tájékoztató a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet módosítás 
tervezete partnerségi egyeztetés véleményezési szakaszának megkezdéséről

2018. ÁPRILIS 4. (SZERDA) 16 ÓRA
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL DÍSZTEREM
BUDAPEST V. KERÜLET, VÁROSHÁZ UTCA 9-11. II. KAPU

A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet alapján a Fővárosi 
Önkormányzat egyes, építészeti kvalitásaik alapján értékes épületek fővárosi helyi védelem alá 
helyezése, valamint a Rendelet normaszövegében és annak 4. melléklete, Budapest fővárosi 
helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, tervezett módosítások 
érdekében elkészítette a Rendelet módosításának tervezetét.

1. Védetté nyilvánítási eljárás kezdeményezések alapján
Az elmúlt egy év során több kezdeményezés érkezett magánszemélyektől és kerületi 
önkormányzatoktól építészeti értékeik alapján védelemre érdemesnek tartott épületek védetté 
nyilvánítására. A Városépítési Főosztály vizsgálatai alapján a beérkezett kezdeményezések 
többsége támogatható, az épületek fővárosi helyi védelemre javasolhatók.

2. Védetté nyilvánítás szakmai feltáró munka alapján
Budapest belvárosi részén a közelmúltban történt értékes és egyedileg nem védett, eklektikus 
épületek bontásai világítottak rá arra, hogy a történeti városi szövetben található értékes 
épületállomány értékőrző megtartása érdekében a régi városrészek területi védelme mellett 
további egyedi védelem is szükséges. A helyi egyedi védelem biztosíthatja a településképet 
meghatározó, de műemléki egyedi védelem alatt még nem álló legértékesebb épületek hosszú 
távú megtartásának lehetőségét.

3. A Rendelet normaszövegében és annak 4. mellékletében, Budapest fővárosi helyi 
védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, tervezett módosítások
A normaszövegben technikai jellegű módosítások, a jegyzékben az időközben történt 
telekalakítások miatt helyrajzi számok változtatása és címek pontosítása, valamint új információk 
alapján egyéb kiegészítések szükségesek.
A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján megtekinthetők.

A Rendelet és annak 4. melléklete, „Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének 
jegyzéke” módosítása a Fővárosi Közgyűlés által a 185/2017. (II.22.) sz. határozattal elfogadott 
partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően, a nyilvánosság biztosításával és széles 
körű társadalmi bevonással történik, amelynek alapján a lakosok a partnerségi egyeztetés 
véleményezési szakaszában észrevételt, javaslatot adhatnak a

>>  2018. április 4-én 16.00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban megtartásra kerülő    
 lakossági fórumon szóban (1052 Budapest, Városház utca 9-11. Díszterem), vagy 
>>  2018. április 12-ig írásban, az alábbi elérhetőségeken:

telepuleskep@budapest.hu
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
hétfő, szerda 8:00-18:00
kedd, csütörtök 8:00-16:30
péntek 8:00-14:00

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálati 
Irodán szíveskedjen előzetesen jelezni.

@ 
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pÁRTOK ESEménYEI

ApRóhIRdETéS

FOgAdóóRÁK

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

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

  
Budafoki út 59.

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

Péntek: 8.00–14.00

 » LAKÁS, IngATLAn
VÁllAlOM hiteles energetikai tanúsítás 
elkészítését helyszíni felmérés után 24 órán 
belül áfamentesen. 06/30/655/7825.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEl keresek 
eladó, bérelhető lakás. 06/30/729-7546.
SASADON kétszobás téglalakást vennék. 
06/20/324-9108.

 » OKTATÁS
AMERIKAITól angolul 06/70/242-2611. 

 » VíZ, gÁZ, VILLAnY, FűTéS
VIllANySZERElÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás 
József mester. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozó! 06/1/246-9021, 
06/20/934-4664. 

 » LAKÁSSZERVIZ
lAKÁSFElÚJÍTÁS teljes körűen! 
06/1/202-2505, 06/30/251-3800. Halász 
Tibor.
TElJES KÖRŰ lakásfelújítás és Víz- gáz 
fűtésszerelés 06/20/973-2363.
 
 » 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.
KERT, TELEK és épületek felújítása! 
Metszés, permetezés, bozótirtás, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Teljes 
körű építési, felújítási, szigetelési munkák 
reális áron, rövid határidővel. www.
telekrendezes.hu, 06/20/259-6319, 061/781-
4021.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-
lerakás. Minőségi, precíz munka mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/780-3732. 
festesma.iwk.hu

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

MEGNyITOTTuNK! Bevezető árak! 
Teljes körű személyi edzés és regeneráció. 
Köpöly, moxa, testgyertya, nyirokmasszázs, 
hullámmasszázs. Könnyen megközelíthető, 
parkolás ingyenes. Fb/Exclusive 
Mozgás&Rehabilitáció Stúdió. Tel.: 
0670/241-8657.

 » 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 EMBEREK gondozását vállalom 24 
órás együtt lakással 06/20/224-9590.

 » ÁLLÁS

FÉlÁllÁSOS TAKARÍTÓI állás 
betöltéséhez reggeli munkarendben 
takarítót keres a XI. kerületi Domokos 
Pál Péter Általános Iskola. Érdeklődni: 
204-1201-es telefonon vagy az info@
domokossuli.ujbuda.hu elérhetőségen.

 » KönYVEK

KÖNyVFElVÁSÁRlÁS készpénzért! 
Könyvtáros diplomával, 20 éves szakmai 
tapasztalat, Atticus Antikvárium 
06/20/9313-773.

 » VEgYES

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

KERTFENNTARTÁS-KERTÉPÍTÉS, 
06/20/9227-371. elexov@gmail.com
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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.   

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

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

SZABó GyÖRGy (JOBBIK) önk. képv.  
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu   

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

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

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

Fésűs Éva: Áprilisi tréfa c. 
költeményéből idézünk 4 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
2 sora (D, y, K, O, K). 13. 
Ázsiai napszámos. 14. Szóösz-
szetételek görög előtagjaként 
összenyomásra, préselésre utal. 
15. Somogy megyei község. 16. 
Számítógép típus. 18. Fővárosi 
egyetem egykori névbetűi. 19 
Perjeféle takarmánynövény. 
20. Kiegészítő. 21. Görög ere-
detű ritka férfinév. 24. Oxigén 
és ólom vegyjele. 25. Lángész. 
27. Zománc. 29. Lukács Béla. 
31. Belső kezdés! 32. Vissza: 
kerti házikó. 34. Némán leró! 
35. Pesti Műsor, röv. 36. Lel-
készi szolgálatot is végző ta-
nító a református egyházban. 
39. Feszülten néz. 41. Férfinév. 
42. Felcseperedik. 43. … Troll 
(Heine). 44. Széchenyi-díjas 
népzenekutató (Bálint). 46. Tö-
rök eredetű férfinév. 48. Kettős 
betű. 49. Ráday Imre. 50. Ön-
feláldozó tettet végrehajtó híres személyiség. 52. Román gépkocsijelzés. 
53. Kicsinyítő képző. 54. Humorista, kabarészerző (Zoltán). 56. Ritka női 
név. 59. Kas betűi keverve. 61. Fejési idényben használatos fiókgazda-
ság. 63. Fenyőfajta. 66. Afrikai folyó. 68. Harang páros betűi. 69. Ír költő 
(William Butler). 71. Londoni esztendő! 72. 2001-ben bemutatott ameri-
kai 3D-s számítógépes animációs film címszereplője. 74. Fiatal macska.

Függőleges: 1. Össze-vissza rak! 2. Gépkocsi. 3. Széchenyi-díjas tör-
ténész, egyetemi tanár, MTA-tag és -elnök (Ferenc). 4. Idegen levegő. 

5. Ópiumdarabka! 6. Dunántú-
li birtokos nemes, kuruc ezer-
eskapitány (Miklós). 7. San…, 
olasz város. 8 Működik. 9. 
Let’s …! Menjünk! (angol) 10. 
…hal, békaporonty. 11. Todd 
Haynes 2015-ös filmdrámája. 
12. Állj! Elsőbbségadás köte-
lező. 17. Rémült. 19. Horogra 
kerül. 20. Az idézet második 
2 sora (I, O, Á, Á, l). 22. Kiej-
tett betű. 23. Omszk folyója. 
26. Az R-Go frontembere (Ró-
bert). 28. Megkegyelmezés. 30. 
A régi kétforintos közkeletű 
neve. 33. Alföldi gáz-település. 
35. Öt krajcáros váltópénz. 37. 
Üt. 38. Vonatkozó névmás. 39. 
Konyhában ténykedik. 40. For-
dított kettőzött kettős betű. 45. 
Eredmény. 47. Oroszországban 
élt magyar származású sebész, 
pedagógus (ORLAY János). 50. 
Külföldről visszaszólít, költői-
esen. 51. Alföldi nagyváros 
a Tisza mellett. 54. Hórihor-
gas. 55. Kétes! 57. Oda-vissza: 

falatozna. 58. Francia férfinév. 60. Iparkodik. 62. Kézben fog. 64. Köz-
terület. 65. Elzáró szerkezet. 67. Érc, németül. 70. Decibel része! 72. 
Stroncium vegyjele. 73. Karakas Éva.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 20. Beküldési határidő: a megjelenést köve-
tő hét hétfője. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 6. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: Benned születtem, édesbús, szeszélyes Tavaszi hónap, fel-
leges derűs. NYERTESE: Votisky András 1111 Bp., Kruspér u. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

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

 » A XI. KERÜLETI mSZp pROgRAmjAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205–3655; Bartók Béla út 19. Tel.: 205–
3107 (bejárat a Mészöly utca felől). Nyitva tartás: H–P: 10–18, szom-
bat: 9–13. Kaptárkő utca 8. Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat:  
15–18; péntek: 17–19., e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu,  
www.facebook.com/mszpujbuda. Jogi tanácsadás: minden hónap har-
madik szerdáján 15.30–17.30. Pszichológiai tanácsadás: minden hó-
nap első keddjén 14.00–17.00 (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnes, 
06/20/979-3369).

 » A XI. KERÜLETI Kdnp pROgRAmjAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra 
között.

 » 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 ismer-
je meg a javaslatainkat! Tel.: 06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmp-
delbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

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

 » A XI. KERÜLETI pm pROgRAmjAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés sze-
rint.

 » A XI. KERÜLETI dEmOKRATIKUS KOALíCIó pROgRAmjAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506. Budapest 116. Pf.147., 
e-mail: budapest2@dkp.hu, gy.nemeth.erzsebet@dkp.hu, facebook.
com/demokratikuskoalicioujbuda, facebook.com/gynemetherzsebet. 
Lakos Imre elnök: 06/30/932-7056. Ajánlásgyűjtő irodák: Mérnök u. 
40. Tel.: 205-3655; Mészöly u. 1.; Kaptárkő u. 8.


