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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
Újbuda az ingatlanfejlesztés Megnyitott az Újbudai
középpontjában
Kulturális Szalon
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A 77 Elektronikáé az idei
Magyar Innovációs Nagydíj
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Hetvenöt éves
a Kelenvölgyi Iskola

Idén ünnepli fennállásának
75. évfordulóját a Kelenvölgyi
Általános Iskola, az intézmény
dolgozói és tanulói egy hétig
tartó rendezvénysorozattal
emlékeztek meg róla.
Reál és humán tantárgyak, valamint a
sport jegyében szervezett tematikus napokkal ünnepelték az intézmény tanárai,
diákjai és vezetői a Kelenvölgyi Általános Iskola 75. születésnapját. Felavatták
a háromnegyed évszázad relikviáit rejtő
vitrint is, benne több évtizedes bizonyít-

ványokkal, naplókkal, elismerésekkel.
Az egykori tanulók közül sokan ellátogattak az intézménybe, néhányan előadást is tartottak szakmájukról.
– Az ünnepi hét egyik csúcspontja a
gálaműsor volt, amelyre 160 diák készült
egy-egy produkcióval, a drámatagozatosok pedig az iskola történetét foglalták
össze egy színdarabban. A közönség
soraiban szülők, családtagok, egykori pedagógusok és öregdiákok is ültek
– számolt be az eseményről Benis Andrea igazgatónő. A gálaműsort Hoffmann
Tamás polgármester és Molnár László

alpolgármester is megtekintette. Hoffmann Tamás elismerően nyilatkozott a
Kelenvölgyi Általános Iskoláról, méltatta közösségteremtő erejét, hozzájárulását
Kelenvölgy fejlődéséhez.
Az intézménynek a jelene is csodálatra
méltó, hiszen az itt élők összetartozása
példaértékű. Az elemi iskolai oktatás
1909-ben kezdődött meg a térségben,
első iskoláját 1911-ben állították fel, ezt
a Kecskeméti József utcai iskola felépítése után elbontották. A jelenlegi épület
azóta, azaz 75 éve áll a gyerekek és persze szüleik szolgálatában.

Nagy Húsvéti
Tojásvadászat
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Indul a beiratkozási
szezon
Április 20–21. között kell beíratni a leendő kisiskolásokat
a lakóhelyük szerint illetékes vagy a szabadon választott
oktatási intézménybe, pár hétre rá következnek az óvodai
és bölcsődei jelentkezések. Az iskolák felvételi körzetét a
kormányhivatal határozza meg, ehhez azonban szükség

van az önkormányzat véleményére is. A szabad választásból adódóan nem lehet előre tudni, hogy Újbudán hány gyereket íratnak be, ám az iskoláknak kötelező felvenniük azt
az elsőst, aki életvitelszerűen a körzetükben lakik. Idén az
intézmények nagyjából 1100 tankötelessé váló kerületi óvodásra számíthatnak, bár az iskolai beiratkozás egy esztendőt
csúszhat. Óvodába viszont kötelező beiratkozni hároméves
kortól, csak ez után lehet jegyzői felmentést kérni az bejárás
alól. A kicsiket a lakóhelyükhez tartozó óvodába kell beiratni, de kizárólag az köteles jóváhagyni a felvételt, amelynek
a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik.
Újbuda városrészei tavaly előkelő helyen álltak az FHB Bank
családbarátkörnyék-indexében, amely Budapest 191 városrészét
hasonlította össze. A mutató egyik eleme a bölcsődék, óvodák,
iskolák elérhetőségét tükröző intézményellátottsági alindex – a
XI. kerület lakótelepi részei verhetetlennek bizonyultak. A gyermekeiket bölcsődébe, óvodába, iskolába járató szülőknek Molnár
László alpolgármester azt javasolja, bátran válasszák bármelyik
kerületi intézményt, hiszen mind szakmai, mind infrastrukturális adottságaik kiemelkedők. (A kerületben lévő állami iskolákról és azok körzetéről, valamint az óvodákról az önkormányzat
honlapján lehet tájékozódni.)
Cikkünk a 8–9. oldalon

A Karolina úton lesz a Sportkórház végleges helye
„A kormány döntése szerint az Országos
Sportegészségügyi Intézet (OSEI), vagyis a
Sportkórház véglegesen a budapesti Karolina úton működik majd” – hangzott el a Magyarországi sportegészségügy jelene és jövője
című szakmai fórumot követő sajtótájékoztatón. Határozott a kormány az átfogó egészségügyi koncepcióról is, ennek értelmében a
teljes fővárosi egészségügyi ellátás megújul-

hat 2025-re, ezen belül a három létrehozandó
„szuperkórház” mellett az összes fekvőbeteg-intézményt korszerűsítenék.
„A Dél-Budára tervezett vadonatúj kórházat az orvosegyetem működtetné” – értesült
a Magyar Idők. Az előterjesztés alapján a XI.
kerület Dobogó nevű városrészében egy 1058
ágyas modern tömbkórházat húznának fel. Ide
költöztetnék a Kútvölgyi úti klinikai tömb ös�-

szes osztályát, a két gyermekklinikát a Tűzoltó,
illetve a Bókay utcából, az egyik női klinikát,
valamint a nagy traumatológiát és az idegsebészetet a Szent János Kórházból. Észak-Budán
egyelőre nem alakítanak ki centrumkórházat, a Kútvölgyi út kiürülő kórházépületében
ugyanakkor egy átfogó korszerűsítést követően
550 ágyas gyógyintézmény jönne létre, amely
megfelelően el tudná látni a közép-budai régió

Új építésű
lakások

06 30 251 4000

Savoya-ház

lakosságát. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, a Karolina úti ingatlan kórházi
felújítására és fejlesztésére 10 milliárd forintot
különít el 2019-ig a kormány. Szavai szerint
mindenki egyetért abban, hogy a hazai sportolók számára világszínvonalú, komplex sport
egészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani,
és ehhez magasan képzett egészségügyi személyzetre van szükség.
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kék hírek
A helyszínen fogták
el a réztolvajokat

A rendelkezésre álló adatok szerint az 52
éves hajdúhadházi B. Péter, valamint az
53 éves debreceni K. Gábor március 12-én
este, egy a kerítésen vágott résen keresztül
bement egy Barázda utcai gyárépületbe, és
onnan vörösréz vezetéket próbált meg ellopni. Az üzem biztonsági őrei észrevették
a két férfit, akik megpróbáltak elfutni, de a
biztonsági szolgálat munkatársai visszatartották őket a rendőrök kiérkezéséig. A tetten
ért tolvajokat a nyomozók előállították és
gyanúsítottként kihallgatták. Velük szemben
a további eljárást – őrizetbe vételük mellett –
a XI. kerületi rendőrkapitányság folytatja le.

Fiatalkorú kifosztót
értek tetten

A XI. kerületi rendőrkapitányság kifosztás
bűntett kísérlete miatt folytat eljárást egy
17 éves budapesti fiú ellen. Az elkövető
március 11-én hajnalban a Móricz Zsigmond körtéren, a 6-os villamoson leült
egy alvó utas mögé, és elvette a kezében
tartott pénztárcáját. A bűncselekményt
egy térfigyelő kamera rögzítette, a kiérkező járőrök a fiatalkorút tetten érték, és a
helyszínen elfogták. Előállítását követően
gyanúsítottként hallgatták ki a kerületi kapitányságon. A rendőrség – a fiú őrizetbe
vétele mellett – előterjesztést tett előzetes
letartóztatásának indítványozására.

Két biciklitolvajt is elkaptak

Bejelentés érkezett a XI. kerületi rendőrkapitányságra, hogy február 23-án, egy újbudai társasház udvarából ismeretlen személy
ellopott egy lezárt kerékpárt. A rendőrök
korábban igazoltattak egy bicikliző férfit,
aki nem tudott elszámolni járműve származásával, ezért a nyomozók bűncselekmény
elkövetésének gyanúja miatt előállították a
rendőrkapitányságra. A nyomozás során kiderült, a J. Gábornál lévő kerékpár az, amit a

Tudta-e Ön, hogy...

...a bőrrák évente közel 400 áldozatot követel hazánkban, pedig ez a betegségtípus
szűrővizsgálatokkal és kellő odafigyeléssel
kivédhető lenne. A tavasz beköszöntével
egyre kacérabbak a nap sugarai és a kellemesen meleg időben egyre lengébben öltözködünk. A nap számos pozitív hatása mellett,
azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk a káros tényezőit sem.
A melanoma tüneteiről és a korszerű kezelésről Dr. Árvai Mariannt, a Budai Magánorvosi Centrum bőrgyógyász szakorvosát kérdeztük: - A melanoma a bőr pigmenttermelő
sejtjeinek rosszindulatú daganata. Az esetek
egy részében korábbi, békés anyajegyből,
máskor pedig ép bőrön alakul ki. Rendkívül
rosszindulatú daganat, mivel korán képezhet
áttéteket.
A melanoma kialakulásában az UV sugárzásnak kiemelkedő jelentősége van. Megelőzésében a legfontosabb a fényvédelem (a
magas faktorszámú fényvédők használata,
napégés megelőzése) és a rendszeres anyajegyszűrésen való részvétel, egyéni rizikótól
függő gyakorisággal – hangsúlyozza a szakorvos.
– A melanoma elsősorban felnőttkorban
fordul elő, gyermekkorban ritka. A leghajlamosabbak a világos bőrű, szőke vagy vörös
hajú egyének, akiknek nagyszámú anyajegyük van, illetve azok, akik gyermekkorukban többszörös, súlyos napégést szenvedtek el, valamint akik családjában melanoma
fordult elő. Egyre több adat szól a szoláriumhasználat melanomaképző hatása mellett is.
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaimaganrendelo.hu
Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!

Budai Magánorvosi Centrum

társasházból eltulajdonítottak. A férfit lopás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki a rendőrök.
Sz. János 62 éves budapesti lakos március
25-én hajnalban, az Irinyi József utcában a
villamosmegálló melletti korlátot elfűrészelte, és eltulajdonította az odarögzített két
kétkerekűt. A közelben tartózkodó járőrök a
bűncselekményt észlelték, és a férfit a helyszín közelében elfogták, majd a kerületi
rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Sz. János ellen a
XI. kerületi rendőrkapitányság lopás bűntett
miatt indított eljárást.

Újbuda az
ingatlanfejlesztés
középpontjában

Rendőrkézen
a nyaklánckitépő

A XI. kerületi rendőrkapitányság eljárást
folytat S. Gergő ellen, aki a gyanú szerint
2016. augusztus 8-án délelőtt az Etele úton
egy idős ember nyakából kitépte arany
nyakláncát, majd elmenekült a helyszínről. A térfigyelő kamerák felvétele alapján
a nyomozók pontos személyleírást kaptak a
feltételezett elkövetőről, akit az egyik kerületi járőr felismert és azonosított. S. Gergő
szökésben volt, ezért a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit 2017. március 9-én, Cegléden fogták el. A XI. kerületi rendőrök március 10-én gyanúsítottként
hallgatták ki, és előterjesztést tettek előzetes
letartóztatásának indítványozására.

Őrizetben a dílerek

A XI. kerületi rendőrkapitányság eljárást
folytat kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K.
Denise és N. Gergő ellen, akik a nyomozás
adatai szerint több alkalommal drogot adtak
el egy újbudai lakásban. A rendőrök március 16-án este tetten érték őket, a házkutatás
során 68 gramm kábítószergyanús anyagot
foglaltak le tőlük. A gyanúsítottakkal szemben a további eljárást – őrizetbe vételük
mellett – a XI. kerületi rendőrkapitányság
folytatja le.

egészségrovat

A
melanoma felismerése
bőrg yóg yászat i
szűrővizsgálat
keretein
belül
történik, a diagnosztizálásra alkalmas műszer
a dermatoszkóp,
mellyel a bőrgyógyász a bőr felsőbb rétegeinek
szabad szemmel nem látható struktúráit, eltéréseit vizsgálja. A melanoma idejében való
felismerése életmentő lehet. Minél hamarabb
történik meg a daganat eltávolítása, annál
jobbak a beteg túlélési esélyei – figyelmeztet
Dr. Árvai Mariann.
– Ha egy anyajegy növekedni kezd, as�szimetrikussá válik, korábbi színe megváltozik (sötétedik, feketedik, változatos színűvé válik), illetve ha ép bőrön új, pigmentált
elváltozás jelentkezik, feltétlenül javasolt
bőrgyógyászhoz fordulni. A melanomát a
felismerést követően a lehető leghamarabb
sebészeti úton el kell távolítani. Ezt követően
a szövettani vizsgálat során meghatározzák
a melanoma vastagságát. Minél vastagabb a
melanoma, annál kisebb a teljes gyógyulás
esélye, mert a daganat már áttétet adhatott
különböző szerv(ek)be – nyirokcsomókba,
agyba, csontokba, májba, tüdőbe –, az áttétek pedig az adott szervek működését károsítják. Az áttétképzést különböző képalkotó
vizsgálatokkal (ultrahang, röntgen, CT, stb.)
ellenőrzik és évekig követik. Áttétet képző melanomában onkológiai (kemoterápiás
és immunterápiás) kezelés jön szóba. Szakorvosként javaslom, hogy fordítsunk kellő
figyelmet a megelőzésre, óvjuk bőrünket és
járjunk rendszeresen szűrővizsgálatra!
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

Balról: Karsai Ferenc XXII.,
Hoffmann Tamás XI.
és Kocsis Máté VIII.
kerületi polgármester
– A múlt évben jelentős fordulat következett be
a lakáspiacon, amelynek alapja az volt, hogy sikerült tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot. Ez magával hozta a hitelezés újraindulását, a megtakarítások növekedését, emellett
fennmaradt az alacsony kamatok időszaka, ami
hozzájárult ahhoz, hogy a megtakarítások új lehetőségeket keressenek – mondta Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a Figyelő című hetilap Aktuális trendek a magyar ingatlanpiacon
című konferenciáján.
A pénzügyi és gazdasági környezet mellett a
kiszámítható gazdasági folyamatok is elősegítették a jelenleg zajló ingatlanpiaci „robbanást”,
ugyanakkor a találkozón a szakértők arra figyelmeztettek, hogy 2018-ig látnak előre, a 2019–
2020-as periódus még nem igazán tiszta. Abban
azonban mindenki egyetértett, hogy az irodapiaci és lakásfejlesztések, amelyek most elindultak
(elindulnak) sikeresek lesznek, hiszen a korábbi
időszakban mondhatni semmi nem történt az
építőiparban. Úgy értékelték, a bankok is visszatértek a piacra, úgymond proaktívakká váltak,
vagyis nemcsak az igényeket követve hiteleznek,
hanem igényt is teremtenek saját forrásaik lekötésére, vagyis kedvező finanszírozási formákat

dolgoznak ki. Annyiban azonban eltér a mostani
időszak a 2008-as válság előttitől, hogy a bankok
nem szeretnek spekulatív fejlesztéseket hitelezni.
Olyan beruházásra, amely nincs „megágyazva”,
nem mutatkozik rá a fejlesztés megkezdése előtt
valós igény, nem adnak pénzt a hitelintézetek.
A kerületek és a főváros vonzerejéről a polgármesterek beszéltek. Hoffmann Tamás, Újbuda vezetője a Buda Part, a Lágymányosi-öbölben épülő iroda- és lakóingatlan-fejlesztés
fontosságáról szólt. A beruházás elősegíti a kerület déli irányba futó öt kilométeres partszakasza mentén álló ipari területeinek megújulását
és új arculatot ad a környéknek. Megemlítette,
a városvezetésnek jelenleg abban van felelőssége, hogy a beruházásokhoz megfelelő infrastruktúrát, szociális intézményredszert passzítson (például óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő).
Hangsúlyozta, a kerületben zajlik a főváros
legtöbb lakás-, illetve irodaépítése. Budapest
fejlődési iránya Dél-Buda felé mutat, így rendkívül lényeges a közösségi közlekedés további
fejlesztése, mint például a fonódó2 villamoshálózat. Ugyancsak létfontosságú lenne a Galvani
híd beruházás megvalósulása.
(H.Gy.)

Energetikai korszerűsítés indulhat
négy kerületi óvodában
Újbuda Önkormányzata közel 250
millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program pályázatán, amit a Dayka
Gábor utca 4., a Kanizsai út 17–25.,
a Menyecske utca 2., valamint
a Lecke utca 15–19. szám alatti
óvodaépületek energetikai korszerűsítésére kíván felhasználni.
A képviselő-testület felhatalmazta
Hoffmann Tamás polgármestert
az ezzel kapcsolatos támogatási
szerződés aláírására.
A Budaörsi úttól északra lévő Spanyolrét és
Madárhegy városrészekben is egyre nagyobb
építési igény jelentkezik, így a várható forgalomnövekedés, a közúti forgalom biztonsága
és a forgalomszervezés hatékonyságának növelése érdekében a Budaörsi úton körforgalmú
csomópont kialakítása vált indokolttá. A kölcsönös együttműködéssel megvalósuló beruházásnak köszönhetően a Budaörsi út két oldalán élő kerületi lakosok számára átláthatóbb és
biztonságosabb közúti kapcsolat létesül.
A grémium arról is határozott, hogy a magyar állam által a Gazdagréti út 12. szám alatt
megépítendő tanuszoda létesítése érdekében
kooperációs megállapodást köt a Nemzeti
Sportközpontokkal (NSK), amelynek részeként az ingatlanon a közműveket, a parkolót, a
kerítést és a zöld felületet Újbuda Önkormányzata megtervezteti, és azok kivitelezéséről saját költségviselésben intézkedik.
Újbuda Önkormányzata elkészíttette a Budaörsi út–Gazdagréti út–Rétköz u.–Háromszék u.–Sasadi út által határolt terület 2004
óta hatályos kerületi építési szabályzatának
aktualizálását. Ez a mintegy 70 hektár gyakorlatilag a Sasad-Liget lakópark területén van,
amelynek már a 6. ütemét tervezik. A tervmódosításkor a beépítési paramétereken nem vál-

toztattak, ám a jövőben a lakópark területén a
parkolóhelyek számát a lakások nagyságától
függően differenciáltan kívánják megállapítani. Korábban lakásonként egy parkolóhelyet
kellett létrehozni, ezzel szemben az aktualizált szabályzat a garzonok esetében kedvezményt ad, bizonyos lakásméret fölött pedig két
hely kialakítását írja elő. Összességében így a
lakások 70 százalékához építenek parkolóhelyet. Az építési szabályzat tervezetével párhuzamosan a Sasad-Liget lakópark fejlesztőjével
egy településrendezési szerződést is kidolgoztak. Ebben a beruházó olyan infrastruktúrafejlesztési feladatokat vállalt át, amelyek egyébként a beruházás nyomán az önkormányzatot
terhelnék. Ilyenek például: közpark és egyéb
zöld területek, zöldsávok kialakítása, térfigyelőkamera-rendszer kiépítése.
(V. L.)

Húsvéti
élelmiszergyűjtés
A Csodálatos Világ Gyermek Alapítvány
élelmiszergyűjtést szervez az Allee
bevásárlóközpont Interspar üzletében,

2017.04.13-án reggel 8 órától.
Az összegyűjtött élelmiszert a kerületi
rászoruló családok kapják meg.
Kérjük Önöket segítsék munkánkat,
hogy minden család húsvétja
szép lehessen.
Bármilyen tartós élelmiszert,
tisztítószert,
tisztálkodó szert, édességet
szívesen fogadunk.
„Másokat megajándékozni
akkor a legértékesebb, ha azt halkan
és önzetlenül tesszük.”
Daniel Gottlieb
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Új évaddal nyitott az
Újbudai Kulturális Szalon
Három sikeres ember,
három különböző életúttal, mégis hasonló
értékrenddel. Az Újbudai
Kulturális Szalon új
évadának első rendezvényén az állandó meghí-

Nemzeti Színháznak. Egy orvosi
vizit alkalmával ugyanis kiderült,
már két szívinfarktuson is átesett,
melyet lábon hordott ki. Az egészsége érdekében tehát lassított, ám
nem állt le teljesen: kisebb színpadi és filmszerepeket ezentúl is
szívesen elvállal. Most viszont

életrajzának tanulmányozásában. A honvédelmi miniszter
büszke arra, hogy nevéhez kötődik számos nemzeti kincs hungarikummá minősítése – ezek
száma egyébként folyamatosan
növekszik. Március végétől az
Egri Bikavér mellett Kodály Zol-

Az Újbudai Kulturális
Szalonban a magyar
közélet legfontosabb
kérdéseit vitatják meg
a vendégek
vott résztvevők, Simicskó
István és Hoffmann
Tamás mellett Reviczky
Gábor színművész foglalt
helyet. Az este folyamán
kiderült, hogy a vendégek
hasonló elvek szerint élik
az életüket: a család,
a múlt, a haza, a sport és
a filmek szeretete összeköti őket.
Reviczky Gábor színművészről
talán kevesen tudják, hogy ősi nemesi családból származik, felmenőjének 1273-ban adományoztak
nemesi levelet. A Reviczky névvel számos alkalommal találkozhattunk az elmúlt évszázadokban,
Albert például az egyetlen magyar származású kancellár volt
az Osztrák–Magyar Monarchia
idején, de rokon a költő, Reviczky Gyula is (ő házasságon kívül
született). Így talán nem is olyan
meglepő, hogy Reviczky Gábor
a színházi és filmszerepek mellett gyakran formál véleményt
a közélet történéseiről, aminek
hangot is ad. Az aktuálpolitikai
kérdéseket ma már nem posztolja
ki a közösségi oldalára, mert mint
mondja, elég egy-két negatív hozzászólás, hogy az az egészségében kárt okozzon. Ugyanakkor az
olyan, társadalomra is negatív hatással lévő ügyekről, mint például
a migráció, gyakran nyilvánítja
ki véleményét. A fanyar humoráról és karcos hangjáról ismert
színész nemrég hátat fordított a

több ideje marad a családra
és hobbijára, a horgászatra, valamint a sportra.
Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője szintén
rajong a sportért, gyermekkora
óta rendszeresen mozog, korábban kosárlabdázott, karatézott
és kipróbálta a rögbit is. Tavaly
tette le ötödik mestervizsgáját a
Wing Tsun küzdősportszakágban. A sport szeretete az általános iskolában kezdődött, igaz,
akkor még nemcsak a mozgás
iránti vágy motiválta, hanem az
is, hogy a közösségben betöltött szerepe erősebb legyen. A
testnevelés mellett a történelem
volt a kedvenc tantárgya, szívesen merült el a nagy hadvezérek

tán egyedülálló zenepedagógiai
módszere, a magyar pásztor- és
vadászkutyafajták, az ősi halászkultúrát őrző tiszai halászlé, sőt,
a világszerte talán legismertebb
ételünk, a gulyásleves is hungarikumnak minősül. Simicskó
István honvédelmi miniszteri
feladatai ellátása mellett kevés
szabadidővel rendelkezik, ha
teheti, kikapcsolódásként tévét
néz. Mivel Bruce Lee alkotásai
gyermekként nagy hatással voltak rá, ma is szívesen mélyül el
az akciófilmek, de még inkább a
filmvígjátékok világában. Mint
mondja, egy nehéz nap után a vidám képsorok tudják kikapcsolni leginkább.

Ingyenes családi
egészségnap a Szent
Kristóf Szakrendelőben

Hoffmann Tamás szintén rajong
a filmművészetért. Élete első
mozis kalandja szülőfalujához,
Albertfalvához kötődik, ahol
gyermekként látta a Fantomas
című fantasyt, és a cselekmény
olyannyira felzaklatta, hogy haza
kellett vinni a vetítésről. Mint
mondta, a családi anekdoták közé
is bekerült ez a történet, amelyen
ma gyermekei is jókat derülnek.
Újbuda polgármestere egyébként
egész életét Albertfalván töltötte,
jelenleg is abban a házban él, ahová született. Szívesen emlékszik
vissza a Duna-parti fürdőzésekre
és a kelenvölgyi szánkózásokra is.
Édesapja dolgozta fel Albertfalva
történetét, amire nagyon büszke.
A történelem iránti rajongása is
édesapjától ered, ő mesélt neki a
magyarok legnagyobb cselekedeteiről, és ő vezette be a numizmatika rejtélyes világába is. Igazi apa-fia program volt, hogy az
ecseri piacra jártak, és a régi korok pénzérméit gyűjtötték. Hoffmann Tamás úgy látja, a numizmatika nagyon sokat segít abban,
hogy az emberek megismerjék
egy ország történetét, legnagyobb
történelmi alakjait, címereinek és
gondolkodásmódjának változását.
Ma már a kisfia is részt vesz az
érmék gyűjtésében, így ez a hobbi
generációkon át öröklődik.
Az Újbudai Kulturális Szalon
–egy rövid szünet után– tizedik
alkalommal nyitotta meg kapuit a
B32 Galéria és Kultúrtérben, hogy
a szereplők együtt vitassák meg a
magyar közélet legfontosabb eseményeit és kérdéseit, azokat az
ügyeket, amelyek a mindennapjainkra is hatással vannak. A Haidar
Norbert önkormányzati képviselő
által életre hívott sorozat vendégei olyan történetekkel gazdagították a hallgatóságot, amelyek a
mindennapokban nem vagy csak
részben kerülhettek felszínre. Az
új évad háziasszonyi teendőit Földi Kovács Andrea látja el, akit televíziós műsorvezetőként már jól
ismerhetnek akár az M1, akár az
Echo TV képernyőjéről.

Április 8-án ismét családi egészségnappal várja az érdeklődőket a
Szent Kristóf Szakrendelő.
A több mint tízéves múltú rendezvény fókuszában a prevenció áll,
a szűrővizsgálatokat 9 és 14 óra
között tartják.
– Az egészségi állapotszűrések közül a legnépszerűbb a vérnyomás-, a vércukormérés,
a koleszterinszűrés, férfiaknak a PSA-szűrés
és tanácsadás, valamint a csontsűrűségmérés,
kiértékelés – mondta Záray Gyuláné ápolási
igazgató. Emellett a szokásoknak megfelelően
számos más vizsgálatra is lehetőség lesz: bőrgyógyászati anyajegy-, nőgyógyászati, gyermekszemészeti és -fogászati szűrés, EKG- és
hallásvizsgálat is. Azt is megtudhatják az
érintettek, miért száraz a szemük, vagy hogy
fenyegeti-e őket a zöldhályog.
Az ismeretterjesztő előadások tematikája
szintén változatos. Szó esik majd a halláscsökkenés okairól, a pánikbetegségekről és
a felnőttkori ortopédiai problémákról. Az érdeklődőknek termékismertetőket tartanak,
kipróbálhatnak gyógyszernek nem minősülő
készítményeket, valamint gyógyászati eszközöket is. A belépés díjtalan, a szolgáltatások
ingyen vehetők igénybe.
(T. K.)

Megjelent a

pont magazin

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

pontmagazin.hu
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Helyesírással indult a tavaszi A zene mindenkié
tantárgyi versenyhét
Több száz gyerek vett
részt a tavaszi kerületi
tanulmányi versenyeken.
Az újbudai iskolások
helyesírásból, matematikából, informatikából,
természetismeretből,
angolból mérhették össze
tudásukat, de volt vers- és
prózamondó verseny is.
A vetélkedőket az Újbudai
Pedagógiai Intézet szervezte meg.
Csaknem százan versengtek nyelvtani ismeretekből a Kelenvölgyi
Általános Iskolában – ezzel vette

kezdetét az Újbudai Pedagógiai
Intézet által szervezett tavaszi tanulmányi versenysorozat. Először
tollbamondás várt a diákokra, a feladatok korosztályonként változtak.
– A tesztek kijavítása után a legjob-

bak más fővárosi iskolásokkal is
összemérhetik tudásukat. A tehetséggondozásra nagy gondot fordít
az önkormányzat – hangsúlyozta
Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai Pedagógiai Intézet vezetője. Hozzátette, a tanulmányi versenyekre
gyerekek százai jelentkeznek évről
évre azért, hogy megmutathassák
tudásukat és kiemelkedő tantárgyi
teljesítményüket. – Az pedig külön
öröm – emelte ki az intézetvezető
–, ha a tanulókat nem kell noszogatni, hanem maguktól is szívesen
indulnak a vetélkedőkön.
A magyar irodalom, azaz az őrmezői versmondó verseny pedagógiai célja a magyar kultúra értéke-

inek ápolása és a tehetséggondozás
volt. Az eseménnyel arra a három
híres költőre emlékeztek – Kálnoky
László, Kormos István, Zelk Zoltán
–, aki egy időben élt és alkotott Őrmezőn. A vetélkedőn egy három

percnél nem hosszabb, tetszőlegesen kiválasztott lírai alkotást kellett a kisdiákoknak előadniuk.
A természetismereti csapatverseny a Lágymányosi Bárdos Lajos
Általános Iskolában zajlott, mivel
az előző esztendőben a bárdososok nyertek ebben a tantárgyban.
A megmérettetés idei témaköre:
2017. élőlényei. Az előzetesen megadott élőlényekről az iskolák egyegy kártyajátékot készítettek.
Az angolverseny két fordulójában hetedik és nyolcadik osztályos
tanulók mutathatták meg idegen
nyelvi készségeiket. Az írásbelin
két feladatot kellett megoldani: egy
szöveg kiegészítését és egy olvasott szöveg értelmezését. A szóbelin olyan témákról kellett beszélni,
mint a család, a ház, a lakás, a szabadidő, az egészség, az utazás, a
napirend, az időjárás és a vásárlás.
A Fekete István szépolvasási
vetélkedőn a tanulók először egy
szabadon választott szöveget olvashattak fel a a zsűri előtt a szerző bármelyik művéből. Ezt követően – rövid felkészülés után – egy
a zsűri által kiválasztott Fekete
István-regényrészletet kellett felolvasni.
Az informatikavetélkedőn a
diákok a számítógépes alkalmazásokban való jártasságukról és
tudásukról, illetve az informatikai alapok ismeretéről adtak
számot. A gyerekek MS-Office
2013-as szoftvert alkalmazhattak,
a grafikai megoldásokhoz pedig a
a Windows 7-tel bevezetett Paint
felületet. A matematikaversenyt
lapzártánk után tartják.

Folytatódott a többéves
hagyomány: idén tavas�szal is megtartották a Pető
Zenedélutánt a Pető András
Főiskola Gyakorló Általános
Iskola és Kollégiumban
a Villányi úton. Ezúttal
Oravecz György zongoraművész előadását élvezhették
az intézmény mentoráltjai,
valamint az ország minden
részéből érkező mozgássérült gyerekek.

vagy általában kulturális rendezvényekre, művelődési házakba. A Pető
iskola diákjainak egy része ráadásul
halmozottan sérült: tanulásban akadályozott, illetve látás- vagy hallássérülés társul a mozgássérüléshez, a
muzsika azonban nekik is sokat jelent.
– Az örömszerző zenei alkalmak számukra különösen nagy súllyal bírnak,
hiszen az érzelmi csatornák megnyitása segíti az ismeretszerzés élményszerűségét – mondta Szuhaj Eszter
konduktor.
A sorozat mottója: „Ha a hegy nem
megy Mohamedhez, Mohamed megy

Oravecz György játékára elevenedett
meg Muszorgszkij legismertebb zongoraciklusa, az Egy kiállítás képei a
Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumában a Pető
Zenedélutánon. A súlyosan mozgássérült gyerekeknek szóló előadáshoz
vetítés is kapcsolódott: a vásznon
megjelentek a zenemű egyes tételei,
vagyis a gnóm alakja, az öreg kastély,
a veszekedő gyermekek, vagy éppen a
szekér, a csibék és a piac látványa.
A súlyos mozgássérülteknek az
átlagosnál jóval kisebb esélyük van
eljutni a Zeneakadémiára, a Művészetek Palotájába, hangversenytermekbe,

a hegyhez”. Ezért 2014 februárjától
számos neves művész és együttes járt
már a XI. kerületi iskolában. Újbuda
Önkormányzata is több alkalommal
támogatta a rendezvényeket. A művészek, a pedagógusok, a szülők és
a konduktorok egyetértenek abban,
hogy a sérült gyerekeknek a bizonyítás, a „tudás megmutatása” egy számukra fontos közösségben nagy erőt
ad a mindennapokban. Ezért is lényeges szerintük egy közös dalkincs, illetve énekkultúra kialakítása, amelynek szerves része a közös éneklés,
zenélés vagy zenehallgatás.
(T. K.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üres lakások költségelven alapuló
bérbeadására – 2017

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete
(a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázat célja: az önkormányzat költségelven kívánja
bérbe adni azokat a tulajdonában álló üres Budapest, XI.
kerület, Albertfalva u. 4. sz. alatti üres lakásingatlanokat, melyek a R. 10. § (2) bekezdésének megfelelően csak
pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címe: a pályázati kiírásban
felsorolt, Budapest, XI. kerület, Albertfalva u. 4. sz. alatti épületben lévő üres lakások bérletére lehet pályázatot
benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban vannak
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos

XI. kerületi lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének,
felújításának támogatására – 2017.

P R MONTOR

TELEVÍZIÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV.
29.) önkormányzati rendelet, valamint a pénzeszközök
átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi nyílt pályázatot
teszi közzé:
A pályázat célja: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) vis�sza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI.
kerületi lakóépületek korszerűsítéséhez, felújításához az
energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése
céljából.
Támogatható tevékenységek köre:
Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére (energiamegtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra
nyújtható támogatás:
• épületgépészeti rendszerek (szellőzőrendszer) korszerűsítése, felújítása
• épületvillamos-rendszerek korszerűsítése, felújítása
Az ÖKO-program részeként a következő célokra nyújtható támogatás:
• a lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) lakásonkénti beszerelése
• a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az
épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy

A pályázat célközönsége: a pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig
a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 10. 18.00 óra
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: a részletes
pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai
út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület,
Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető vagy az
önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.
ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén
vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű havi lakbér
háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2017. március 27.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

költségmegosztók) beszerelése. A „smart metering” (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása
• az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének
az átalakítása
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás
szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40%-a, de pályázatonként nem haladhatja meg a
22 500 Ft/lakás összeget.
A pályázat célközönsége: pályázatot nyújthatnak be az
önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő
társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 19. 16.00 óra.
A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a
részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető,
vagy az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A nyertes pályázókkal az önkormányzat Támogatási
Szerződést köt.
Szerződéskötési határidő: 2017. november 15. 16.00
óra.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje:
2018. március 30. 12.00 óra.
Budapest, 2017. március 17.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
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A 77 Elektronika nyerte az idei
Magyar Innovációs Nagydíjat

Az elismerést Zettwitz
Sándor ügyvezető vette át
Kövér László házelnöktől
a Parlament Felsőházi
Nagytermében
Az idei, immár 17 alkalommal átadott Magyar
Innovációs Nagydíjat a XI. kerületben „őshonos”
77 Elektronika Műszeripari Kft. kapta, a fél
automata vizeletüledék-analizátor termékcsalád
kifejlesztéséért és forgalmazásáért. Az elismerést Zettwitz Sándor ügyvezető vette át Kövér
Lászlótól a Parlament Felsőházi Nagytermében
március 29-én.
A 2017-ben Magyar Innovációs Nagydíjjal kitüntetett félautomata vizeletüledék-analizátor termékcsalád a 77 Elektronika
Kft. 2011-ben induló, kutató-fejlesztő-innovációs (KFI) programjának eredménye. – A cél egy, a világpiacon egyedülálló új
készülékkategória megteremtése volt. Fontos volt az is, hogy
az új technológiát nemcsak a humán, hanem a sok szempontból

eltérő követelményekkel rendelkező állatorvosi diagnosztika
területén is fel lehessen használni – mondta lapunknak Zettwitz
Sándor a parlamenti ünnepélyes díjátadón.
Az innováció megvalósításához a tervezettnél is több új,
részben az új készülékkategóriához, részben a vizeletüledékmérés technológiájához kapcsolódó műszaki ötletre, megoldásra volt szükség. Új fejlesztés az elektronikus hardvermegoldás, új a teljes mechanikus konstrukció, beleértve a küvett
– azaz az oldatok optikai minőségét is mutató laboratóriumi
üvegedény – adagolását és továbbítását, a mikroszkópot, a fókuszálás megoldását, új a szoftver architektúra az interface a
külső, „távirányító” egységhez, új a felvett digitális képeket
kiértékelő speciális, neurális hálózatokra épülő képkiértékelő
modul struktúrája, logikája, és maga a kiértékelő modul tanításának módszere is. Mindezeket az újdonságokat szabadalmak védik.

lakossági tájékoztatás

Figyeljünk egymásra,
ügyeljünk környezetünkre!

A tavasz friss, napsütéses-illatos zsongása mindenkit a szabadba, parkokba,
erdőkbe vonz. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a környezetünkben lévők közül
néhányan zavarják a többieket, esetleg kárt okoznak. Illemtani vita helyett praktikus – és fontos – ismereteket nyújt a 2013 februárjától hatályos, a közösségi
együttélés alapvető szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet. A közterületek rendjét ezen kívül a 2012. évi II. Tv. (a szabálysértési törvény) is szabályozza.
Az előírások nem követelnek különleges viselkedést, be nem tartásuk következménye azonban több tízezer forintos helyszíni, vagy akár ennél is magasabb
összegű közigazgatási, szabálysértési bírság is lehet.
A közterület nem rendeltetésszerű használata
Szabályszegés a gördeszkázás, görkorcsolyázás, rollerezés vagy kerékpározás
a közterület utcabútorzatán, virágágyás szegélyén, lépcsőkőn, utcaszegélyeken,
padokon (erre a célra épített pálya is rendelkezésére áll kerületünkben), továbbá a közhasználatú létesítmények, berendezések nem rendeltetésnek megfelelő
használata.
Szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése
Újbudán is tilos közterületen alkoholt fogyasztani, a közigazgatási bírság 150
ezer forintig terjedhet. A tilalom nem vonatkozik nyitvatartási időben a szeszes
ital árusítására jogosult vendéglátóegységek (teraszok), illetve ilyen engedéllyel
szervezett alkalmi rendezvények területére.
Szabálysértés a szeszes ital kiszolgálása 18 évesnél fiatalabb vagy láthatóan
részeg személynek, illetve fiatalkorú szándékos lerészegítése közterületen vagy
nyilvános helyen.
Veszélyeztetés kutyával
A közforgalmú közlekedési eszközön szájkosár és póráz nélkül lévő, a közterületre felügyelet nélkül kiengedett, a természeti és védett természeti területen
póráz nélkül elengedett vagy kóborolni hagyott kutyák gazdái szabálysértést
követnek el. Ugyanígy az is, aki élelmiszerüzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre beviszi, illetve beengedi kutyáját (a vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő ebek kivételt jelentenek).
Köztisztasági szabálysértés
Tilos a szemetelés és szennyezés közterületen, közforgalmú épületben vagy tömegközlekedési eszközön. Szabálysértést követ el az is, aki nem gondoskodik
az állata által okozott szennyezés (ürülék) eltüntetéséről, és aki engedély nélkül
rak le közterületen települési hulladékot.
Természetvédelmi szabálysértés
Jogsértést követ el, aki természeti, védett természeti területen a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet
más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak, vé-

dett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt megrongál,
elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős mértékben zavarja.

Zettwitz Sándor arról is beszámolt, hogy a félautomata vizeletüledék-analizátor termékcsalád új készülékkategóriát
teremtett, világszerte lehetőséget adva sok tíz ezer kis és közepes (tehát drága automata készülékkel nem rendelkező) humán és állatorvosi laboratóriumnak a korszerű, gyors, pontos,
egyszerű, mikroszkópos vizeletüledék-analízis elvégzésére.
A félautomata vizeletüledék-analizátor az állatorvosi területen
forradalmian új változást hozott. Az eddig egyedüli, bonyolult,
időigényes, szubjektív és drága manuális mikroszkópia helyébe
lépett az új mérési módszer. Az új vizsgálat pár hónap után a
kötelező vizsgálati protokoll része lett.
A forgalmazás 2016 első negyedévében indult Európában, az
USA-ban és egyes ázsiai országokban. Abban az esztendőben
2484 félautomata vizeletüledék-analizátor készülék értékesítése nyomán mintegy ötmilliárd forint többletárbevétel és 1,7
milliárdos többleteredmény keletkezett. A társadalmi hasznosságot az új, pontos és gyors méréstechnika megjelenésén túl az
is jelzi, hogy az innováció megvalósításához jelentős, 467 millió forint értékű beruházásra, több területet érintő szervezeti
fejlődésre és 84 új munkahely létrehozására volt szükség. A cég
az innovációval kapcsolatos know-how-t részben nemzetközi
szabadalmakkal védi.
A díjat Kövér László házelnök adta át a kft. ügyvezetőjének. Ezt megelőzően hangsúlyozta, a jövő biztonságát a jelen
és a múlt, azok eredményeinek együttessége biztosítja. A jövő
biztonságának egyik pillére pedig az innováció. Hozzátette, a
magyar gazdaságpolitika nagymértékben támogatja a K+F+I
területét, ebben az évben 500 milliárd forinttal. Az állami ráfordítás mértéke ezzel a tavalyi 0,96-ról 1,5 százalékra nőtt.
A Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Závodszky Péter kiemelte, a pályázati adatok szerint a 32
megvalósult innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen több mint 21 milliárd forint
többletárbevételt értek el (ennek jelentős hányada exportból származik) és közel 400 új munkahelyet hoztak létre.
A megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezeti terhelés mérséklése stb. nyomán további több tízmilliárd forint
társadalmi haszon keletkezett.
(T. K.)

Kertészkedjünk bátran!
A jó idő beköszöntével itt az
idő, hogy mediterrán növényeink végre kikerülhessenek a
kertünkbe. A teleltetés megviseli növényeinket, így fontos,
hogy először is alaposan megvizsgáljuk őket.
Gáfor Gergő, a Fitoland
Kft. okleveles kertészmérnöke
hasznos tanácsokkal látja el az
olvasót: – A leanderek egész
évben folyamatosan nőnek és
virágoznak, ezért nagyon sok

Zöld felületek rendeltetéstől eltérő használata
Bírsággal sújtható aki járművel, kerékpárral a zöld felületek nem erre a célra
kijelölt útjain közlekedik; a közutak elválasztó sávjában és annak peremén telepített zöld felületen árusít, kéreget; zöld felületre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll; póráz nélkül vezet kutyát (kivéve a kijelölt kutyasétáltató és
kutyafuttató helyeket – az elmúlt években több is létesült Újbudán); zöld felületen kempingezik, jogosulatlanul építményt létesít; szökőkutakba, tavakba belép,
azokban állatot fürdet; közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat
mos, illetve sporttéren dohányzik.
Csendháborítás
Aki lakott területen, tömegközlekedési eszközön, természeti és védett természeti területen indokolatlanul mások nyugalmát zavaró zajt okoz, szabálysértést követ el. A zaj- és rezgésvédelmi szabályokat szegi meg, aki lakóövezetben
kertgondozás során zajt kelt (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás,
kerti traktor működtetése) munkanapokon 20.00–08.00 óra között, szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon 00.00–09.00 óra és 14.00–24.00 óra között.
Jogosulatlan közterületi értékesítés
Aki közterületen a tulajdonos hozzájárulása nélkül árusít, szabálysértést
követ el.
Tiltott fürdés
A Duna teljes fővárosi szakaszán, így a Kopaszi-gátnál is tilos a fürdés. A tiltott
helyen fürdőzők szabálysértést követnek el.
Amennyiben olvasóink a cikkünkben ismertetett szabályszegések
bármelyikét észlelik, bejelentést tehetnek, hatósági intézkedést kérhetnek
az alábbi elérhetőségeken:
• BRFK XI. Ker. Rendőrkapitányság: 11rk@budapest.police.hu, telefon: 3814300, központi, egyben „telefontanú” zöldszám: 06 80/555-111, központi
SMS-vonal hallássérülteknek 06/20/9000-107, sürgős központi számok: 107
vagy 112.
• Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség: fki.delbuda@katved.gov.hu, telefon: 459-2337, sürgős központi számok: 105 vagy 112.
• Újbuda Közterület-felügyelet: kozteruletfelugyelet@ktf.ujbuda.hu, zöldszám:
06/80/411-112, 06/80/852-832.
A polgárőrök is figyelnek a közterületek rendjére
A polgárőröknek hatósági eszközeik nincsenek, de figyelmeztethetik a zöld területeken tartózkodókat az együttélés szabályok betartására, illetve kirívó esetben értesíthetik a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet.
• Lágymányosi Polgárőr Egyesület: lagymanyosipolgarorseg@gmail.com, 24
órás ügyeleti telefonszám: 06 30/621-2112.
• Újbuda Polgárőr Egyesület: 06/70/458-8314.

tápot és gyakori átültetést igényelnek. Célszerű az átültetésen már a kirakáskor túlesni.
Válasszunk egy-két mérettel
nagyobb cserepet, ültessük
át általános vagy mediterrán
virágfölddel, a megnyúlt hajtásokat pedig vágjuk vissza.
Amennyiben leanderünk a tél
során nagyon felkopaszodott,
a hajtások felét 20-30 cm-re
metsszük vissza. Amikor az új
hajtások elérik a 30 cm-t, a többi hajtást is vágjuk le, így növényünk nyár közepére megújul,
felfrissül.
A citrusfélék nehezen viselik
a telet a lakásban ezért gyakran
sok levelük lehullik. Ilyen esetben a gyümölcsöket szedjük le,

a növény hajtásit felére vágjuk
vissza, és csak akkor öntözzük,
ha földje már kiszáradt. Átültetni csak akkor célszerű, ha
már új leveleket hozott.
A kertészek nagy kedvence
a murvafürt. Azonban ez a növény is gyakran felkopaszodik
a tél során. Kirakás után óvatosan öntözzük, kezdjük el tápozni virágzó növényekhez való
táppal, és ültessük át, ha már új
leveleket hozott. A murvafürt
futónövény ezért érdemes támrendszerre futtatni és gyakran
visszavágni a nyár során.
A kínai rojtosvirág (Lorpetalum) a lakásban is szépen
telel. Világos helyen télen is
virágzik. Kirakáskor ültessük
át és vágjuk vissza, hogy szép
sűrű legyen egész nyáron. Tá-

pozzuk rendszeresen, így egész
nyáron virágozni fog.
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közmeghallgatás
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
2017. április 18-án, kedden
16 órakor a „Budapesti Műszaki Egyetem
Oktatóreaktor üzemeltetési engedélye”
tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne
az OAH székház nagyterme
(1036 Budapest, Pacsirtamező út 17.).

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS
Lakossági kérésre, engedélyezett forgalomtechnikai tervek alapján a XI. kerületi Kondorosi út–Fehérvári út–Andor utca–
Tétényi út által határolt terület március
24-étől Tempo 30-as övezetbe került. Ezen a
területen a „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtáblával megjelölt sebességnél gyorsabban
haladni tilos.
Az övezet kezdetét minden úton a „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtábla, az övezet
végét pedig a „Korlátozott sebességű övezet
vége” tábla jelzi. Felhívjuk a közlekedők figyelmét a „jobbkézszabály” fokozott betartására:
a KRESZ értelmében a korlátozott sebességű
övezetben csak egyenrangú kereszteződések
lehetnek.

90 éves lett
Somos László
1927-ben látta meg a napvilágot a kerületünkben élő
Somos László nyugállományú
ezredes, aki a napokban
ünnepelte 90. születésnapját.
A Simicskó
István
honvédelmi
miniszter
által aláírt
emléklapot
– egy ajándékkosárral
együtt –
március 29-én
adták át az
ünnepeltnek.

Somos
Lászlót
nagymamája nevelte fel, aki nagy
hangsúlyt fektetett
unokája taníttatására. Neki köszönhette, hogy a II.
világháború borzalmai ellenére is
el tudta végezni a
középiskolát, majd
1946-ban az érettségit is letette. Ám hiába volt a kezében az okirat, az elhelyezkedés nem ment egyszerűen. 1947-ben
aztán meglátta a tiszti iskola felhívását,
és jelentkezett a képzésre, amelyet sike-

resen el is végzett. Ezután már ő oktatta
a többi tanulót a Kossuth Akadémián,
méghozzá harcászati és törzsszolgálati ismeretek témakörben. 1982-ben, 55
éves korában vonult nyugdíjba, a Honvé-

a legtöbb bajtársának. Feleségével 1953ban kötötték össze életüket, egy gyermekük született. Neje nyolc évvel ezelőtt
bekövetkezett halála óta lányával egy
háztartásban éli mindennapjait gazdag-

delmi Minisztérium vezérkari titkárságvezetőjeként. Szerencsésnek érzi magát,
amiért nem kellett vidéken szolgálatot
teljesítenie, és szinte egész életét Budapesten tölthette. Elmondása szerint így
könnyebb volt családi életet élnie, mint

réti otthonukban. Szívesen beszél a katonai életről, épp ezért, ha teheti, mindig
elmegy a klubnapokra. Soha, egy napra
sem hagyja ki a hosszú sétákat, és amikor csak teheti, keresztrejtvény fejtéssel
tölti a szabadidejét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:
ssz.
cím
m2
Hrsz
elhelyezkedés
					
					
1.
Bartók Béla út 37.
93
5048/0/A/51
belső pince
2.
Bartók Béla út 132.
121
3450/0/A/1
belső pince
3.
Bertalan L. u. 26.
90
5000/0/A/39
utcai bejáratú pince
4.
Bocskai út 75.
117
4596/5/A/37
belső pince
5.
Bölcső u. 5.
142
4158/62/A/47
előkertből nyíló pince
6.
Budafoki út 41.
94
5018/1/A/32
udvari lejáratú pince
7.
Hamzsabégi út 31.
44
4366/4/A/1
belső pince
8.
Hengermalom út 12.
21
3878/1/A/1
belső pince
9.
Karinthy F. út 4–6.
49
4253/0/A/6
udvari bejáratú pince
10.
Karinthy F. út 12.
49
4233/0/A/28
belső pince
11.
Kende u. 7.
30
5004/0/A/1
belső pince
12.
Kruspér u. 1/B
38
5533/4/A/2
belső pince
13.
Tibavár u. 4.
13
4568/138/A/2
előkertből nyíló pince

megtekintés időpontja
2017. év
április
12-én 11:00–11:15
12-én 09:30–09:45
11-én 09:00–09:15
12-én 10:15–10:30
10-én 09:00–09:15
10-én 09:30–09:45
13-án 10:15–10:30
13-án 09:30–09:45
11-én 10:45-11:00
11-én 10:15–10:30
11-én 09:30–09:45
10-én 10:15–10:30
12-én 09:00–09:15

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15. (hétfő) 12.00 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztály (1113 Bp., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206.
szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.

További információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686-os telefonszámon.
Budapest, 2017. március 22.

Gazdasági Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
üres ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ
lakások költségelven alapuló
bérbeadására – 2017.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete
(a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat célja: az önkormányzat költségelven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló felújításra váró lakásingatlanokat, melyek lelakottsága miatt a bérbeadáshoz
elengedhetetlenül szükséges generálfelújítása bérbeadás
céljára gazdaságosan számára nem megoldható és a R. 10.
§ (3) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások:
1. Budapest, XI., Petzvál József u. 73. (Albert u. 7.) I.
em. 4. Alapterülete: 41 m2
2. Budapest, XI., Ballagi Mór u. 10. II. em. 10. Alapterülete: 29 m2
3. Budapest, XI., Ballagi Mór u. 3. III. em. 7. Alapterülete: 30 m2
4. Budapest, XI., Csóka u. 3–5. III. 111 és 111/A. Alapterülete: 36 m2
5. Budapest, XI., Hegyalja út 52. als. 1. Alapterülete:
38 m2
6. Budapest, XI., Villányi út 6. IV. em. 2. Alapterülete:
40 m2

7. Budapest, XI., Villányi út 6. I. em. 13. Alapterülete:
65 m2
A pályázat célközönsége: a pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig
a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén
vállalja a pályázati lakás saját költségen történő felújítását 1 éven belül, a pályázatban előírt 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 15 év.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. április 28. 12.00 óra.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: a részletes
pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai
út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest, XI., kerület
Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2017. március 27.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

!
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A már februárban meghirdetett közterület
elnevezéssel kapcsolatos pályázat
során rengeteg javaslat érkezett be
az Önkormányzathoz,
melyek közül kiválasztásra került
a 8 legalkalmasabb.
Most ismételten az Újbudán élők segítségét
kérnénk, hogy kiválasszuk azt a kettőt,
melyet a Főváros elé terjeszthet
Újbuda Képviselő-testülete.

A pirossal (Balatoni útra merőleges
rövid utcaszakasz) jelölt részre
az alábbi javaslatok érkeztek:
• Zenthe Ferenc utca
• Letérő utca
• Sasadalja utca
• Alsó Beregszász út
A sárgával (vasúttól nyugatra,
azzal párhuzamosan kialakított
közterület) jelölt szakaszra
az alábbi elnevezések
közül lehet választani:

• Násznép utca
• Koszorúslány utca
• Zelk Zoltán út
• Tormaföld utca
A javaslatokat

2017. április 13. 12.00 óráig

lehet személyesen benyújtani vagy postai
úton eljuttatni Gál Balázs részére a Budapest Főváros XI.
kerület Újbuda Önkormányzata
Zsombolyai utca 5. III. em. 304. címre.
Kérjük, hogy levelében mindkét területre 1-1,
a felsoroltak közül a legszimpatikusabb
kerüljön feltüntetésre.
A legtöbb szavazatot kapó elnevezés, az áprilisi
Képviselő-testületi ülésen kerül napirendre.

aktuális
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Környezetvédelem
Újbudán: legyen még több
Sas-hegy Barát Kert!
Továbbra is folyamatosan lehet pályázni a Sas-hegy Barát Kert címre.
A kezdeményezés még két éve indult,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park akkoriban
nagy erővel igyekezett a természetvédelmi területekről ritkítani, illetve
irtani a nem őshonos, sok esetben ká-

esemeny/kornyezetvedelmi-palyazatok/sas-hegy-barat-kert-palyazat).
A Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembere ezt követően ellátogat a pályázó
kertjébe, és ingyen felméri annak állapotát, tanácsokat ad, hogyan alakítsák igazán természetbaráttá, milyen növényeket

ros fajokat. Ez költségesnek bizonyult,
ezért a környéken élők segítségét kérték ahhoz, hogy hatékonyabban lehessen a Sas-hegy száz évvel ezelőtti,
őshonos növény- és állatvilágát vis�szatelepíteni. A Sas-hegy Barát Kert
címért az önkormányzat honlapján
elérhető adatlap kitöltésével lehet indulni (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/

ültessenek, és mely fajokat cseréljék le.
Később ingyenesen elszállítják a keletkezett zöldhulladékot. A Sas-hegy Barát
Kert címet elnyerőket ajándéktáblával,
valamint kedvezményekkel, a természetvédelmi terület ingyenes látogatásával
díjazza a Duna-Ipoly Nemzeti Park.
A legfőbb cél a Magyarországon őshonos természeti környezet visszaállítása,

misszió
Tisztelt
Olvasó!

az ezt alkotó legfontosabb fajok közé tartoznak a galagonya-, kökény- és somfélék.
Ezen túlmenően meg kell tisztítani a környéket az invazív fajoktól, vagyis azokat
az idegenhonos növényeket kell lecserélni, amelyek a földrészre kerülve gyorsan
terjednek és kiszorítják az őshonos fajokat. Invazív például az orgona is,
amely kétségkívül szép látványt
nyújt, az esztétika azonban nem
minden: az őshonos fajok segítségével madarakkal, pillangókkal,
vagyis élettel telik meg a kert.
Gajárszki Áron LMP-s képviselő tíz évig dolgozott a környezetvédelemért, tapasztalatainak
köszönhetően elhivatottan áll ki
az ügy mellett. Úgy véli, nem
elég a Sas-hegyet zöldebbé tenni, sokkal lényegesebb, hogy az
ott élők szemléletét is meg tudják változtatni. Véleménye szerint sokakhoz nem jutott el ez a
pályázati lehetőség, pedig nyitottak lennének a környezetvédelmi problémák megoldásához.
Éppen ezért önkénteseket toborozva rendszeresen körbejárják
a Sas-hegyet és népszerűsítik a
programot. Ehhez rendelkezésre áll egy
kiadvány is, melyet az önkormányzattól
is be lehet szerezni. A képviselő szerint a
folyamatos szmogriadók közepette a lakosok még többre értékelik, ha zöld környezetben élhetnek, és a közös érdeknek hála
a Sas-hegy környékén lakók még inkább
összetartó közösséggé kovácsolódnak.
(H. S.)

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere
által létrehozott „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz csatlakozva
Budapest Főváros XI . kerület
Újbuda Önkormányzata meghirdeti

A legszebb
konyhakertek

Túl vagyunk az első igazán tavaszias napokon,
ami igencsak ránk fért
a kemény tél után. Talán
már számba is vettük,
milyen növény fagyott
el a balkonon vagy a
kertben, mi az, amit
pótolni szeretnénk, és
mi az, amitől az újraéledést, a rügy kipattanását
várjuk. A természet lassan magához tér, a gyerekek szaladgálnak a napsütésben, minden nagyon
derűsnek tűnik. Ám így, húsvét előtt álljunk meg
egy pillanatra, és csendesedjünk el. A keresztény
világ egyik legfontosabb eseménye, Jézus kereszthalála és szenvedésének emléke arra is jó alkalom,
hogy számot vessünk az egész éves teendőinkkel,
a családi feladatokkal, valamint magunkkal, hogy
mit miként kellene jobban vagy másképp csinálni.
Nagypéntek idén már munkaszüneti nap. Ekkor
a korábbi népszokások szerint hallgatás költözött
a családokba, és nemcsak az asszonyok, hanem a
lányok is fekete ruhát húztak, a templomba pedig
gyalog mentek, néhol még az arcukat is elfátyolozták, megadva a tiszteletet az értünk szenvedő
Jézus Krisztusnak. Az imádságokban a passió és
Jézus kiszenvedése, kereszthalálának értelméről
való elmélkedés kapta a központi szerepet.
Csendesedjünk el kicsit mi is...
Tisztelt újbudaiak, kérem, hogy az egy nap szünettel bővült húsvétot töltsék hasznosan, szeretetben és megértésben. Készüljenek az ünnepre, fessenek a lányok sok hímes tojást, lepjék meg velük
az idősebbeket, süssenek omlós kalácsot, hogy a
hagyomány felnőttről gyerekre szálljon, és főzzenek finom sonkát tormával, tojással, hogy az ünnep ne csak szép, de ízletes is legyen.
E hasábokon kívánok minden kedves újbudainak
kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést a hosszú
hétvégére.
Hoffmann Tamás
Újbuda Polgármestere

MEGÉRI SIETNI!
VÁLOGASSON KORSZERŰ HDi-MODELLJEINK KÖZÜL
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező
kertművelő és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:

2017. május 20.

Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Budapest XI. ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi Osztálya
1113 Budapest Zsombolyai u. 4. II. em. 208-as iroda
Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított
• Zártkert 1. Zöldség
• Mini: 10–50 m2
• Zártkert 2. Gyümölcsös
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

CITROËN C4 CACTUS

AKÁR

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor
előzetes időpont egyeztetés alapján

Eredményhirdetés:
2017. október
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

CITROËN C4

BlueHDi 100 SHINE

1 080 000 FT
KEDVEZMÉNNYEL!

*

BlueHDi 100 FEEL EDITION
AKÁR

1 060 000 FT
KEDVEZMÉNNYEL!*

ÚJ CITROËN
GRAND C4 PICASSO
BlueHDi 120 S&S FEEL
AKÁR

1 500 000 FT

KEDVEZMÉNNYEL!*

*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok 2017. február 6-tól 2017. április 30-ig vagy visszavonásig a magyarországi akciós készletlistán lévő személygépjárművekre magánszemélyek által megkötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig.
Az 1 500 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel személygépjármű vásárlása esetén, az 1 080 000 forintos
kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine személygépjármű vásárlása esetén, az 1 060 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új
Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition személygépjármű vásárlása esetén érvényes. A kedvezmény teszt- és használt személygépkocsi vásárlására nem, kizárólag az akciós
készletlistáról történő vásárlásra vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a listaárból levonandó, maximális kedvezményt
foglalják magukban, a feltüntetett kedvezmények a meghatározott modellek konkrét felszereltségű verzióinak megvásárlása esetén elérhetőek. A képek illusztrációk. A
C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A
tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben vagy a citroen.hu oldalon.
A Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km. A Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine vegyes fogyasztása: 3,6
l/100 km, CO2-kibocsátása: 95 g/km. A Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 100 g/km.

CITROËN ŐRMEZŐ

1112 BUDAPEST, VIZSLA UTCA 2-4. | TELEFON: 06-1-309-0920 | WWW.CITROENAUTO.HU
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Kiemelkedően jók az újbudai intézmények oktatási és infrastrukturális adottságai

Indul a beiratkozási szezon az iskolákban
kerületi intézményt, hiszen mind szakmai, mind infrastrukturális adottságaik budapesti szinten is kiemelkedően jók. Ezt bizonyítja a 2015-ös kompetenciafelmérés
is, amelyen egyes újbudai iskolák kiemelkedő eredményt
értek el.
Ha a szülő úgy dönt, a lakókörnyezetükben található iskolák közül gyermeke számára egyik sem megfelelő, másikat is választhat. Az úgynevezett szabad iskolaválasztáskor azonban az igazgatónak jogában áll elutasítania ezt a
kérelmet helyhiány esetén. Ha viszont az általános iskola az összes „további felvételi kérelmet” helyhiány miatt
nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között
nyilvános sorsolás útján dönt. Természetesen az intézmény
felvételi körzetében lakó gyermekek között nem lehet sorsolást tartani, mivel a kötelező felvételt biztosító általános
iskolának fel kell vennie a körzetében lakókat. A szabad
iskolaválasztás esetén különleges helyzetnek, így „előnynek” számít, ha: a tanuló szülője, testvére tartósan beteg
vagy fogyatékkal élő; vagy a testvére az adott intézmény
tanulója; vagy munkáltatói igazolás alapján a szülőjének a
munkahelye az iskola körzetében található; vagy az iskola
a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található.

Ovi vagy suli, avagy
az iskolaérettségről röviden

Évtizedes kérdés a szülők és az óvodák közti vita, hogy menjen-e iskolába a gyermek hatéves korában vagy maradjon az
óvodában. Az iskolaérettségről az óvoda ad szakvéleményt.
Ha a szülő nem ért egyet az óvodavezető által kiadott szakvéleménnyel, akkor a pedagógiai szakszolgálathoz vagy
szakértői bizottsághoz fordulhat.
Mindenki számára öröm talpraesett, csacsogós kisgyermekkel találkozni. A bátor és határozott, ugyanakkor pajkos
kiállás kialakulásához azonban nemcsak a szülők, hanem
a nevelők, pedagógusok tevékenysége is elengedhetetlen.
A bölcsőde ugyan kihagyható, ám hároméves kortól nem
pusztán ajánlott, hanem kötelező is a kicsik óvodába iratása. Ebben az intézményben tanulhatják meg a közösséghez
tartozás írott és íratlan szabályait, az alkalmazkodás és beilleszkedés fortélyait. (Nem mellesleg az óvodai beiratkozást
elhanyagoló szülő szabálysértést követ el.) Az óvodai időszak a gyerek hatodik életévéig tart – amikor is iskolába fog
járni –, de van, aki még elhúzza az óvodáslétet, és csak a
következő évtől megy iskolába.

Az állami iskoláknak fel
kell venniük azt az elsőst,
aki életvitelszerűen
a körzetükben lakik

XI. kerület: 8 óvoda, 28 telephely

A leendő kisiskolásokat április 20–21. között
kell beíratni a lakóhelyük szerint illetékes
vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára. A felvételről az intézmény igazgatója dönt 15 napon belül, határozatáról
írásban értesíti a szülőket. Pár héten belül
az óvodai és bölcsődei jelentkezések ideje is
elérkezik.

Az óvodában tanulhatják
meg a kicsik a közösséghez
tartozás írott és íratlan
szabályait

A 2017/2018-as tanévben számos új és kevésbé új jogszabályi előírás is érvénybe lép az első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő gyerekekre vonatkozóan. Minden kis gólya
ingyenes tankönyvellátásban részesül – Újbudán immár
több mint tíz, országosan ötödik éve. (A tankönyv az iskola
tulajdona, a könyvtár adja kölcsön.) Csak a többéves használatra alkalmas tartós tankönyveket lehet az iskolai könyvtárból kikölcsönözni. Az első évfolyamra beíratott tanulók
szüleitől – étkezési díjon kívül – az állami fenntartású intézmény nem kérhet és nem szedhet pénzt gyermekük neveléséért, oktatásáért. A nagycsaládosok, valamint a rászoruló
gyermekek ingyen ehetnek az iskolában.
– Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg, melynek megállapításához szükség van az érdekelt
települési önkormányzatok véleményére is – emlékeztetett a
köznevelésért felelős alpolgármester. Molnár László lapunknak hangsúlyozta, 2017. január 1-jén létrejött az új állami intézményfenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyébe a Klebelsberg Központ lépett, és kialakultak
a tankerületi központok. Ez újrafogalmazta az önkormányzatok feladatköreit, így Újbudáét is. Molnár László szerint
a megváltozott kompetenciák jelentős „kihívás” elé állítják
az önkormányzatot, az új intézményekkel, tankerületekkel
új párbeszédre van szükség. Az elmúlt hónapok eredményei
azt igazolják, továbbra is az együttműködés jellemzi az oktatás állami, illetve XI. kerületi szereplőinek viszonyát.

Újbudán a Dél-budai Tankerület
az illetékes

A kötelező felvételt biztosító általános iskolának fel kell
vennie azt a leendő elsőst, aki életvitelszerűen az intézmény körzetében lakik. Ha a településen több általános

iskola működik, az egyes általános iskolai körzeteket úgy
kell meghatározni, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek
aránya megegyezzen a többi intézményben található gyerekek arányával. Ha a körzeti iskola igazgatója elutasítja
a felvételi kérelmet, akkor a szülőnek érdemes azonnal az
Újbudán illetékes Dél-budai Tankerületi Központhoz fordulni. (A KLIK 2016. december 31-én megszűnt.) A szabad
iskolaválasztási lehetőség miatt soha tudható előre, hogy a
kerületben hány gyereket íratnak be. Idén az intézmények
nagyjából 1100 tankötelessé váló óvodásra számíthatnak.
Iskolaéretlenség esetén a beiratkozás egy esztendőt csúszhat. Azt, hogy a leendő kisiskolás további egy évig óvodás maradhasson, a nevelési tanácsadó vagy a szakértői
bizottság javasolhatja, az iskolai felvételről az intézmény
igazgatója dönt. A kerületben érintett állami iskolákról és
az azokhoz tartozó körzetekről az önkormányzat honlapján
lehet tájékozódni.

Újbuda iskola-, óvodaés bölcsődebarát kerület

Újbudán már több mint tíz éve ingyen
kapják a tankönyveket az elsősök

Az FHB Bank családbarátkörnyék-indexében Újbuda
városrészei előkelő helyen végeztek a 2016-os felmérés
során. Ez az összetett mutató Budapest 191 városrészét
elemezte és hasonlította össze, egyik legfontosabb eleme az intézményellátottsági alindex, amely a bölcsődék,
óvodák, iskolák elérhetőségét tükrözi. A XI. kerület lakótelepi részei az intézményekben verhetetlenek. A gyermekeiket bölcsődébe, óvodába, iskolába járató szülőknek
Molnár László azt javasolja, bátran válasszák bármelyik

A gyermeket a lakóhelyhez tartozó óvodába kell beíratni.
Most már csak az az óvoda köteles jóváhagyni a felvételt,
amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik.
Ez azt jelenti, hogy a lakhely és a tartózkodási hely is abban a körzetben van már legalább három hónapja, amelyben az óvoda is. Ezt minden esetben ellenőrzik. Ha kétség
merülne fel, akkor védőnői nyilatkozatot kell beszerezni.
Nem kis stresszt jelent ez a szülőknek, hiszen sokan találkoznak azzal a helyzettel, hogy a körzeti óvodában már
nincs hely, és közlik, egy távolabbi intézménybe kell majd
íratni a gyermeket, ami persze cseppet sem praktikus a család számára.
Az óvodai nevelés alól kizárólag az önkormányzat jegyzője adhat felmentést – kérelem benyújtása alapján –, ezt
minden esetben meg kell indokolnia a szülőnek. Az óvodába viszont mindenképpen be kell iratkozni, még akkor is,
ha nem akarjuk, hogy a gyerek majd odajárjon. Az óvodai
beiratkozás után az óvodavezető, valamint a védőnő is ad
véleményt, ezekkel együtt lehet a kérvényt benyújtani.
Az önkormányzat honlapján is megtalálható „2017-2018
Tájékoztató Újbuda óvodáiról” című kiadványból kiderül: a
kerületben nyolc önkormányzati óvoda működik 28 telephellyel. A férőhelyek a lehetőségekhez mérten évről évre
bővülnek, óvodaudvarok újulnak, szépülnek meg, 2015-től
pedig óvodakezdési csomaggal várják a kiscsoportos gyermeket. Az Újbudai Pedagógiai Iroda révén szakmai képzéseket, konferenciákat, valamint tematikus napokat szerveznek a kerület pedagógusainak és gyermekeinek, ezzel
is színesítve Újbuda oktatási, nevelési kínálatát. Hoffmann
Tamás polgármester a kiadványban úgy fogalmaz: „lelkiismeretes, felkészült és törődő szakemberek, óvodapedagógusok dolgoznak az intézményekben, így a gyermekek igazán
jó helyre kerülnek”.
Az óvodai jelentkezés a 2017/2018-as nevelési évre 2017.
május 2-ától 5-éig tart. A szülők férőhely iránti igényüket a
minden XI. kerületi önkormányzati óvodában egységes jelentkezési lapon jelezhetik. A jelentkezési lapok az óvodákban hozzáférhetők, de az önkormányzat honlapjáról is letölthetők. A szülő választhat a lakóhelye szerint nem illetékes
intézményt is, az óvoda a szabad férőhelyek függvényében
tudja felvenni a gyermeket.
(T. K.)
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Nagy Húsvéti Tojásvadászat
Albertfalvi Közösségi Ház

Drogdilemmák
– Az egészségfejlesztés módszerei, lehetőségei
2017. április 7. 18.30
Formabontó rendezvénysorozat valósul meg Újbudán a drog
önsorsrontó hatásairól, a család, a szülők felvilágosult, tudatos viselkedéséről a gyerekek szerhasználatának megelőzése
érdekében. A programsorozat célja, hogy a gyereket nevelő
családok, a szülők a szerhasználattal összefüggő specifikus
ismeretekre tegyenek szert, ezzel is fejlesztve szülői készségeiket, erősítve családi rendszerüket. Az Albertfalvi Közösségi
Házban a Családbarát Akadémia rendezvényén a szakemberek
a várható kérdésekre készítik fel a szülőket, támogatva őket a
problémák korai felismerésben. A program alatt húsvéti kézműves foglalkozás várja a legkisebbeket.
Minden költészet – Endless Night józankoncert
2017. április 8. 18.00
Az Endless Night zenekar az elmúlt évtizedek kelet-európai
életérzését fogalmazza meg költői szövegekkel, két gitárra
hangszerelve. Egy kicsit furcsa, egy kicsit vad. Kelet-Európa.
Vendég: Kőszegi Máté gitár.

Versek közt bóklászva
2017. április 11. 18.00
A Magyar Költészet Napján hagyomány Albertfalván, hogy
irodalomkedvelők összeülnek, és felolvassák egymásnak legkedvesebb verseiket. Mindenki megosztja a titkot, hogy miként
érintette meg egykor egy-egy költemény a szívét, a lelkét, az
értelmét. Rendhagyó és kötetlen irodalomóra nagy klasszikusokkal és kortársakkal, sosem hallott gyöngyszemekkel és
gyerekkori kötelezőkkel… Mert minden költészet! A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

már pár hónap után meg kell válniuk gyermeküktől, még ha
csak néhány órára is. De kire bízhatjuk rá legféltettebb kincsünket? Hogyan válasszuk ki a megfelelő intézményt számára? Hol, milyen szolgáltatást kínálnak a bölcsődék és óvodák?
Ezekre a kérdésekre adhat választ az Újbudai Ovibörze, ahol a
kerületi magánóvodák, bölcsődék és családi napközik mutatkoznak be.

Keretben – Kozma Cecília fotókiállításának megnyitója
2017. április 12. 18.00
Minden csukott és nyitott ablak megannyi történet és mese. Különös erővel ragadja meg az ember képzeletét, és a rögzített pillanat továbbgondolására késztet: mit láthatnánk, ha betekinthetnénk rajta? És mit látott az, aki évszázadok távolából nézett
ki onnan? Egy ablak kaput nyit a múlt felé és más színben láttatja a jelent. Keretbe foglalt határ a magánszféra és a külvilág
között, amely elválaszt, de összeköt. Kozma Cecília fotóin a fények játéka, a tükröződések formái, a kultúrák névjegyei mind
izgalmas kalandot ígérnek. A tárlat május 8-áig látogatható.

Garázsvásár, kiállításmegnyitó
és Tavaszébresztő családi nap
Prohászka Antal kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket április 7-én, pénteken 18 órától a Kelenvölgyi Közösségi Házba. Április 8-án reggel 8 órától garázsvásárt, 9.30-tól
pedig Tavaszébresztő családi napot tartanak, ahol a bábelőadást követően Gévai Csilla meseíró, illusztrátor kézműves
foglalkozásán, végül pedig tojásvadászaton vehetnek részt a
programra látogatók. A garázsvásár az érdeklődök számára
ingyenes, a programokon való részvétel díja 800 Ft/fő, családi
jegy 2400 Ft.

Gazdagréti Közösségi Ház

SOK GYEREK, TÖBB MUNKA

Nagy Húsvéti Tojásvadászat Gazdagréten
2017. április 8. 9.00–12.00
Kirándulj egy nagyot Gazdagréten, és gyűjtsd
össze a húsvéti kincseket! A húsvéti nyuszi a
Gazdagréti Közösségi Házzal és a helyi boltokkal, üzletekkel összefogott, és elrejtette
kincseit szerte a lakótelepen. A gyerekeknek
már nincs is más dolguk, minthogy felkutassák a lelőhelyeket, majd ügyesen válaszoljanak a nyuszi kérdéseire. Minden jó válasz
egy-egy apró ajándékot ér! A játék ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: gkh@
ujbuda.hu e-mail címen. A vadászathoz a térképet a Gazdagréti téren, a Príma áruház előtt
lehet átvenni 9.00–10.00 óra között. Ha megtaláltál minden kincset, térj be hozzánk nyereményedért, és játssz velünk!
Újbudai Ovibörze
2017. április 9. 10.00–15.00
Minden szülő életében eljön a nap, amikor el
kell engednie gyermekét a nagybetűs közösségbe. Vannak szerencsésebbek, akik éveket
tölthetnek otthon a kicsivel, másoknak viszont

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÁPRILIS 22-ÉN (SZOMBATON)
8:00-12:00 óra között (illetve a készlet erejéig)

KEDVEZMÉNYES
MUSKÁTLIVÁSÁRT
szervez a kerületi lakcímkártyával rendelkezők számára.
A muskátli ára: 100,-Ft/csomag (3 tő). A vételár a helyszínen fizetendő.
Minden lakcímkártyával rendelkező lakos 1 csomag muskátli vásárlására jogosult, melyet kizárólag személyesen vehet át.

FELHÍVÁS

– Az idén autóval viszem ki a tojásokat a XI. kerületbe!

Balkáni táncház a Rece-Fice együttessel
2017. április 4. 20.00–23.00
Egy szilveszteri felkérés apropóján az egykori Rece-Fice együttes tagjai jó pár év után újból összeálltak. Ekkor úgy döntöttek,
hogy érdemes ismét elindítani egy táncházsorozatot, amelynek
helyszínéül Őrmezőt, napjául pedig minden hónap első keddjét
választották. A főként balkáni (görög, bolgár, macedón), illetve délszláv népzenére körtáncokban lehet táncolni, a lépések
könnyen elsajátíthatók, előzetes tudást nem igényelnek. Családi programnak is ideális, mivel kisebbek és nagyobbak együtt
táncolhatnak.
Belépő egységesen 800 Ft.
Húsvéti hagyományok – Kézműves délelőtt
2017. április 15. 10.00–14.00
A családi rendezvényen ki-ki kedve és kézügyessége szerint
próbálhat ki olyan hagyományos kézműves tevékenységeket,
mint a tojásfestés írókával vagy a gyöngyfűzés, de együtt festhetnek-rajzolhatnak nyuszikat, báránykákat, vagy akár kiscsirkéket is a legkisebbekkel. A foglalkozást a Magyar Népi
Kultúráért Alapítvány hagyományőrző csapata, a Cavinton
Néptáncegyüttes tagjai vezetik.
Belépő: 500 Ft

2017. május 7.,
vasárnap 20 óra

TESTVÉREST
a Nézőművészeti Kft.
előadása
játsszák:

Katona László,
Scherer Péter,
Simkó Katalin

BARANYAI ÉS BÖLCSŐ UTCA SARKÁN
ALBERTFALVI PIAC
ŐRMEZEI PIAC
GAZDAGRÉTI PIAC
BIKÁS PARKKAL SZEMBEN (TÉTÉNYI ÚT 38. ELŐTTI PARK)

dramaturg:
Gyulay Eszter
asszisztens:
Hodászi Ádám
jelmez:
Pirityi Emese
zene: Katona László
és Molnár Gusztáv
dalszöveg:
Molnár Gusztáv

További információ: A +36 1 372 4595 TELEFONSZÁMON

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

rendező:

Scherer Péter
Belépő: 2000 Ft

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Őrmezei Közösségi Ház

2017. április 22.,
szombat 20 óra

Az akció a készlet erejéig tart!
Árusítóhelyek:

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

diák/nyugdíjas:
1700 Ft

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter
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Népdalok
a Petőfi suliban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
XI. kerületi lakóházak felújításának
pénzügyi támogatására – 2017.

Kisiskolások hallgathatták meg Budai Ilona
Kossuth-díjas népdalénekes előadását a Petőfi
Sándor Általános Iskola aulájában. A programot
Farkas Kriszta önkormányzati képviselő szervezte, hogy a gyerekek már kiskorukban megismerkedhessenek a népi kultúra kincseivel.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere
(továbbiakban: polgármester) a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016.
(XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi
közzé:
A pályázat célja: az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást
nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.
Támogatható tevékenységek köre: a pályázat részeként a legalább 4 lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:
1. gázvezeték-felújítás
2. kéményfelújítás
3. tetőfelújítás
4. gépészeti felújítás (kivéve liftek felújítása, iparosított technológiával
épült lakóépület energiatakarékos szellőzőrendszer korszerűsítése, felújítása,
valamint a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése)
5. elektromos fővezetékek felújítása (kivéve iparosított technológiával
épült lakóépület energiatakarékos épületvillamos-rendszerek korszerűsítése, felújítása)
6. homlokzatok felújítása (nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető támogatás, bejárati lépcső akadálymentesítése támogatott)

Budai Ilona Kossuth- és Pro Cultura Újbuda díjas népdalénekes
az ország minden részéből, illetve a határon túlról származó
dalokat énekelt a kisdiákoknak a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában. A művésznő Újbudán él – fia ebbe az intézménybe járt –, és nemrég jelent meg az új könyve, Elindultam
világ útján címmel, amelyből néhány mesét is felidézett. Az
előadásnak külön aktualitást adott, hogy idén az ország Kodály
Zoltánra emlékezik, aki 135 évvel ezelőtt született.
– A mai felgyorsult világban, ahol az internet, a közösségi
média és a mobilkommunikáció határozza meg az iskolások
mindennapjait, nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a népművészettel – mondta érdeklődésünkre Budai
Ilona. – Minél kisebb korban találkoznak a népi kultúra kincseivel, annál fogékonyabbak az azokban található szépre és jóra
– tette hozzá az énekesnő. A diákok az interaktív foglalkozáson
lelkesen válaszoltak a kérdésekre, így játszva tanulhattak.
Az eseményt Farkas Kriszta önkormányzati képviselő szervezte. Ő maga is vonzódik a művészet ezen irányzatához, a
helyszín, vagyis Albertfalva pedig különösen alkalmas az ilyen
előadásokra, hiszen számos népművész él és alkot ezen a környéken.
(T. K.)

Liftek felújítására kizárólag az életveszélyes munkák elvégzésére határozat
alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.
Vissza nem térítendő támogatás mértéke: az igényelhető önkormányzati
támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési
költség maximum 40%-a, de pályázatonként lakásszámtól függően legfeljebb
a részletes pályázati kiírás szerinti összeg vehető figyelembe.
A pályázat célközönsége: pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat
közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek
(továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 19. 12.00 óra.
A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a részletes pályázati
kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest,
XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról letölthető. (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok)
A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az önkormányzat Támogatási Szerződést köt.
Szerződéskötési határidő: 2017. november 15. 16.00 óra.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2018. március 30.
16.00 óra.
Budapest, 2017. március 17.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

HÚSVÉTI
MEGLEPETÉS
A KARINTHYTÓL
NÉZZE MEG BÁRMELYIK HÚSVÉTI ELŐADÁSUNKAT,
D O B J A J E G Y É T A S Z Í N H Á Z B A N TA L Á L H AT Ó
GY Ű J T Ő L Á DÁ BA E L É R H E T Ő S ÉG E I V E L É S

N Y E R J E N LUXU S É L M É N Y T:
PÁR OS B ELÉPŐJEGY AZ
A M I KIS VÁ ROSU NK DÍSZBEMUTATÓJÁRA
HÁ ZTÓL H Á ZIG SZÁLLÍTÁS
TESLA LUXU SLIMUZINNAL
KÉTFŐS VACS ORA A HADIK BAN

HÚSVÉTI ELŐADÁSAINK:
ÁPR. 14. PÉNTEK
Á P R . 1 5 . S Z O M B AT: Z
Á P R . 1 6 . VA S Á R N A P :
Á P R . 1 7. H É T F Ő : A

: NERCBA
SUZSIKA
NYITOTT
BOLOND

NDA
HANGJA
ABLAK
LÁNY
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Két helyszínen
indul újra
a 60+ relaxáció
A mindennapi életben számtalan váratlan
stresszhatás ér bennünket, ami alaposan igénybe veszi szervezetünket, kimeríti erőforrásainkat. A feszültségek csökkentésének egyik
hatékony módja a relaxáció, amely könnyen
elsajátítható szakszerű foglalkozás részeként.
Április 24-étől ismét indulnak relaxációs
foglalkozások az Újbudai Szenior Programközpontban, valamint a januárban nyílt Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban hétfői napokon kezdő és haladó
csoport formájában. Az újabb hatalkalmas
kezdő tanfolyam során az alapgyakorlatok
elsajátítására van lehetőség. A haladó csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, és azokat az érdeklődőket várjuk, akik már korábban
részt vettek a 60+ relaxációs foglalkozásokon,
és jobban el szeretnének mélyülni a módszerben különböző témákat érintve.

A foglalkozások helyszíne és időpontja:
• kezdő csoport:
április 24-étől hétfőnként 13.00 órától az Újbudai Szenior Programközpontban (1117 Bp.,
Bölcső u. 3.)
• haladó csoport:
április 24-étől hétfőnként 11.00 órától az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban (1112 Bp., Kérő u. 3.)
április 24-étől hétfőnként 14.00 órától az Újbudai Szenior Programközpontban (1117 Bp.,
Bölcső u. 3.)
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött! Jelentkezni április 18–21.
között telefonon vagy személyesen lehet az
Újbudai Szenior Programközpontban a csoportlétszám függvényében (XI., Bölcső u. 3.,
tel.: 372-4636).

Pilates-torna Újbuda Önkormányzatának
támogatásával
Foglalkozások helye: Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47. Tel.:
204-6788). Ideje: 2017. április 20-ától csütörtökönként
12.30–13.30 óráig. Jelentkezés: 2017. április 6–14. között a tanfolyam helyszínén

10.00–18.00 óráig. Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 6000
Ft/10 alkalom. 60+ kedvez-

ménykártyáva: 1000 Ft/10
alkalom* Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea.
*A kedvezményes díj csak
az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még
nem vett részt a tanfolyamon!

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel
300 havi programjából
2017. április 9. 60+ természetjárás
Pilis-hegység: Pilisszentlászló–Akasztó-h.–
Prédikálószék (az új kilátó)–Dobogókő
Táv: 14 km, szint: 500 m. Előzetes jelentkezés szükséges! Találkozó: 7.45, Batthyány tér,
HÉV (ind. 7.58); ingyenes; jelentkezés: Somóczi Szilvia (CAOLA), 06/30/340-3490.
2017. április 11. 10.00–19.00 Koszorúzás és
Versmaraton
Előzetes jelentkezés szükséges! Helyszín: Őrmező, Költők parkja; ingyenes; további információ: minden hétköznap.8.00–20.00 óra között a 309-0007-es telefonszámon; jelentkezés:
személyesen az Őrmezei Közösségi Közösségi
Házban (XI., Cirmos u. 8.), vagy e-mailben:
okh@ujbuda.hu
2017. április 10. 16.00–18.00 Útifilmvetítés:
Toszkána (Valentin Ferencné, 60+ program
önkéntes) Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes;
információ: minden hétköznap 8.00–14.00 óra
között a 372-4636-os telefonszámon
2017. április 11. 18.00–20.00 „Versek közt
bóklászva”
A Magyar Költészet Napja alkalmából várják
az érdeklődőket, hogy felolvassák legkedvesebb verseiket. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.; ingyenes;
további információ: minden hétköznap 10.00–
18.00 óra között a 204-6788-as telefonszámon
2017. április 12. 18.00–19.00 Keretben:
Kozma Cecília fotókiállításának megnyitója
A tárlat május 8-áig látogatható nyitvatartási
időben. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház,
XI., Gyékényes u. 45–47.; ingyenes; további
információ: minden hétköznap 10.00–18.00
óra között a 204-6788-as telefonszámon

További programok és információ:

Újbudai Szenior
Programközpont

Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás: hétköznap
8–14 óra között
Web: idosbarat.ujbuda.hu/
ujbuda-60-program
facebook.com/Ujbuda60pluszProgram
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

2017. április 13. Irodalmi séta idegen
vezetéssel (Ezüstnet Egyesület)
Arany Jánosra és a 19. század magyar irodalmáraira, művészeire versekkel, idézetekkel,
érdekes történetekkel emlékezve (Fiumei úti
Nemzeti Sírkert). Előzetes jelentkezéshez kötött! Találkozó: 13.00, Fiumei úti Sírkert bejárat (1086 Bp., Fiumei út 16.); költség: idegenvezetés 13 000 Ft/csoport, 1 főre létszámfüggő
(500–600 Ft), jelentkezés: buliczkajutka@
gmail.com e-mail címen vagy minden hétköznap. Séta időtartama 2 óra
2017. április 13. 13.00–17.00 József Attila
születésnapjára. Irodalmi délután
Helyszín: USZOSZ Keveháza Idősek Klubja,
XI., Keveháza utca 6.; ingyenes; további információ: Szabó Imréné, 06/1/786-6325
2017. április 18. 18.00–19.00 Zsolti bácsi
konyhája
Gasztroklub témája: a nagy húsvéti sonkaversen. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház, XI.,
Gyékényes u. 45–47.; költség: 300 Ft/fő; további információ: minden hétköznap 10.00–18.00
óra között a 204-6788-as telefonszámon
2017. április 19. Mozilátogatás, Allee
Cinema City (szervezés alatt)
Részletes információ április 10-étől telefonon;
költség: 1320 Ft; Polgár Tiborné, 789-3022,
polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu
2017. április 19. 14.00–15.00 Zöld jeles
napok, a Föld Napja
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni
a világot?” Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont, XI., Bölcső u. 3.; ingyenes; Duna-Ipoly Nemzeti Park; további információ:
minden hétköznap 8.00–14.00 óra között a
372-4636-os telefonszámon
2017. április 21. 18.00–19.30 Költészet Napja
Az Albertfalvi Közösségi Ház Opera- és Dalstúdiójának ünnepi koncertje megzenésített
versekkel, díszvendégekkel. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház, XI., Gyékényes u.
45–47.; belépő: 500 Ft/fő; további információ:
minden hétköznap 10.00–18.00 óra között a
204-6788-as telefonszámon

Zenés kímélő torna Majorszky Klára
gyógytestnevelővel
Minden hétfőn 15 órától a Gazdagréti Közösségi
Házban! Az első alkalom ingyenes, további alkalmak: 200
Ft/alkalom. Folyamatos csatlakozási lehetőség! További
információ, előzetes jelentkezés: majorszky@gmail.com,
0620/443-7048

Sas-hegyi túra
Újbuda Önkormányzata és a Röck
Vasas Természetjárók közös szervezésében idén is megrendezésre kerül
a XXIII. „Föld napi” Sas-hegyi túra
2017. április 20-án (csütörtök) 9.00 és 17.00 óra
között, a lezárt, természeti
kincsekben gazdag budai
Sas-hegyet erre a napra kifejezetten Újbuda lakosainak nyitják meg! (Cím: 1112 Bp., Tájék u. 26.).
Várunk minden kedves természetet kedvelő
érdeklődőt a megújuló látványokban gazdag
Sas-hegyre, ahol a Bemutató Központ vetíté-

sén megismerhetik a hegy élő világát, védett
növényeit, majd a tanösvényen szakképzett
vezetők kísérik végig a látogatókat a páratlan
panorámával rendelkező hegy oldalán. A jelentkezőket csoportokba szervezve, szakképzett túravezetők kalauzolják
élményben és látványban
gazdag sétára. A csoportos
túravezetésre
jelentkezni
lehet: 2017. április 6–18.
között Újbuda Önkormányzatának Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoport munkatársainál. Telefonszám:
372-3482. E-mail: gabonyi.erika@ujbuda.hu,
toth.agnes@ujbuda.hu

Gerinctorna fiziológiás labdán
– kezdő tanfolyamok
1. CSOPORT:
Helyszín: Széchenyi István
Gimnázium (Egry József u.
3–11.) Időpont: 2017. április
18-ától keddenként 16.00–
17.00 óra között. Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva.

JELENTKEZÉS:
2017. április 6–13. között
9.00–12.00 óráig személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.)
Beiratkozáshoz az Újbuda
60+
Kedvezménykártyát,
személyigazolványt és lak-

címkártyát kérjük, hozzák
magukkal.

2. CSOPORT:
Helyszín:
Mechatronikai
Szakközépiskola (Rétköz u.
39.). Időpont: 2017. április
21-étől péntekenként 14.00–
15.00 óra között. Csoportvezető: Karakai Márta.
JELENTKEZÉS:
2017.
április
12–13-án
13.00–16.00 óráig és 18–
19-én 10.00–13.00 óráig
személyesen a tanfolyam

helyszínén (Rétköz u. 39.).
Beiratkozáshoz az Újbuda
60+
Kedvezménykártyát,
személyigazolványt és lakcímkártyát kérjük, hozzák
magukkal.
A tornakurzus díja/fő: 6000
Ft/10 alkalom. 60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10
alkalom*
*A kedvezményes díj csak az
első beiratkozáskor vehető
igénybe annak, aki még nem
vett részt a tanfolyamon!

Tematikus okoseszközés számítógépes tanfolyamok
Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a
különböző okoseszközök és közösségi felületek,
így megnőtt az időskorúak körében is az igény
arra, hogy magabiztosabb felhasználók legyenek. A felmerülő igények teljesítésére az Újbuda
60+ Program ismét indít az Android rendszerrel
és alapalkalmazásokkal, a Viber csevegőalkalmazással, a Facebookkal, valamint a Google
szolgáltatásaival kapcsolatos kurzust az Újbudai
Szenior Programközpontban.
A részvétel előzetes, személyes jelentkezéshez kötött, a tanfolyamokra 2017. április 18–
21. között 9.00–13.00 óráig lehet jelentkezni
az Újbudai Szenior Programközpontban (XI.,
Bölcső u. 3.) a csoportlétszám függvényében.
A jelentkezéshez kérjük, hozza el Újbuda 60+
Kedvezménykártyáját, személyi igazolványát
és lakcímkártyáját is.
A tanfolyamok az alábbi időpontokban zajlanak:
Android operációs rendszer alapjai
(6 alkalmas tanfolyam):
Szükséges eszközök:Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefon vagy tablet
1. csoport: április 24-étől minden hétfőn
12.30–13.30 óráig
2. csoport: április 24-étől minden hétfőn
14.00–15.00 óráig

Folytatódik
a 60+
Egészségklub

Folytatódik az ingyenes 60+
Egészségklub az Újbudai
Szenior Programközpontban.
Barátságos, kötetlen hangulatú beszélgetés részeként ismerkedhetnek az érdeklődők
az egészség megőrzésének
praktikáival, miközben személyes kérdéseikre is választ
kaphatnak. A klub rendszeres
vendégei és előadói a Semmelweis Egyetem végzős dietetikus (táplálkozási szakember)
hallgatóiból, valamint a 60+
program önkéntes orvosaiból
kerülnek ki. Április 24-én
16.00 órától A cukorbetegség
szövődményei és a Láthatatlan
étkezés témákkal várjuk az érdeklődőket (vakvezető kutyák
világnapja alkalmából).

Viber csevegőalkalmazás
(5 alkalmas tanfolyam):
Szükséges eszközök: okostelefon vagy tablet
április 26-ától minden szerdán 11.00–12.00
óráig
Google szolgáltatásai (pl. Kereső, Gmail,
Térkép, YouTube használata, 7 alkalmas
tanfolyam, alapfokú számítógépes ismeret
szükséges):
1. csoport: április 25-étől minden kedden
14.15–15.15 óráig.
2. csoport: április 25-étől minden kedden
15.30–16.30 óráig.
Facebook (6 alkalmas tanfolyam,
alapfokú számítógépes
ismeret szükséges):
1. csoport: április 26-ától minden szerdán
13.00–14.00 óráig.
2. csoport: április 26-ától minden szerdán
14.30–15.30 óráig
A kurzus díja 500 Ft, csekken történő befizetéssel. Egy jelentkező csak egy tanfolyamon
vehet részt a korlátozott csoportlétszám miatt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

aktuális
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Egy sikeres vállalkozás
jogi háttere

is segített elindulni. A klub visszajáró vendégeiként a különféle vállalkozási formák előnyeiről, illetve hátrányairól, a cégalapítás körüli
teendőkről beszéltek március 27-én a B32 Galéria és Kultúrtérben.
Dr. Arató Balázs egyebek közt a vállalati jog szakértője. Dr. Aratóné
Nagy Ágnes pedig mérlegképes könyvelő, de az ingatlan-értékbecslés

húsvéti
21 féle elemből variálható!

fotó: body.builder.hu

Kerékgyártó Gábor vállalkozásfejlesztési tanácsnok a legutóbbi alkalomra is különleges vendégeket hívott meg: dr. Arató Balázs és dr. Aratóné Nagy Ágnes ügyvédi irodát vezet, nagy tapasztalattal rendelkezik
cégalapítás terén, és több, a Spin-Off Klubhoz közel álló vállalkozásnak

és -közvetítés, a közbeszerzési, illetve üzletfejlesztési tanácsadás, valamint a pályázatírás területén is nagy tapasztalatokkal rendelkezik.
Mindketten úgy vélik: ha valaki vállalkozó, óhatatlanul is érhetik meglepetések, ezért nagyon fontos a kezdetektől fogva szakértőket gyűjteni
magunk köré. Több olyan esetről is beszámoltak, amikor a vállalkozás
vezetője túl későn kereste meg őket: ügyvédre nemcsak akkor van szükség, amikor már baj van, hanem annak megelőzéséhez is. A cég vezetőjének csak minimális szinten kell átlátnia a bonyolult számításokat, de a
két szakértő egyetértett abban, hogy szerződést kell kötni az ügyvéddel
és a könyvelővel is, mert így mindkét fél kötelezettségei egyértelműen
tisztázva vannak.
A jogász-könyvelő páros mindenkinek azt javasolja: a cég megalapítása előtt az üzleti terv legyen az első lépés, akkor elkerülhetők a nagy
meglepetések. A számlaképesség pedig nem pusztán az adózás miatt
lényeges, hanem azért is, hogy komolyan vegyék a vállalkozót a piacon. Balázs és Ágnes bevezették a klub tagjait
az adózás néha kissé bonyolult világába és arra is fény
derült, hogy a papírmunkán kívül mire van szükség egy
kft. létrehozásához. Többek számára kérdéses volt, hogy
mi is az az apport, és egy induló cégnél mi lehet apport.
A szakértő páros részletesen kifejtette, hogy ez egyfajta
vagyonbeli, de nem pénzbeli hozzájárulás, aminek nem
kell azonosnak lennie cég témájával, és jobb, ha könnyen
felbecsülhető az értéke.
Hasznos jó tanács volt még a jóhiszeműség. Ha kérdéses szituációkban a NAV segítségét kéri a vállalkozó, illetve ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben jó
döntéseket igyekszik hozni, akkor ha hibázik is, az elbírálásnál igyekezetét szem előtt tartják, nem merül fel a
gyanú, hogy direkt próbált csalni.
Magyarországon igen korszerű a cégbejegyzési folyamat: az egyablakos rendszernek köszönhetően mindent
egy helyen el lehet intézni, és a papíralapú iratok helyett
sokkal inkább az interneten zajlik az ügyintézés. Végül
pedig a szakértő vendégek azt tanácsolták a fiatal vállalkozóknak, hogy szűkös anyagiak mellett is forduljanak szakemberhez
még a kezdetekkor, kérjenek kedvezményes induló csomagot az ügyvédektől, könyvelőktől, mert ha a hosszú távú együttműködés a cél, akkor
biztosan mindenkinek előnyös megállapodást köthetnek.
(H. S.)

Elhunyt Fekete Ferenc, aki a honi
testépítés egyik alapítója, az IFBB
Világszövetség életműdíjasa
volt. Egy hónappal 83. születésnapja előtt, hosszan tartó, súlyos
betegség után március 14-én tért
örök nyugovóra.

Bakos Miklós a Város Házi Híradó (Budafok-Tétény önkormányzati lapja) hasábjain
így írt a Fekete Ferencről szóló megemlékezésében: “Az utolsó két hónapban, amit
már sajnos kórházban, ágyhoz kötve töltött,
minden nap együtt voltam vele. Így rövidebb-hosszabb ideig volt időm emlékezni a
régi, sportban töltött időkre, az edzőtermünkre. Sokan a magyar body building pápájaként
emlegették. Fejből tudta a kezdetektől szinte
napjainkig, mikor és ki volt a magyar bajnok,
melyik csapat nyerte a csapatbajnokságot. Ez
utóbbit könnyű volt számon tartani, hiszen
szinte mindig az ő csapata, a Spartacus diadalmaskodott. Igaz, Budapesten ez volt a legelső edzőterem a Bartók mozival szemben, a
Móricz Zsigmond körtérnél. Három generációt edzett, nemcsak jóban volt a fiatalokkal,
hanem ő is fiatalos és vagány maradt mindvégig.” (Az írást teljes terjedelemben a budafokteteny.hu honlapon olvashatják)
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LEILA
VECA

OSZKÁR-SAROK 2/NY

rugós, ágyneműtartós kanapéágy
2/AKC fekete-szürke színben
(189 x 104, f.f.: 160 x 195)

hullámrugós-hideghabos, nyitható
ülőgarnitúra több ponton állítható
beépített fejtámlával

rugós,
ágyneműtartós
franciaágy
II/AKC sb.mb-bei.
(175 x 227, f.f.: 160 x 200)

TINA

konyha magasfényű AGT
fronttal 12 féle modern
színben, közel 200 féle
elemből tervezhető.

-20%

-20%

NEXUS

bútorcsalád többféle színben, gazdag elemválasztékban, melyből bármely szoba könnyedén berendezhető.

A feltüntetett kedvezmény kizárólag
a konyhaelemekre vonatkozik, a
konyhagépekre és a kiegészítőkre nem.

HA BÚTORT KERES!

A Spin-Off Klubban mindig változatos előadásokat
hallhatnak igazi szakértőktől azok, akiknek vállalkozásuk van, vagy éppen egy vállalkozás elindításában
gondolkoznak. Azt már megtanultuk az eddigi előadásokból is, hogy egy sikeres vállalkozáshoz közel
sem elég egy jó ötlet, a mostani Spin-Off Klubon
pedig kiderült: a cég eredményes működéséhez profi
jogász-könyvelő párosra is szükség van.

Egy
sportlegenda
távozott

A feltüntetett árakat és kedvezményeket 2017.04.03-04.29. között, a készlet erejéig garantáljuk, kizárólag a bútorra vonatkoznak, a dekorációt nem tartalmazzák! Az akciós árak a feltüntetett kedvezményt már tartalmazzák. Az árak HUF-ban értendők és
az ÁFA-t tartalmazzák, a kárpitozott bútorok esetében alapkategóriás vagy akciós szövetre vonatkoznak, melyek színe, mintázata változó. A méretek tájékoztató jellegűek! *Hazai bútorban a legnagyobb kínálat a bemutatóterek összesített mérete és a
90% feletti hazai bútorforgalmazás arány alapján. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntartva: RS®

Budapest XIII., Reitter F. u. 78.
(Reitter F. u. – Fáy u. sarok)
Nyitva: H–Szo: 10–19h

Budapest XVIII., Gyömrői út 79–83.
(
Gyorsforgalmi aluljárónál)
Nyitva: H–Szo: 10–19h

Budaörs, Építők útja 2–4., B épület
(A körforgalomnál)
Nyitva: H–Szo: 10–19h

Budaörs, Raktár u. 3.
(DISZKONT ÉRTÉKESÍTÉS RAKTÁRRÓL AZONNAL!)
Nyitva: H–Szo: 10–19h

*
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Szépen csillog
a MAC ezüstérme
Izgalmas szezont zárt a MAC
Budapest jégkorongcsapata
a Magyar Kupa-győzelemmel
és a második MOL Ligaezüstéremmel.
Újbuda egyik legszerethetőbb, legközönségbarátabb csapata, a MAC idén
is sikerekben és izgalmakban bővelkedő szezont zárt. Egyik győzelmet
hozta a másik után a szeptemberben
kezdődött Jégkorong MOL Ligában,
az alapszakasz végén pedig az előkelő második helyen állt a tabellán.
A Fehérvári Titánokkal és a Debreceni HK-val folytatott, csupán öt
meccsből álló párharcból győztesen
kikerülve magabiztosan menetelt tovább egészen a döntőig, ahol – a tavalyi évhez hasonlóan – legnagyobb
riválisával, a DVTK Jegesmedvékkel
kellett megvívnia a fényesebb éremért. Az elmúlt két esztendő bajnoka
idén is rendkívül jó ritmusban szerepelt, de mindkét gárdába bőven érkeztek légiósok szezon közben, akik
a playoffra magukra is találtak. Így a
döntő előtt nem nagyon lehetett papírformáról beszélni.
Az egyik fél negyedik győzelméig
tartó versenyben óriási küzdelmet hozott az
első mérkőzés,
amelynek harmadik harmadában majdnem kiengedték
a diadalt a
kezükből a
Jege s me d vék, ám a
hosszabbításban
szerzett gólnak köszönhetően mégis csak
ők örülhettek (5-4).
A következő, itthon játszott viadalon a kellő sebes- ségre kapcsoltak az újbudai fiúk: minden
hátrányt kivédtek, és az emberelőnyt
is belőtték. Olyannyira megnőtt az
önbizalmuk, hogy a meccs végére
sikerült a Miskolc játékát teljesen
hatástalanítani, kizárták ellenfelüket
a kapu elől, a Jegesmedvék ekkorra
már komoly helyzetekig sem volt képesek eljutni. Az eredményben óriási
szerepe volt a kapus teljesítményének
is, a csapat végül 3-0-ra nyert. Ekkor
úgy tűnt, a MAC kezd rátalálni saját

játékára, így a Jegesmedvéknek minden tudományukra szükségük lesz
ahhoz, hogy megvédjék címüket. A
bajnoki döntő harmadik, igazán parázs, idegtépő mérkőzésén mindkét
együttes korábban nem látott magas színvonalon teljesített. A MAC
összeszedett néhány fegyelmezetlenségből adódó kiállítást, amit a
Miskolc rendre megbüntetett, de az
összecsapás végére sikerült ledolgozni a hátrányt. Végül azonban
óriási csaták árán a Miskolc húzta
be a meccset (4-3). A párharc negyedik mérkőzésén – talán a fáradságtól vagy a nyomástól – a MAC nem
volt képes azt nyújtani, amit tud.
A DVTK viszont töretlenül hozta
addigi formáját, tudatosan és hatékonyan játszott, ami 3-4-es győzelmet
eredményezett neki.
A végső, mindent eldöntő viadal a
szezon talán legjobb, legszórakoztatóbb összecsapását hozta. Eleinte a
MAC agresszíven és többet támadott,
ám nem tudott igazán veszélyes helyzetbe kerülni. Ugyanakkor a szezon
során megszokott miskolci fölénynek
sem volt nyoma a pályán. Kis idő
elteltével magasabb fokozatra kapcsoltak a csapatok, óriási tűzijátékot
rendezett
a MAC a miskolci
kapu előtt, és bár
az emberhátrányt ki tudták
védekezni
a
Jegesmedvék,
a nagy nyomás
eredményre vezetett.
A MAC-nak
sikerült
gólt lőni, és
megszerezni a vezetést.
Folytatódott a
nagy tempójú élvezetes játék, óriási
helyzetek adódtak, ám a
DVTK-nak sikerült egyenlíteni. Meglehetősen izgalmasan alakult
a folytatás is, mindkét gárdában benne volt a találat, ám a kapusok remekeltek. Csupán másfél perccel a vége
előtt tudtak fordítani a Jegesmedvék
a mérkőzés menetén és nyerni 2-1-re.
Így az egyik csapat négy győzelméig
tartó párharcban a DVTK Jegesmedvék 4-1-re győztek, a MAC pedig eddigi legjobb szezonját maga mögött
tudva, büszkén vehette át ezüstérmét.
(H. L.)

Juniorbajnok
a BEAC-Csata Újbuda KA
kosárlabdacsapata

Négy napon át összesen
20 kosárlabda-mérkőzést
vívtak az ország legjobb
juniorcsapatai a Gabányi
László Sportcsarnokban.
A rengeteg izgalmat, sok
emlékezetes pillanatot
hozó négy nap végére
egyetlen gárda maradt
veretlen: a BEAC-Csata
Újbuda KA csapata.
Dinamikus játékával sorra verte ellenfeleit a BEAC-Csata a Nemzeti
Leány Junior Bajnokságon, amelyet
a BEAC kosárlabda-szakosztálya
szervezett március 16–19. között.
A bajnoki meccseket is felülmúló hangulatban kezdődött a döntő

az évadban eddig veretlen Vasas
Akadémia és a hazai pályán játszó
BEAC-Csata Újbuda KA között.
Végig lendületesen, koncentráltan
küzdöttek a játékosok mindkét oldalon, ám a hazaiak fokozatosan
egyre jobban lehagyták a vendégeket. A közönség a viadal vége előtt
– 15 pontos előnynél – már állva
tombolt. Bár a Vasas játékosai még
tudtak faragni a hátrányból, ez már
csak a végeredmény arányán változtatott: 84-75-ös győzelemmel
bajnok lett a BEAC-Csata Újbuda
KA csapata!
A játékidő végét jelző dudaszó
után a lányok egymás nyakába
borulva ünnepeltek a közönség
üdvrivalgása közepette. A hagyománynak megfelelően levágták a

Akikre büszkék vagyunk
Szabó Imre, a magyar atlétikasportág legendás felkészítő edzője és a
kiapadhatatlan energiával teli, sugárzó személyiségű Lengyel Veronika, az akrobatikus rock and roll

sportág nevelő edzője nyerte el
2017-ben az „Újbuda Kiváló Edzője” címet.
Felnőtt kategóriában Gór Nagy
Miklós világbajnok vízilabdázó,

kosárlabdapalánk hálóját, a lelátón
pedig még hosszú percekig nem
csillapodott a dobolás.
A döntőre legalább ezer ember
gyűlt össze, ami egy utánpótlásmeccsen önmagában is fantasztikus élmény. A BEAC-os lányok
megérdemelték a sikert, emberfeletti energiával küzdöttek négy
napig. Az ünnepélyes eredményhirdetésen sok egyéni díjat is besöpörtek: Boros Dorka a csapat legjobb játékosa, Pusztai Petra pedig
a bajnokság legjobb védője lett. Az
edzők szavazatai alapján az AllStar gárda tagjai közé került Lelik
Réka és Pusztai Petra, a döntő legértékesebb játékosának pedig Lelik
Rékát választották (46 IBM).
(H. L.)

utánpótlás kategóriában Lestál
Fanni, Kyokushin Karate Európa-bajnoki ezüstérmes ifjúsági versenyzője lett „Újbuda Kiváló Sportolója”.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Újbuda kiváló sportolói és edzői 2017

Szabó Imre Az év felnőtt edzője, BEAC SE

Lengyel Veronika Az év utánpótlás edzője, R&M SE Gór-Nagy Miklós Az év felnőtt sportolója, OSC

Lestál Fanni Az év utánpótlás sportolója, BH SE

mozaik
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keresztrejtvény
Tóth Árpád: Április c. költeményéből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Feleki Kamill.
3. Az idézet 1. sora (C, G,
I). 10. Meleg. 12. Idegen női
név. 13. Konyhakerti növény.
14. Barnássárga szín. 16. Kalotaszeg legdélebbi vára. 17.
Helyhatározó szó. 19. Remeg.
20. Szerzetes. 22. Kenőcs. 24.
Az idézet 2. sora (H, N, Á).
25. Oxigén, urán és nitrogén
vegyjele. 27. Rohamosan fogyó ázsiai tó. 28. Idén egynemű betűi. 29. Gádoros határai!
30. Királyság Hollandia szomszédságában. 33. Liszt-díjas
orgonaművész, karmester (István). 35. Összetételekben sejtet jelöl. 36. Idilli. 39. Magyarázó rajz. 41. Torkán leengedő.
43. Tömegközlekedési eszköz.
44. Hüllő. 46. Diadalmaskodik. 48. Fánkféle. 50. Matéria. 52. Rangjelző szó. 53. Az
alaphangsor 4. és 5. hangja.
55. Német énekesnő. 57. Kül
betűi keverve. 60. Kérdést feszeget. 62. Oltalom alatt álló eredetmegjelölés rövidítése (OEM). 63. Ízeltlábú állat. 65. Szent … tüze, légköri jelenség: koronakisülés. 66. Baranya megyei község. 68. Szemmel
érzékel. 69. Létfontosságú belső rész. 70. Germánium vegyjele. 71.
Ugrana páros betűi.
Függőleges: 1. Az idézet 3. része (J, A, E). 2. Az egyházi rend szentségében részesült férfiak összessége. 3. A Szaturnusz legnagyobb holdja. 4. Régész igéje. 5. Biztató szó. 6. Diplomás, röv.! 7. Szivárog, ango-

lul (LEAK). 8. Szélsőséges. 9.
Román gépkocsijelzés. 10. Lokális. 11. Felvigyázó. 15. Sárga
színű kémiai elem. 17. Arrafele! 18. Több mező ellenőrzése
a sakkban. 21. Kázus. 23. Pall
…, utca London központjában.
26. Gally. 30. Kis indonéz sziget Új-Guinea északi partjánál
(BIAK). 31. Szállodai csomaghordó fiú. 32. A farkas falka
vezére Kiplingnél. 34. Szibé
riai folyam. 35. Vágás, románul
(CROI). 37. Igekötő. 38. Kiejtett betű. 40. Bróm vegyjele.
42. Középen nyit! 45. Orosz
férfinév. 47. A feltaláló nevét
viselő antennafajta. 49. Az
idézet 4. sora (Á, M, O). 51. A
férfi végzete. 52. Lisa Gardner
nagy sikerű krimije (2 szó).
54. Shakespeare színháza. 56.
Meghatározá a hordó űrmértékét. 57. Tángálás. 58. Ráskai
…, kódexmásoló apáca. 59.
Erődítmény legrégibb része.
60. Francium vegyjele. 61. …
Pahlavi, egykori iráni sah. 64. Az osztrák schilling rövidítése volt. 66.
Határrag. 67. Indulatszó. 69. Cseh páros betűi.
Beküldendő: vízsz. 3., 24., függ. 1. és 49. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A magyar név megint szép lesz, méltó
régi nagy híréhez. NYERTESE: Sztancsu Antal, 1119 Bp., Rátz László
u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u.
5.) vehető át.

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva
tartás: hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 10.00–13.00;
kedd, szerda, péntek: 15.00–17.00 óráig,
e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.
hu, www.facebook.com/mszpujbuda. Pszichológiai tanácsadás: minden hónap első keddjén
14.00–17.00 óráig (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.
Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás április 5-én, szerdán 17–18
óráig. Április 6-án 18 órától Szigethy Gábor
irodalomtörténész, rendező tart előadást: Latinovits Zoltán szakrális színháza címmel.
»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/571-1922. Web:
delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpdelbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu.

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Újbudai Alapszervezet elérhetőségei: 1506 Budapest 116, Pf.: 147., e-mail: budapest2@
dkp.hu, Facebook: Demokratikus Koalíció Újbuda. Telefonos elérhetőség: Rádi Károly ügyvezető alelnök 06/30/547-7468.

apróhirdetés
»»Garázs
XI. ker., SZENTPÉTERY utcában garázs

kiadó. Tel.: 06/30/684-9258.

»»Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal!

TETŐFEDÉS, bádogozás, kis munkák is.

Tel.: 06/30/401-7462.

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-

8245.

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere.

06/20/321-0601.

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

KONTÉNERES sittszállítás, sóder,

DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal

javítás, szúnyogháló-, gurtnicsere,
megbízhatóság, elfogatható ár.
06/30/212-9919.

06/20/398-2881.

»»Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Minden egy kézben.

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

»»TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,

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

»»Szolgáltatás
LAKÁSKIÜRÍTÉS akár INGYEN,
hagyatékfelvásárlás, költöztetés,
lakáskiürítés egyben. Értékeit
beszámolom vagy megveszem.
06/30/742-4558.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben:

06/30/9210-948.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás,

áruszállítás. 403-9357, 06/20/972-0347,
06/30/589-7542.

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.
HU ablakok, ajtók javítása, zárak

cseréje, festése, szigetelése, üvegezése
garanciával, felmérés díjtalan. Horváth
Ákos, 06/70/550-0269.
KONTÉNERES sitt, sóder, termőföld,

zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.

homok, zöldhulladék, termőföld.
06/20/4646-233.

REDŐNYÖS MUNKÁK, készítés,

JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok

garanciával. 06/30/2279-616.

BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra. 06/30/724-4682.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményajtó-

beépítés, füstcsőcsere mosolygós árakon.
Ügyfélbarát munkavégzés, mindez
csak csipetnyi kosszal, az Ön igényeit
figyelembe véve. botoskemeny@gmail.
com, 06/20/624-0601.

»»Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR-kozmetika otthonában.

06/30/206-4801.

PEDIKŰR, kozmetika, masszázs:
Kanizsai u. 7.-ben vagy otthonában.
06/20/919-6311.

»»Régiség
PAPÍRRÉGISÉG, képeslap, fotó,

jelvény, kitüntetés készpénzes helyszíni
felvásárlása. 06/70/609-9985.

PAPÍR- és FÉMPÉNZT, bélyeget,

képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.,
Andrássy út 16. 266-4154. Nyitva: H–SZ:
10–17, Cs: 10–19.

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok

festményeket, antik órát és bútort,
ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat
stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com

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

Festményt, porcelánt, órát, kitüntetést,
képeslapot, keleti dísztárgyakat,
papírrégiséget, bútort, hagyatékot stb.
Mánia Antikvitás, XI., Budafoki út
26/B–Karinthy út sarok. 06/20/973-3177.

VASZARY János, Szőnyi István, Márffy
Ödön, Scheiber Hugó, Berény Róbert,
Egry József, Kádár Béla, Batthyány
Gyula, Schönberger Armand, Czigány
Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer
Sándor festőművészek alkotásait
keressük megvételre készpénzért.
Nemes Galéria, 1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 3. Tel.: 06/30/949-2900.
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

»»Gondozás
IDŐS ember gondozását 24 órás

együttlakásos munkaként vállalom
áprilisi kezdéssel. 06/20/224-9590.

»»Állás
KÉPESÍTETT KÖNYVELŐ. Minimum
kétéves tapasztalattal rendelkező
képesített könyvelőt keresünk a
Kelenföldi pályaudvar közelében lévő
könyvelőirodába. Nagy Machinátor
program ismerete előny jelent. burjan.
magdi@innostart.hu, tel.: 06/30/5195633.
A BÉKE Lakásfenntartó Szövetkezet,

1116 Budapest, Fehérvári út 237.

pályázatot hirdet gondnoki munkakör
betöltésére. Pályázat feltételei: lehetőleg
többéves gondnoki gyakorlat. Kulturált
megjelenés, számlaképesség, a
szövetkezet által fenntartott 53 nm-es
gondnoki lakásba való beköltözés.
Fényképes önéletrajz: bekelakszov@
gmail.com, Neufeld Jenő ügyvezető
elnök.

»»Társkeresés
MAGÁNYOS, társra vágyik? Hívja Fehér

Orchidea Társközvetítő Irodánkat.
30/974-1056, 20/487-6047.

»»Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új

kiadású könyveket, könyvtárakat,
hanglemezeket, CD-ket azonnali
ingyenes kiszállással. 06/30/742-4558.
MÉRNÖK, tanár, orvos, ügyvéd

és pap könyvhagyatékát korrekt
áron megvásároljuk, 40 év szakmai
tapasztalat. T.: +36/1/787-9282. mobil:
+36/30/877-1460.
KÖNYVEKET, könyvtárakat vásárolunk.
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.:
06/20/387-4140.
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar

nyelvű könyveket vesznek. 06/20/4774118.

»»Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
VARRÓNŐ MUNKATÁRSAT keresek

XI. ker. Fehérvári úti varrodába
06/70/325-4309.

KERTÉSZMÉRNÖKI és informatikai

szakembert keresek 06/1/2464-516.
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fogadóórák
BARABÁS RICHÁRD (PM)
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 204-2805
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
Bejelentkezés: 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 emailes egyeztetés alapján:
gajarszki.aron@ujbuda.hu
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/966-2187
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)
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 előzetesegyeztetés alapján:
06/70/942-4624, email: 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.) Alpolgármesteri: minden hó második szerda 15–16.30 óráig.
Bejelentkezés módja személyesen vagy telefonon.Újbuda
Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út 4. II. emelet
204. Pappné Mika Edit 3724-672 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.
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)
Bejelentkezés: 482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
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)
Fogadóóráját minden hónap első csütörtökén
16.30–17.30 között tartja a Keveháza Utcai Óvodában
(Keveháza u. 4.)
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján,
tel.: 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.

Kerületi
Okmányiroda

Újranyílt a Bocskai út 39–41. száma alatti,
továbbá folyamatosan üzemel
a Budafoki út 59. szám alatti kormányablak
is az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–15.00
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Nettó 130e Ft

havi alapkereset
plusz útiköltség térítés, plusz egyéb juttatások! Könnyen
betanulható egyműszakos szendvicskészítői munkakör
Budaörsön.
Várjuk jelentkezéseiket a 06-20-510-7686-os telefonszámon
hétköznap 10–14 óra között, illetve
az info@khellfood.hu címen. Várjuk nyugdíj előtt állók,
illetve nyugdíjasok jelentkezését is!
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Kenderesy Emma Sára 2015.
október 25-én jött a világra
és változtatta meg örökre életünket. Azóta tudjuk, hogy
az univerzumnak igenis van
középpontja, egy kezdetben
51 cm-es, ám folyamatosan
növekvő kis ember személyében. Mára nagy hatalomra tett
szert a családban, a nagyszülőket, dédszülőket könnyedén levette a lábáról. Mi pedig nagyon szeretjük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az
élete vidám legyen, és értékes ember váljon belőle.
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Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp
jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink

vendéglő

Magyar konyha
élményekkel
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com

Borgyos Keve Gàbor vagyok,
2016. május 10-én születtem
a Szent Imre Kórházban 3100
grammal és 53-cm-rel. Vidám, mosolygós, kiegyensúlyozott baba vagyok. Nagyon
szeretek úszni és nagyokat
sétálni.

A húsvéti hagyományos étrend része a
kalács, amit a 19. század végéig hasonlóképpen készítettek, mint a házikenyeret, csak formájában különbözött tőle,
ugyanolyan tésztából alakították lyukasra. Újabban már sokkal bőségesebben sütik ezt a finomságot: a dagasztáshoz tejet használnak, a tésztát tojással is
gazdagítják. De egy jó kalács nem csak
az ünnepi asztalnak lehet a dísze, a hétköznapokon is nyugodtan elkészíthetjük,
hiszen az összes családtag rajongani fog
érte! Ez a puha édesség nagyszerű a délutáni nassoláshoz, egy finom teával vagy
kakaóval pedig a tökéletes reggelek egyik
kiegészítője is lehet! Sokan nem kezdenek bele az elkészítésébe, azt gondolva,
hogy ez bizony még rajtuk is kifog, pedig

higgyék el, pillanatok alatt fantasztikus
fonott kalácsot készíthetünk, ha van egy
megbízható receptünk. A VakVarjú konyhafőnöke, Bukszár Tamás most megosztja
kedvenc kalácsreceptjét, amit garantáltan
imádni fognak még a legkisebbek is.

Nutellával töltött kalács

Hozzávalók:
• 2,5 dl tej
• 5 dkg cukor
• 2 dkg friss élesztő
• 50 dkg finomliszt
• 1 csipet só
• 1 tojás
• 2 csomag vaníliás cukor
• körülbelül 25–30 dkg házi mogyorókrém
• 1 tojássárgája

Szücs Zénó Noel vagyok, 2016.
augusztus 2-án 3660 gramm
és 55 cm láttam meg napvilágot a Szent Imre Kórházban.
Nagyon vidám és mosolygós
kisbaba vagyok, és szeretem,
ha egész nap csak velem foglalkoznak. Az éjszakát átalszom, így a szüleim nyugodtan tudnak pihenni. Szeretek
sétálni, enni és aludni, ezen
kívül van két testvérem is,
akiket nagyon szeretek.

Elkészítés:
A tésztához az élesztőt pici tejjel és
cukorral közepes lángon felfuttatjuk,
majd egy nagy tálban összedolgozzuk a többi hozzávalóval. Fedjük le,
és hagyjuk kelni legalább egy órán
át. Miután megkelt, borítsuk ki egy
lisztezett felületre, majd osszuk hat
részre a tésztát. Ezután egyenként kisodorjuk a kis adagokat, megkenjük
mogyorókrémmel, majd felcsavarjuk,
mint a kalácsot. Kettőt-kettőt összefonunk, így végül összesen három fonatunk lesz. Sütőpapírral bélelt tepsibe egymás mellé fektetjük, a tetejüket
tojássárgájával lekenjük, aztán 180
fokra előmelegített sütőben 30 percig
sütjük.

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

Boldog
húsvéti ünnepeket
kívánunk minden
kedves
vásárlónknak!

Kinder
húsvéTi nyúl

799 Ft

/ 110 g

Kinder
Maxi Tojás

1499 Ft

11-15 óráig
mUNKaNapoKoN miNdeN terméKre
KedvezméNyt adUNK*

10%

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós termékekre és a vonaljegyre valamint
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokra.

Kinder
Tojás

/ 100 g

199 Ft

Nyitva tartás:

hétfő-szombat 6-22 óráig,
vasárNap 8-20 óráig
1119 Budapest, CsúRgói u. 22-26.
telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638
Fax: 06 1 877 4639
e-mail: hjalpkft@gmail.com

www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!

/ 20 g

