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Interjú az új  
alpolgármesterekkel

Az önkormányzat levele a kormányhoz

Kártalanítást a lakóknak!
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ön-
kormányzata az eddigiek során igyekezett 
minden részletet feltárni a „Déli összekötő 
vasúti hídon átvezető vasútvonal fejleszté-
se” beruházás kapcsán, hogy megtudja, 
milyen tevékenységek várhatóak a Ham-
zsabégi sétány és kerületünk közvetlen 
környezetében.

Olyan kormányzati beruházásról van 
szó, amely újabb sínpárok lefektetését 
teszi szükségessé: kettő helyett három 
vágány kerül kialakításra a Kelenföldi 
pályaudvar és a Ferencvárosi pályaudvar 
között, valamint a Hamzsabégi út külső, 
buszgarázs melletti részén kettő helyett 
négy vágány épül.

Tisztában vagyunk azzal, hogy kiemelt 
kormányzati beruházásról van szó, amit 
a hatályos jogszabályok miatt nem tudunk 
megakadályozni. Egyet nem értésünket 
fejezzük ki azonban azzal kapcsolatban, 
hogy a vasúti többletforgalom Újbudán, 
lakott területen haladjon át. Bízunk ben-
ne, hogy a beruházóval együttműködve 
a végleges, megépült állapot a kerület la-

kói számára is elfogadható, XXI. századi 
környezetet eredményez.

Ezért felszólítjuk a kormányt, vizsgálja 
felül, valóban elengedhetetlen-e a bővítés! 
Ha igen, alaposan vizsgálja meg annak le-
hetőségét is újra, hogy a többletforgalom 
érdekében korábban tervezett V0 projektet 

hogyan tudja megvalósítani, és áthelyezni 
a többlet vasúti síneket a városon kívülre!

Abban az esetben, ha a jelenleg terve-
zett kiemelt kormányzati fejlesztés való-
sul meg, önkormányzatunk mindent elkö-
vet a lakosság lehető legnagyobb mértékű 
kártalanításáért. A kivágott fák pótlására 

csemeték helyett nagyobb törzsátmérőjű 
fákat kérünk, a munkálatok elindítása előtt 
az érintett lakások nyílászárójának cseréjét 
kérjük, a legmodernebb zajvédő létesítmé-
nyekhez ragaszkodunk, és ahhoz is, hogy 
az érintett szakaszról tiltsák ki az elavult, 
zajos fékberendezéssel felszerelt vasúti te-
herkocsikat. Mindemellett olyan teljes körű 
állapotfelmérést kérünk az érintett terület 
épületeire, amely valóban felölel minden 
egyes lakóházat és nem lakás célú ingat-
lant. A megvalósulás után pedig környezet- 
és zajmonitoring rendszert kívánunk beve-
zetni az esetleges későbbi korrekciók miatt.

Arra külön felszólítjuk a kormányt, 
hogy bármilyen beruházást folytat a XI. 
kerületben, azt természetrombolás nélkül, 
az önkormányzattal egyeztetve és a leg-
modernebb technológiai megoldásokkal 
tegye! Elvárjuk, hogy az állami beruhá-
zó velünk szakmailag együttműködve 
és kommunikálva találja meg a legjobb 
megoldást a jelen helyzetre.

Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata

8–9. Klímabarát Újbuda

Újbuda Önkormányzata számára nem csak 
a szavak szintjén élvez prioritást a kerület egész-
ségügyének helyzete.

 
A Szent Kristóf Szakrendelőben tavaly év végéig több száz-

ra nőtt az ultrahangvizsgálatra várakozók száma. Annak 
érdekében, hogy ez a minden tekintetben tarthatatlan 

állapot megszűnjön, az önkormányzat 400 ultra-
hangvizsgálatot vásárolt olyan magán-egész-
ségügyi szolgáltatónál, ahol kellő kapacitással 
rendelkeznek a diagnosztikai vizsgálatok terén.

– Ez csak az első lépés annak érdekében, 
hogy kerületünkben az egészségügyi ellátás 
színvonalát emeljük – mondta el László Imre 
polgármester. – Akkor lehet a leghatékonyab-
ban eljárni minden betegség esetében, ha idő-
ben történik meg a diagnózis felállítása, nem 

engedhetjük meg, hogy több hónapot kelljen 
várni egy-egy vizsgálatra. Különösen azt nem, 

hogy ahhoz is időpontot kelljen kérni előre, hogy 
egy vizsgálatra időpontot kérhessünk, mint sajnos 

ilyenről is hallani. Azt szoktam mondani, várakozó 
beteg van, várakozó betegség nincsen – tette hozzá a pol-

gármester. – Egy későn kezelt betegség komoly következmé-
nyekkel, akár romló gyógyulási esélyekkel is járhat. Az önkormányzat 
mostani támogatásának köszönhetően a várakozók száma csökkent, ami 
okot adhat egy kis fellélegzésre, ugyanakkor további célunk az egy hó-
napnál rövidebb várakozási idő elérése.

A Szent Imre Szakrendelő – más egészségügyi intézményekhez ha-
sonlóan – több területen is orvoshiánnyal küzd, így jelenleg radiológus 
orvos jelentkezését is várja, ami még jelentősebben tudná mérsékelni 
a várakozást.

Újbuda

Ultrahang: 
csökkenő 
várólista
Négyszáz új vizsgálat 

Mit kell tudni 
a koronavírusról?
Interjú dr. Komáromi Zoltán 
háziorvossal
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Újbuda Önkormányzata 
a Déli Körvasút beru-

házás ügyében levelet küldött 
Orbán Viktor miniszterelnöknek 
és Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszternek.
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Az önkormányzat támogatásával, 
Budapesten elsőként az újbudai 

Szent Kristóf szakrendelő helyezett ki 
alkoholos kézfertőtlenítő berendezé
seket az intézménybe látogatóknak. Összesen 
46 kézfertőtlenítő beszerzése van folyamatban, 
ezek megjelennek a háziorvosi és gyermekorvosi 
rendelőkben, a védőnői szolgálaton, a gyer
mekorvosi fogászaton, a pszichiátriai, 
a bőr- és nemi beteg, valamint 
a tüdőbeteg-gondozó intézetekben.  
Felhívjuk a látogatók figyelmét, 
hogy saját maguk és a környe
zetükben lévők érdekében 
éljenek a kézfertőtlenítés 
lehetőségével!

aktuális

Mit kell tudni  
a koronavírusról?
Interjú dr. Komáromi Zoltán háziorvossal
Február elejére már több mint harmincezren  
fertőződtek meg az új koronavírussal 
szerte a világban, a halálos áldozatok 
száma meghaladta a hatszázat. Az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete (WHO) 
január végén léptette életbe a kínai 
Vuhanból elindult járvány miatt a globális 
egészségügyi vészhelyzetekre kidolgozott 
protokollt, ezzel összehangolt fellépésre 
szólította fel a világ országait. Lapzártánkig 
28 országban regisztráltak fertőzötteket, 
de a megbetegedettek 99 százaléka 
Kínában él. A gyorsan változó tényeken 
kívül folyamatosan jelennek meg álhírek is 
a témában, ezért dr. Komáromi Zoltán házi-
orvost kértük meg arra, hogy foglalja össze 
a legfontosabb tudnivalókat.

 � Egyre rémisztőbb híreket hallunk az új koronavírus-
sal kapcsolatban. Valóban drámai a helyzet?

Mindig bizonytalanságra ad okot, ha olyan betegséggel 
találkozunk, amellyel korábban nem. Az új koronaví-
rusnál is az az ijesztő, hogy még sötétben tapogatózunk, 
csak napról napra ismerjük meg tulajdonságait. Az elmúlt 
két hétben derült ki, hogy ez a vírus már akkor is fertőz, 
amikor még semmilyen tünete nincs, ami jelentősen meg-
nehezíti az óvintézkedéseket. A lappangási idő a betegsé-
geknél általában két részre osztható: amikor még látszólag 
egészséges a páciens, és amikor az első tünetek megjelen-
nek. A vírusok túlnyomó többsége a második szakaszban 
szokott fertőzni, így a betegek rögtön tudnak reagálni 
a kialakult helyzetre anélkül, hogy továbbadnák a kóroko-

zókat a könyezetüknek. A koronavírus esetében viszont 
az egészségesnek tűnő érintettek is fertőzhetnek. 

 � Ez azt jelenti, hogy sokkal nehezebb a dolgunk ezzel  
a vírussal szemben?

Nem feltétlenül. Csak idő kell, míg feltérképezzük a jel-
lemzőit. A járványügyi sajátosságok nagyon sokat segíte-
nek abban, hogy jobban megismerjük, milyen betegséggel 
is állunk szemben. A vírusos megbetegedések eseté-
ben tudjuk, hogy egy ember 15–20 másikat fertőz-
het meg. Szintén lényeges információ, hogy tudjuk, 
milyen gyorsan mutálódik egy vírus. Egy átlagos 
szezonális influenzánál ez az idő nagyjából egy 
év, míg a koronavírus pár hét alatt képes mu-
tálódni. Ráadásul két vírus találkozása egy 
gazdatestben nagyon félelmetes interakci-
óra képes. A halálozási és gyógyulási sta-
tisztikák is segítenek abban, hogy egyre 
jobban megismerjük a kórokozó tulajdon-
ságait. Már tudjuk, hogy a koronavírusnál 
a legveszélyeztetettebbek az 55 év felet-
tiek, a cukor-, illetve szívbetegek, vala-
mint a legyengült immunrendszerrel élők. 
Biztató jel, hogy a halálozási arány már jóval 
alacsonyabb a gyógyulásszámnál. Minél több információt 
tudunk a vírusról, annál könnyebben tudjuk majd kezelni 
a betegséget, és ami talán még ennél is fontosabb, megta-
lálni az ellenanyagot, megfékezni a járványt. 

 � Hogyan lehet megfékezni a járványt? Ez mekkora 
kihívás? 

Kína okult a 2003-as SARS-vírus következményeiből. A ha-
tóságok akkor hónapokig titkolóztak, és csupán a tények szépí-
tett változatát tették ki nemzetközi porondra, így a világ nem 
tudott időben és megfelelően segíteni. Szerencse, hogy „csak” 
350 halálos áldozatot követelt a járvány, pedig a fertőzöttek 10 
százaléka nem élte túl a betegséget. Most, miután a kínai ha-
tóságok tudomást szereztek a koronavírusról, az eredményei-
ket felrakták a világhálóra is, azokra a helyekre, ahol a WHO 
garanciát tud nyújtani az adatok helyességéért. Ez azért jó, 
mert azok az országok, amelyekben védőoltások fejlesztésé-
re specializálódott kutatói csoportok működnek, máris neki 
tudtak látni a munkának. Szinte minden ország eltérő oltási 
metódusokkal működik, így könnyen lehet, hogy más-más 

módszerrel, de egy időben több helyen is sikerül 
felfedezni az ellenanyagot. Az, hogy vé-

gül melyik lesz a legelterjedtebb, sok 
mindenen múlik. Vizsgálni kell 

például, hogy melyik oltás mi-
lyen mellékhatással jár, hogy ne 
kelljen ismételni a folyamatot, 
legyen elég egy vakcina, min-
den korosztálynak be lehessen 
adni, terhes nők is megkaphas-
sák, gazdaságos legyen, köny-
nyű legyen tömegesen is elő-
állítani és még sorolhatnánk. 
De a lényeg, hogy minél szé-
lesebb körben alkalmazható 

egy vakcina, annál biztosabban lehet megfékezni egy vírust. 
Ez azonban nem egy-két nap. A világméretű járványok ter-
jedését karanténokkal, utazási korlátozásokkal, személyes 
higiéniával lehet gátolni, de megállítani csak védőoltással 
lehet őket. 

 �Mit tehetünk azért a mikrokörnyezetünkben, hogy el-
kerüljük a fertőzést?

Mint minden vírusfertőzésnél, itt is a közvetlen kontaktust 
kell kerülni. Minél kevesebb embert engedjünk egyméteres 
körzetünkön belülre, és főleg ne menjünk zsúfolt helyre. Ha 
tömegközlekedési járművön utazunk, akkor lehetőleg az ab-
lak felé forduljunk, hogy egy esetleges tüsszentésnél vagy 
köhögésnél a permet ne érjen hozzánk. Ha mi tüsszentünk, 
akkor azt zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba tegyük. Gyak-
ran és alaposan mossunk kezet, és mindig legyen nálunk al-
koholos kézfertőtlenítő. A sebészi maszk nem véd meg a kór-
okozóktól, ehelyett barkácsáruházakban kapható FFP2 vagy 
FFP3 típusú szelepes szájmaszkot érdemes beszerezni. Ezek 
a szilárd és a cseppfolyós részecskéket is ki tudják szűrni, 
és öt-hat órán keresztül nyújtanak védelmet a kórokozókkal 
szemben. Hátrányuk, hogy a sebészi maszk árának a többszö-
rösét kell értük fizetni: az előbbi 50–100 forintba, az utóbbi 
akár ezer forintba is kerülhet. A védőruha és védőszemüveg 
használata is fontos volna, különösen a repülőterek személy-
zeténél és az egészségügyi dolgozóknál. 

 �Mennyire veszélyesek a Kínából érkező csomagok 
vagy a kínai üzletek, éttermek kínálata?

A vírus élő gazdatest nélkül csak pár óráig képes életben 
maradni. Sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy a tömeg-
közlekedési eszközök kapaszkodóján fertőződjünk meg, 
mint hogy a bolti termékek megvásárlásakor. Jó hír viszont, 
hogy a BKK, valamint a MÁV eszközállományának jelen-
tős részét Resysten bevonattal kezelték, ez olyan anyagot 
bocsát ki, ami aktívan véd a vírusok és baktériumok el-
szaporodása ellen. Ez önmagában kevés ahhoz, hogy véd-
ve legyünk a koronavírussal szemben, de ha óvatosabban 
közlekedünk, és betartjuk a WHO által is javasolt higiéni-
ai előírásokat, akkor már csökkentettük a fertőzés esélyét.

Kelemen Angelika

Lapzártánk után kezdődött el az az egészségügyi 
szakmai egyeztetés, amelyet László Imre, Újbu-

da polgármestere, Gy. Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes, Cserdiné Németh Angéla polgármester 
(Budapest XV. kerület), és Niedermüller Péter polgár-
mester (Budapest VII. kerület) kezdeményezett minden 
fővárosi kerület polgármesterét meghívva, pártállástól 
függetlenül. A január eleje óta világszerte terjedő koro-
navírus hazánkban is komoly aggodalmakra ad okot.

Az egyeztetés célja olyan közös cselekvési terv kiala-
kítása, amely konkrét segítséget nyújt az egészségügyi 
dolgozóknak és a kerületek lakosainak egyaránt. Cél to-
vábbá egy egységes kommunikációs irányvonal, amely 
biztosítja a lakosság folyamatos és tényszerű tájékozta-
tását az álhírterjesztés és a pánikkeltés helyett.

Következő lapszámunkban részletes  
beszámolót olvashatnak az egyeztetésről

Gyakran mosson kezet!
Gyakran mosson kezet alkoholos  

tisztítóval, vagy szappannal és vízzel.

Kerülje a tömeget!
Tartson legalább egy méter távol-
ságot önmaga és mások között, 
különösen azoknál, akik köhögnek, 
tüsszögnek vagy lázasak.

Kerülje a szem,  
az orr és a száj 

érintését!

Láz, köhögés és nehéz 
légzés esetén azonnal 
forduljon orvoshoz!
Mondja el háziorvosának, ha olyan hely-
színen tartózkodott, ahol koronavírusról 
számoltak be, vagy ha szoros kapcsolatban 
áll valakivel, aki Kínából utazott, és légzé-
si tünetei vannak.

Ha enyhe 
légzőszervi tünetei 

vannak, de nem járt 
Kínában vagy más 
fertőzött területen

Ha enyhe légzőszervi tünetei 
vannak, és nem járt olyan helyen, 

ahol elkaphatta volna a koronaví-
rust, akkor gondosan tartsa be 

a higiéniás előírásokat, és ma-
radjon otthon, amíg meg nem 

gyógyul.

Kerülje a nyers  
vagy nem rendesen átsült  
állati termékek fogyasztását!
A nyers hús-, tej- vagy állati eredetű termékeket körül-
tekintően fogyassza, hogy elkerülje a kezeletlen éte-
lekkel való keresztszennyeződést. Fokozottan figyeljen 
a helyes élelmiszer-biztonsági gyakorlat betartására.

Ügyeljen  
a higiéniára!

Köhögés és tüsszentés esetén 
takarja el a száját, illetve 
az orrát karjával vagy 
zsebkendővel – használat 
után pedig azonnal dobja 
ki a zsebkendőt egy zárt 
tárolóba, és tisztítsa meg 
a kezét alkoholos kézmo-
sóval vagy szappannal 
és vízzel.

Tartsa be  
a  higiéniai 

óvintézkedéseket  
az élő állatok 

esetében, valamint  
húsvásárlásnál!

Állatokkal, illetve állati eredetű 
termékekkel való érintkezés után 

alaposan mosson kezet szappannal 
és ivóvízzel; ne érintse meg 

kézzel a szemét, az orrát 
vagy a száját; ne érintkezzen 

beteg állatokkal vagy romlott 
állati eredetű termékekkel. Ne érjen 

hozzá idegen állathoz (például 
kóbor macskák és kutyák, rágcsálók, 

madarak, denevérek). Kerülje 
a potenciálisan szennyezett állati 

hulladékokkal vagy folyadékokkal 
való érintkezést.
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Visszakerül újbudai 
kézbe a kerületi 
parkolási rendszer
Kiépítjük a kerületgondnoki rendszert
Hintsch Györggyel, Újbuda 
városüzemeltetésért és közbiz-
tonságért felelős alpolgár-
mesterével a kerületet érintő 
legfontosabb problémákról 
és feladatokról beszélgettünk.

 � Nem biztos, hogy mindenki tudja, mi-
lyen feladatokat takar a városüzemelte-
tés. Mely területekről van szó?

Kívülről úgy tűnhet, hogy városüzemel-
tetési alpolgármesternek lenni nem túl iz-
galmas pozíció – összehasonlítva mondjuk 
a kulturális, szociális vagy oktatási terü-
letekkel –, mégis én úgy gondolom, talán 
ez az egyik leghálásabb 
munka az önkormány-
zatban. Olyan ügyekkel 
foglalkozhatok, amelyek 
minden egyes nap hatás-
sal vannak az újbudai-
ak életére, a legkisebb 
dolgoktól kezdve, mint 
egy kijavítandó kátyú, 
a nagyobb feladatokig, 
mint a parkolási rend-
szer kérdése. Talán ez 
a személyiségemhez is 
jobban passzol, hiszen 
mindig elsősorban prob-
lémamegoldó ember-
nek tartottam magam. 
Az én fejemben prob-
lémák és megoldások 
vannak, amelyeknek 
nincsenek politikai vetü-
leteik – és reménykedem, 
hogy kis idő elteltével 
a kerületi lakosoknak, 
amikor az önkormány-
zatra gondolnak, nemes 
egyszerűséggel annyi jut 
az eszükbe: Újbuda se-
gít, Újbuda megoldja. Ha 
ezt elérjük a következő 
öt esztendőben, minden 
politikai eredménynél 
nagyobb sikert érünk el.

Alapelv természete-
sen, hogy egy tisztább, 
rendezettebb, biztonsá-
gosabb Újbudáért dolgo-
zunk. Azt szeretnénk, ha 
ezeken a területeken további fejlődés lenne. 
Például a közterületek tisztaságáért felelős 
Újbuda Prizma az elmúlt öt-hat évben kissé 
legyengült hatékonysággal dolgozott, forrá-
sokat és munkákat vontak el tőlük, amiket 
szeretnénk visszaadni. Ezen a problémán 
javíthat az önkormányzat, ha forrásokat 
biztosít a cégnek arra, hogy a gépparkját 
fejleszteni tudja, új járdatakarító-gépek-
kel, eszközökkel. Fontosnak tartom, hogy 
még ebben az évben fel tudjunk állítani 
egy olyan átvilágító rendszert, amelyben 
az Újbudán élők és a szakemberek is azon-
nal jelezni tudják majd a gondokat. Ennek 
érdekében szeretnénk megcsinálni egy we-
bes applikációt. Zöldszám, internet mellett 
mobilról is be lehet majd jelenteni a kátyú-
kat, szemetes utcákat, egyéb ügyeket. És 
abban, hogy mindezekre az önkormányzat 
gyorsan tudjon reagálni, az Újbuda Priz-
ma például ideális megoldó partner lehet, 
és lesz is. Így fel tudjuk építeni azt a gyors 
és hatékony csapatot, rendszert, amely 
a bejelentések után nem hetek, hónapok 
múlva old meg valamit, hanem mondjuk 
24 vagy 48 órán belül elviszik a szemetet, 
lekaszálják a füvet, eltávolítják a parlagfü-
vet, kijavítják a kátyúkat. Tervezzük egy 
kerületgondnoki hálózat kiépítését, idén 
valószínűleg kísérleti jelleggel néhány te-
rületen, ha beválik, akkor a kerület többi 
részén is.

 � A parkolás szinte állandó probléma-
ként kerül elő kerületben. Ezen a terü-
leten milyen változásra számíthatunk?

Idén több szerződés is lejár, utána önkor-
mányzati feladatnak fogjuk tekinteni, 
és saját hatáskörben oldjuk meg Újbudán 
a parkolást. Szeretnénk legkésőbb tavasszal 
létrehozni egy önkormányzati tulajdonú 
céget, amely ezzel a területtel foglalkozik. 
Meggyőződésem, hogy ez a rendszer ha-
tékonyabban fogja ellátni a feladatot, mint 
ahogyan most ellátja a privátszféra. A másik 
fontos kérdés, hogy új parkolási zónákat kell 
kialakítanunk. Akár az őrmezői, akár a ke-
lenföldi lakótelepet, vagy a Szent Gellért 
tér, az Infopark környékét nézem, nagyon 

komoly parkolási nehézségek vannak. Ha 
bevezetjük az említett területeken a fizetős 
parkolást, ezek enyhülni fognak, vagy teljes 
egészében meg fognak oldódni. 

 � A közbiztonság területén vannak égető 
kérdések?

Jót tett Újbudának, hogy a kerületi rendőr-
kapitányság hosszú évek után végre stabil 
vezetést kapott. Ennek is köszönhető, hogy 
a kerületben jónak mondható a közbizton-
ság, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne 
ezen a területen is javítani. Az önkormány-
zat továbbra is megteremti azokat a forrá-
sokat, amelyekkel segíteni tudja a kataszt-
rófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség 
munkáját is. Fontosnak tartom a térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztését, idén kidol-
gozunk egy hosszú távú koncepciót, hogy 
a következő öt évben hova kell kamerákat 
telepíteni. Ebben a munkában természe-
tesen számítunk a rendőrség és a közte-
rület-felügyelet segítségére; ne a politika, 
hanem a szakma mondja meg, hova kerül-
jenek ezek a kamerák, hogy a legjobban 
működjön a rendszer. A közterület-felügye-
letnél, még szeretném megjegyezni, azon 
dolgozunk, hogy a mainál hatékonyabban 
tudjanak működni, láthatóbb legyen a mun-
kájuk, több közterület-felügyelő lehessen 
az utcákon. Ennek a feltételeit kell megte-
remtenünk a közeljövőben.

zöldszám, internet 
mellett mobilról is be lehet 
majd jelenteni a kátyúkat, 
szemetes utcákat

Nem követjük a bulinegyed példáját

Megépítjük a főváros 
új kulturális negyedét
Barabás Richárddal, Újbuda 
kultúráért és nemzetközi 
kapcsolatokért felelős alpol-
gármesterével beszélgettünk 
a kerület művészeti, kulturális 
és nemzetközi potenciáiról, 
a jövőbeni tervekről, irányokról.

 �Minden fórumon, ahol csak lehetsé-
ges, nagy-nagy büszkeséggel beszél 
Újbuda kulturális értékeiről, nemzet-
közileg is elismerhető jelentőségéről, 
valamint arról, hogy ezeket az értéke-
ket tovább akarja erősíteni a jelenlegi 
városvezetés. Hogyan?

Újbuda Budapest legnagyobb kerülete. 
Ráadásul jelentős számú új lakó is érkezik 
a közeljövőben a dinamikus fejlesztések-
nek köszönhetően. Egy ekkora kerület nem 
engedheti meg magának, hogy céltalanul 
sodródjon. Egységes irány kell, amely 

felé tudatosan érdemes haladni, fejlődni. 
Azt gondolom, hogy általában a kultú-
ra és például a Bartók Béla úti kulturális 
városközpont szerepének megerősítése 
az egyik legjobb lehetőségünk arra, hogy 
Újbudát feltegyük nemcsak a főváros vagy 
az ország, de Európa térképére is. Két szél-
ső érték van, amit el kell kerülnünk, ami 
nagyon sok szabályozási kérdést és felada-
tot is felvet. Rendszerben 
kell terveznünk. Egyfelől 
nem juthatunk a Ráday 
utca sorsára, amelyet fel-
faltak az éttermek. Persze 
lehet azt is szeretni, de mi 
itt, Újbudán más irány-
ba akarunk elmozdulni. 
Másfelől ott van a Ki-
rály utca és a bulinegyed 
példája, amely bizonyos 
szemszögből szintén jó le-
het, de mi ezt az utat sem 
akarjuk járni. Amit mi 
szeretnénk, az egy olyan 
polgári, progresszív kul-
turális központ, amelynek 
fókuszában a magas mű-
vészet áll. Irodalom, festé-
szet, zene, színház, rangos 
kulturális fesztiválok. Ha 
most egy erős koncepciót 
alakítunk ki, ami hosz-
szú távra, tíz, húsz, vagy 
akár száz évre szól, akkor 
azt gondolom, hogy pil-
lanatok alatt, exponenci-
álisan látni fogjuk ennek 
a területnek a fejlődését. 
Nyugodtan kimondhatjuk: 
megépítjük a főváros új 
kulturális negyedét. 

 � Juhász Anna személyében Újbuda kul-
turális nagykövetet nevezett ki tavaly 
év végén. Ezzel a pozícióval milyen fel-
adatok járnak?

Az, hogy a mostani városvezetés kineve-
zett egy kultúráért felelős alpolgármestert, 
már önmagában jelentős gesztus, hiszen 
ezzel máris elkötelezte magát a kerület 
ebbe az  irányba. A nagykövet első és leg-
fontosabb feladata, hogy minél szélesebb 
körben reprezentálja: Újbuda figyelmet 
fordít a kultúrára. Nagyon számítunk még 
a különböző szponzorációs és mecenatúra-
rendszerekben való aktív részvételére is.

 � Ön nemcsak a kultúráért, hanem  
a nemzetközi kapcsolatokért is felel 
az önkormányzati munkában. Mit 
gondol, milyen nemzetközi lehetőségei 
vannak a kerületnek?

Jelenleg épp a testvérvárosi kapcsolatok 
felülvizsgálatán dolgozunk. Az már bizto-
san látszik, hogy bár Újbudának van 15-16 
testvérvárosa, a kapcsolatok nem egyforma 
intenzitásúak. Erős például a határon túli ma-
gyar településekkel való testvérvárosi kap-
csolat, ám például a távol-keleti települések-
kel valamiért elakadt a kommunikáció. Most 
azt vizsgáljuk, milyen együttműködéseket 
lehetne létrehozni. Gyümölcsöző lehetne kö-
zös ösztöndíjprogramok, közös pályázatok, 
közös kulturális események megalkotása. 
Ez a rövidtávú terv. Hosszabb távon – a kö-
vetkező két évben – nyugat-európai várossal 
vagy városokkal is szeretnék kialakítani egy 
messzire tekintő, főként a kultúrán és város-
fejlesztésen alapuló együttműködést.

 � A Bartók Béla Boulevard Új-
buda kulturális főutcája, ám 
a hatalmas kerületben számos, 
a kisebb közösségek számára 
nagyon fontos térségi műve-
lődési intézmény is működik. 
Számíthatnak-e ezek a közössé-
gi házak, illetve az adott város-
rész lakói valamilyen változásra 
a jövőben?

Nagyon eltérő a helyi művelődési intéz-
mények helyzete és állapota a kerületben. 
Mindenképp az egyik legfontosabb feladata 
az önkormányzatnak a következő eszten-
dőkben, hogy ezeknek a munkáját segítse, 
megfelelő, méltóbb környezetet teremt-
sen az ott dolgozóknak, valamint azoknak 
a környékbelieknek, akiknek fontos az adott 
intézmény működése. Elsődleges feladatnak 

tartom a szükséges felújításokat és fejlesz-
téseket. Persze varázspálcánk nincs, de azt 
nagyon szeretném elérni, hogy legkésőbb 
az ötéves ciklus végéig újjá tudjuk építe-
ni például a Gazdagréti Közösségi Házat. 
Vagy említhetjük a Kelenvölgyi Közösségi 
Házat, amelynek beázik a teteje. Ezt nyil-
vánvalóan ki kell javítani mihamarabb. Azt 
gondolom, hogy általánosságban kijelent-
hetjük: a városrészi művelődési intézmé-
nyeknél mindenekelőtt infrastrukturális fej-
lesztésekre van szükség, amelyeknek ki kell 
egészülniük programfejlesztéssel. Mindig 
szem előtt tartva a helyi közösség igényeit, 
természetesen.

egy olyan polgári, 
progresszív kulturális 
központot szeretnénk, 
amelynek fókuszában  
a magas művészet áll
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Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Aki segítségre szorul,  
annak segíteni fogunk

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
munkatársainak tapasztalatai szerint, aki 
bántalmazás, kapcsolati erőszak miatt 
hozzájuk fordul, az szinte minden esetben 
fél, és nem szeretné, hogy a bántalmazó 
felet megkeressék. Mivel a szolgáltatások 
igénybevétele önkéntes (a gyermekveszé-
lyeztetés kivételével), ezekben az ügyekben 
a bántalmazottra koncentrálnak. 

A központ a pszichológiai, illetve pszichiáteri tanácsadá-
son túlmenően információkat is ad, lehetőség szerint gya-
korlati segítséget is nyújt. Ilyen például az anyaotthonok-
kal, védett otthonokkal való kapcsolatfelvétel, az Országos 
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) 
megkeresése, adományok közvetítése. Van lehetőség jogi 
tanácsadásra is, emellett a központ igyekszik a bántalma-
zottat megerősíteni abban, hogy szükséges a rendőrségi 
feljelentés, és távoltartást is lehet kérni.

Kiskorú gyermek veszélyeztetésekor a bántalmazóval 
is felveszik a kapcsolatot. Az eset súlyosságától függően 

hatósági intézkedésre tesznek javaslatot, jelzik a rendőr-
ségnek, hogy a családban kiskorú bántalmazásának gya-
núja áll fenn. Ha a családban az egyik szülő a bántalmazó, 
a másik pedig nem tesz ellene semmit, akkor ő is veszé-
lyezteti a gyermeket. A gyermekek előtt zajló szülők közti 
bántalmazás is a gyermek veszélyeztetésének, bántalma-
zásának minősül.

A bántalmazást jelző személy adatait a jogszabályok 
alapján minden esetben zártan kezelik. 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ a veszélyeztetett-
ség (bántalmazások) megelőzése, megszüntetése érdeké-
ben többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

• veszélyeztettséget észlelő és jelző rendszert működtet 
a Gyvt. 17.§-a alapján;

• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot 
működtet, az intézményi nyitvatartási időn túli  
telefonos elérhetőséggel (06/30/459 5090), azonnali 
segítségnyújtással;

• pszichológusi, pszichiáteri, jogi tanácsadás,  
segítségnyújtás;

• családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti  
otthona ellátási szerződés alapján;

• gyermekek számára prevenciós és szabadidős  
programok nyújtása;

• mediáció (konfliktuskezelés);
• családterápia, válásterápia;
• óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység;
• segítő beszélgetés;
• családlátogatás.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásait 
a kerület lakói térítésmentesen vehetik igénybe. 

Elérhetőségek
Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

Tel.: 06/1/688-6990
E-mail: hszk@hszk.ujbuda.hu

Újbudán ingyenes segít-
séget, támogatást kapnak 
azok a családon belüli 
erőszaknak kitett emberek, 
akik megkeresik az Újbudai 
Humán Szolgáltató Központot. 
A segítségnyújtás pilléreiről 
és az elmúlt év mérlegéről 
Juhászné Csuka Csillát, 
az intézmény vezetőjét 
kérdeztük.

 � Tapasztalataik szerint kik tudják, 
hogy családon belüli erőszak ügyében 
is megkereshetik a Humán Szolgáltató 
Központot?
Jellemzően fiatal nők, kisgyerekesek, 
idősek fordulnak hozzánk, de előfordult 
már olyan is, hogy bántalmazott gyermek 
kért segítséget. 2019-ben 32 fizikai, 63 
lelki és egy szexuális bántalmazás került 
felszínre. Ezek sajnos magasabb számok 

a tavalyelőttieknél, de ez a tendencia azt 
is mutatja, hogy hatékonyabb a felderítés, 
jobban működik a jelzőrendszer, több 
eset derülhet ki.

 �Mi az, amiben a központ segíteni tud?
Az első, nagyon fontos lépés a lelki se-
gítségnyújtás. A bántalmazottak lelkileg 
nagyon rossz állapotban vannak, nehe-
zen beszélnek elszenvedett sérelmeikről, 
nem is nagyon tudják, hová forduljanak, 
mi az, amit elmondhatnak. Az első út 
a pszichológushoz vezet, aki feltárja, 
milyen állapotban van az elszenvedő, 
és milyen terápiára van szüksége. Súlyo-
sabb esetekben a pszichiáter kollégához 
irányítjuk az áldozatot. Ha valaki jogi 
lépéseket szeretne tenni, ebben is tudunk 
segíteni. Amiről sokan nem tudnak: 
megelőző távoltartást is lehet kérni, ami 
ugyan nagyon rövid idő, de legalább le-
vegővételhez juthat az áldozat.

 �Mit tehet az, aki személyesen akar 
segítséget kérni, illetve az, aki fel sze-
retné hívni a figyelmet a környezeté-
ben érzékelt bántalmazásra?
A segítségkérés bárhogyan történhet. 
Személyesen, írásban, telefonon, in-
tézményünknek számos elérhetősége 
van. Nyitvatartási időben bárki bejöhet, 
a telefonos jelzésekre is minden esetben 
reagálunk. Ha a központi e-mail címre 
érkezik a jelzés, egy esetfelelős közre-
működésével azonnal elkezdődik az eljá-
rás. Minden egyes esetet megvizsgálunk. 
Az a fontos, hogy aki segítségre szorul, 
annak segíteni fogunk.

T. E.

Az első lépés a lelki segítségnyújtás

hszk@hszk.ujbuda.hu

Nem kell csöndben tűrnöd.

hszk.ujbuda.hu

Újbudai Humán  
Szolgáltató Központ



5 | 2020. február 12. |  aktuális

A januári pohárköszöntő alkalmával 
találkoztak először az új városveze-
téssel a kerületben működő  
egyházak képviselői.

László Imre polgármester kiemelte: közös cél, hogy 
a kerület lakói támogató közegben éljék mindennap-
jaikat, amelyben nagy szerep jut az egyházi intéz-
ményeknek. Molnár Gyula országgyűlési képviselő 

emlékeztetett: az újévi pohárköszöntő hagyományát 
azzal a céllal teremtették meg több mint egy évtize-
de, hogy közösen határozzák meg a célokat az egy-
házak és a kerület együttműködésében.

A katolikus egyház számára kiemelt program idén 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely-
nek Magyarország ad otthont. A tíznapos eseményen 
Újbuda valószínűleg az idegen nyelvű misék hely-
színe lesz. A rendezvényhez más felekezetek is csat-
lakoznak. 

Családbarát 
és felelős 
vállalkozások
Újévi kitüntetések

Az óvodáknak 
békére, nem 
központosításra 
van szükségük

Az Újbudán működő 
vállalatok első embereit, 
az itteni egyetemek, 
illetve a Polgármesteri 
Hivatal és az önkor-
mányzat háttérintéz-
ményeinek vezetőit, 
a kerület elismert szerep-
lőit köszöntötte újév 
alkalmából László Imre 
és Molnár Gyula január 
31-én az Öbölházban. 
Ekkor adták át a vállal-
kozások újbudai kitünte-
téseket is. 

László Imre, Újbuda polgármes-
tere a közös célok elérésére hívta 
meg a kerület prominens szemé-
lyiségeit. – Bízom benne, hogy ma 
olyan vezetők, vállalkozók, elhiva-
tott szakemberek vannak itt, akik 
nyitottak a közös gondolkodásra, 
együttműködésre, és nagyon fontos 

partnereink lesznek abban, hogy 
amit megálmodtunk, azt közösen 
megvalósíthassuk a következő öt 
évben – mondta köszöntőjében.

Molnár Gyula kiemelte, hogy 
Újbuda nagy lélekszámú kerület, 
ahol rengeteg különböző gondol-
kodású ember él, dolgozik, az ön-
kormányzatnak az a feladata, hogy 
közösséget teremtsen. Az ország-
gyűlési képviselő a fő feladatok 
közé sorolta a szociális különbsé-
gek enyhítését, az egészségügyi 
ellátás gondjainak megoldását, 
az oktatás modernizációját, vala-
mint a környezetvédelem globális 
problémáinak helyi kezelését.
Újbuda Önkormányzata ezúttal is 
díjazta a családbarát szemléletű 

helyi vállalkozásokat. A Család-
barát Vállalkozás Újbuda címre 
azok a munkáltatók pályázhat-
nak, amelyek folyamatosan fej-
lesztik az ennek megfelelő szer-
vezeti modellt. 
A nagyvállalkozások kategóriá-
jának győztese az IBM Hungary 
ISSC Kft. lett. A cégnél rugalmas 

foglalkoztatási formákat alkal-
maznak, van éves „családi prog-
ramterv”, kismamanap, apanap, 
a gyerekeknek „mutiholdolgozol 
nap”  és IBM Parents Club. 

A középvállalatok közül 
az Evopro Systems Engineering 
Kft. nyert. Itt is van rugalmas fog-
lalkoztatás, hozzájárulnak a mun-
katársak egészségvédelméhez, 
sportolási lehetőségeket teremte-
nek, családi és gyermekprogramo-
kat szerveznek.

A kisvállalkozások sorában 
a Fonó Budai Zeneház Nonprofit 
Kft. másodszor nyerte el e címet. 

A Fonó rugalmas munkakörnyeze-
tet nyújt családos és idősebb dol-
gozóinak, a fiataloknak lehetővé 
teszi, hogy tanulmányaikat össze-
egyeztessék munkájukkal. A dol-
gozók gyerekei nyaranta ingyen 
látogathatják a Fonó táborait.

Újbuda Önkormányzata támo-
gatja és segíti azokat a civil/válla-
lati együttműködéseket, amelyek 
elkötelezettek a hátrányban élők 
életminőségének javítása mellett. 
Idén ketten kapták meg a Felelős 
Vállalkozás Újbuda címet.

Nagyvállalat kategóriában 
az Auchan Magyarországnak 
jutott az elismerés. Az akadály-
mentesítésre törekvő áruházakat 
működtető cég figyelmet fordít 
a munkatársak és gyermekeik ér-
zékenyítésére, utóbbiaknak nyári 
tábort szervez, jótékony játék-
gyűjtéssel és környezetvédelmi 
programokkal. A dolgozók egész-

ségmegőrzését szűrővizsgálatok 
szervezésével, sportolási lehetősé-
gekkel segítik elő.

Kisvállalkozás kategóriában 
az A38 Hajót működtető Zászlós-
hajó Kulturális és Kereskedelmi 
Kft. képviselői vehették át az el-
ismerést. A főváros egyik legnép-
szerűbb szórakozóhelyét működ-
tető cég vezetői súlyt helyeznek 
pályakezdők, egyetemi hallga-
tók foglalkoztatására, képzésére. 
A családos munkavállalóknak 
lehetővé teszik a rugalmas munka-
időt és a távmunkát, élhető és zöld 
munkakörnyezetre törekszenek.

Újbuda

Az utóbbi hetekben a nyolc új-
budai óvodából hatban jártam, 
összesen több mint egy tucat 
telephelyen. Beszélgethettem 
óvodapedagógusokkal, óvodai 
dolgozókkal, az intézmények 
vezetőivel, kedves, elhivatott em-
berekkel találkoztam. Mindenhol 
nagy gondot fordítanak az épü-
letek karbantartására, a megfe-
lelő fejlesztőeszközök, játékok 
beszerzésére. Szintén mindenütt 
integráltan nevelik a speciális 
igényű gyerekeket, ami a legki-
sebbek fejlődése szempontjából 
nagyon fontos. 

Az óvodák azonban csak első 
látásra hasonlóak, mindegyiknek 
megvan a maga különlegessége; 

van, ahol ez a hagyományőrzés, 
van, ahol a sport, máshol a kör-
nyezettudatosságra nevelés. Van, 
ahol vegyes csoportokban nevelik 
a gyerekeket, és akad, ahol azonos 
korúak vannak együtt. Néhány 
óvodában pizsamában alszanak 
a gyerekek délután, néhány he-
lyen külön étkezőben ebédelnek. 

A főszabály tehát a jó öreg 
közmondás: ahány ház, any-
nyi szokás. Avagy ahány óvoda, 
annyi benyomás, és persze még 
sokkal többféle kisgyerek. Egy 
dolog azonban közös: minden in-
tézmény szervesen kapcsolódik 
a helyi közösséghez, a szülők ösz-
szefutnak a boltban vagy a pati-
kában. A Facebook-csoportokban 
sűrű eszmecsere folyik egy-egy 
városrész óvodáiról – mindegyik 
saját identitással bír. 

Az óvoda a gyermekek életé-
nek egyik fő színtere: itt töltik 
napjaik nagy részét, itt kötnek 
először barátságokat, itt ta-
nulnak meg közösségben élni. 
Ahogy nincs két egyforma 
gyerek, nincs két egyforma pe-
dagógus, óvoda sem. Ha a kor-
mány az óvodák központosítását 

tervezi – amiről még csak meg 
nem erősített pletykák vannak –, 
akkor a kisgyerekek és a szülők 
ellen indít háborút. A minden-
kori kormány dolga a minőség 
kikényszerítése, az egyenlőt-
lenségek mérséklése, nem pedig 
az, hogy beleszóljon az óvo-
dák mindennapjaiba, a szülők 
és az intézmény viszonyába, 
a vezetők kiválasztásába, eset-
leg egy labda beszerzésébe. 

Az óvodák nem ragadhatók ki 
helyi kontextusukból, nem lehet-
nek egy központosított rendszer 
jelentéktelen láncszemei. Szülők, 
pedagógusok, fejlesztőpedagógu-
sok, intézményvezetők, védőnők, 
orvosok dolgoznak a gyereke-

kért, összeszokott 
hálózatok működnek 
együtt. Egy ilyen 
struktúra felrúgása 
nemcsak értelmetlen, 
hanem rettenetesen 
káros is. 

Az iskolák pél-
dáján látható, hogy 
a központosítás nem 

hoz sikert. Sem az oktatás minő-
sége, sem az intézmények szer-
vezete nem fejlődött 2013 óta 
azzal, hogy az iskolákat az ön-
kormányzatok helyett az állam 
fennhatósága alá vonták. Az ígért 
esélyegyenlőség helyett egyre 
nagyobbak a különbségek, egyre 
több az aluliskolázott gyerek, fi-
atal. Ez azért sem meglepő, mert 
egy távoli bürokrata nem ismeri 
a helyi viszonyokat, a centrali-
zációval csupán a távolság nőtt 
a pedagógus és a szülő, a helyi 
közösség és az iskolák között. 
Gyanítom, nem lenne ez másképp 
az óvodák esetében sem. 

Az óvodáknak nem egy áldat-
lan átszervezésre, a szakmai fej-
lődés és gazdasági függetlenség 
ösztönzését megszüntető, a minő-
séget rontó központosításra van 
szükségük, hanem a dolgozók 
anyagi és emberi megbecsülésé-
re, a fejlesztőpedagógus-ellátás 
erősítésére, korszerű terekre, 
energetikai modernizációra, játé-
kokra, és mindenekelőtt: békére. 

Orosz Anna
oktatásért felelős  

alpolgármester

a kormánynak 
nem az a dolga, 
hogy beleszóljon 
az óvodák 
mindennapjaiba

Találkozó egyházi vezetőkkel

vélemény

Családbarát Vállalkozás 
Újbuda: Fonó

Családbarát Vállalkozás 
Újbuda: IBM

Családbarát Vállalkozás 
Újbuda: Evopro

Felelős Vállalkozás Újbuda: 
A38

Felelős Vállalkozás Újbuda: 
Auchan



 | 2020. február 12. | 6 kult

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

TÁMASZ 
KRAJCSOVICS ÉVA  
FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

2020. február 19., szerda 18.00
B32 Galéria

A kiállítást megnyitja: Takács Zsuzsa költő 

Megtekinthető 2020. március 13-ig  
minden hétköznap 10-18 óráig  

a rendezvények függvényében. 
A belépés díjtalan!

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

ALBERTFALVI 
KözösségI Ház

1116 Budapest, 
Gyékényes utca 45–47. 
Telefon: 1/204-6788  
E-mail: akh@ujbuda.hu
 www.facebook.com/Albertfalva200 

2020. február 15.  
szombat 20 órától éjfél után 1 óráig

Farsangi Bál
ZENE: 

BULLETPROOF BAND
WELCOME DRINK
TÁNCBEMUTATÓK

SZIVÁRVÁNY TÁNCSZÍNHÁZ
JELMEZVERSENY

DrEssZkóD: 

álarc vagy jElmEZ!

Belépőjegy elővételben: 2000 Ft 
(amely az üdvözlő italt is tartalmazza)

Információ a 
közösségi ház elérhetőségein.

KARINTHY SZÍNHÁZ. 
CSALÁDBAN MARAD.

Mindenkit vár  
a Karinthy Színház

Ha a felhőtlen szórakozás a célja, nézze meg 
a Lököttek, a Klotild néni vagy a Második neki-
futás című előadásunkat. Ha izgalomra vágyik, 
de nevetni is szeretne, jöjjön el a Veszélyes for-
duló vagy A bolond lány című darabra. Igazi hát-
borzongató élményt ígér Stephen King Tortúrája. 
Látható két nagy magyar klasszikus is: Molnár 
Ferenctől Az ördög, valamint Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője című regényének adaptá-
ciója. Scherer Péter rendezésében került szín-
re Rejtő Jenő írásai nyomán a Piszkosak című 
„spaklibohózat”.  

A gyerekekre is gondolunk: új bemutatónk, a zenés 
rém-mese-játék, a Félőlény biztosan elvarázsolja 
őket. Tiniknek és örök fiataloknak kötelező a Tanár 
úr kérem zenés változata. Az emberi természet mély-
ségeit feszegető Káosz és a közönségdíjas A baba 
című előadásunk remek választás. Oscar Wilde 
Bunburyje, valamint folytatása, a Lady Bracknell 
és a lazac mosolya című egyszemélyes stílusparódia 
is műsoron van a Karinthyban, ahol egy újabb zenés 
mű, a Gutenberg bemutatójára készülünk. Szeretet-
tel várunk mindenkit Buda egyetlen kőszínházában, 
a Karinthy Színházban! 

Találkozzunk a Karinthy Színházban 2020-ban 
is! Továbbra is számítunk bizalmukra. Minden 

korosztályra, minden hangulatra gondoltunk. 



7 | 2020. február 12. |  kult

Kamara barokk  
és folk stílusban
Népzene csizmaszárcsapkodás nélkül

Szükségmegoldások  
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is megnyerheted  
az 1,2 millió Ft-os fődíjat az OTP Business Társasházi 
Pályázatán.

Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek meghatalmazással.  
A beadásnak nem, a nyeremény átvételének azonban feltétele, hogy a társasház  
az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17. 
 
A tájékoztatás nem teljes körű.  
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat   
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

Herczku Ágnes és Nikola 
Parov Kamara című 
folklemeze nem 
a divatos kínálatból 
épül fel. Az alkotó páros 
és bandája úgy szólal-
tatja meg a Kárpát-
medencei népek 
muzsikáját, hogy közben 
rámutatnak a klasz-
szikus zenével meglévő 
összefüggésekre.

– A barokk zene a török hódoltság 
után, a Habsburgok idejében nagy 
hatással volt a magyar és erdélyi 
népzenére – világított rá Nikola 
Parov. Korábban a népzenészek 
nem használtak vonós hangszere-
ket, akkoriban vált ismertté a ma 
már hagyományos népi zeneszer-
számnak titulált hegedű, brácsa, 
bőgő, és magára a muzsikára is 
erősen hatott a barokk stílus. Az új 
albumon ezekre a kapcsolódások-
ra igyekeztek felhívni a figyelmet 
úgy, hogy a komolyzenei elemeket 
kiemelték, kicsit sarkították. 

– A Kamara nem egy nyers, ba-
juszpödrő, csizmaszárcsapkodó 
folkalbum lett. A magyar, horvát, 
bolgár, szlovák népzene sokkal 
kifinomultabb köntösben jelenik 
meg, a hangszerek hangképzé-
sében is a klasszikus stílus felé 
tendál ez a lemez – fogalmazott 
Nikola Parov.

 – Mi mindig úgy dolgozunk, 
hogy jön egy régi dallam, ami-
ből valami más születik először 

otthon, majd felvisszük a kon-
certszínpadokra – számolt be 
az alkotófolyamatról Herczku 
Ágnes. – Ilyenkor még csiszol-
gatjuk, változtatunk a hang-
szerelésen, és szépen kikristá-
lyosodnak a dalok, amelyeket 
a nekünk leginkább tetsző vál-
tozatban feljátszunk egy-egy új 
lemezre – tette hozzá.

Az alkotó páros mellett hat-
hét éve stabil felállásban ját-

szik ugyanaz a banda – Fekete 
Márton, Hegedűs Máté, Molnár 
Péter, Herédi Zsombor, Pálházi 
Bence –, de a klasszikus zenei 
vonal erősítéséhez most ven-
dégeket is hívtak. Vizeli Máté, 
Kuczera Barbara kifinomult 
hegedűjátékával, a többszólamú 
daloknál Bognár Szilvia ének-
hangjával segítette a barokk 
hatásokat bemutató népzenei al-
bum létrejöttét.

Herczku Ágnes
Már gyerekkorában vonzódott a népzenéhez, de 
először táncosként került a Honvéd Együtteshez, 
ahol a tánccal párhuzamosan kezdődött el énekesi 
pályafutása 1998ban. Többszörös Fonogram díjas, 
eMeRTon díjas, munkásságát emellett Liszt Ferenc
díjjal is elismerték.

Nikola Parov 
A bolgár származású zenész tízéves kora óta él 
Magyarországon. A balkáni, az ír, a kelta folk mellett 
a magyar és a környező szláv népek muzsikája 
ihlette meg, történetüket is kutatja. Párjával, Herczku 
Ágnessel gyakran dolgoznak együtt autentikus népi 
énekesekkel, zenészekkel.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

BUDAI KLUB-GALÉRIA  
1111 Bp. Budafoki út 9–11.
Időpont:  
2020. február 20. 18 óra
Megnyitó:  

TÓTH JÓZSEF  
FÜLES  
kiállítása  
Szentendrei Festők  
Arcképcsarnoka  
címmel.
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Hibaigazítás
Lapunk előző számában tévesen közöltük a posztumusz Pro Cultura Új-
buda díjjal kitüntetett Domokos Pál Péter néprajzkutató gyermekének 
nevét. Az elismerést Domokos Mária vette át. A hibáért elnézést kérünk. 
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az egészségesebb 
környezet kialakítása 
közös érdekünk

Klímaváltozás: 
veszélyek  
és feladatok

Zöld, klímabarát Újbuda

A „Tiszta, zöld közterületek” program keretében 
az önkormányzat szeretné növelni és jó állapotban 
fenntartani a közterületek zöld felületeit, a lakosság 
mellett a kerületi vállalkozások és civil szervezetek 
bevonásával.

A közlekedés terén jelentős fejlesztések mentek 
végbe, a kerékpárút-hálózat bővítése, az elektromos 
autók terjedését segítő töltőállomások kiépítése már 
évekkel ezelőtt megkezdődött (az önkormányzat is 
beszerzett elektromos autókat, és egy 
töltőállomást is létrehozott). A környe-
zetkímélő közlekedés népszerűsí-
tése érdekében az önkormányzat 
szemléletformáló kampá-
nyokat tervez. 

A jövő nemzedékeiben 
olyan készségeket kell 
kialakítani, amelyekkel 
képesek lesznek alkal-
mazkodni a megváltozott  
körülményekhez. Ennek szel-
lemében erősítik évek óta – jelentős 
önkormányzati támogatással – az önkor-
mányzati fenntartású bölcsődékben és óvodákban 
a környezeti nevelést. A dolgozók a használt tárgyak 
kidobása helyett javításra és újrahasznosításra törek-
szenek, ennek a gyerekekben rutinszerűvé kell válnia. 
Az uniós irányelvekkel összhangban az önkormány-
zati rendezvényeken már nincsenek egyszer haszná-
latos műanyag eszközök és PET-palackos ásványvíz. 
Az utóbbiak használatára kötött önkormányzati szer-
ződéseket felülvizsgálják az önkormányzati fenntar-
tású intézményekben (elsősorban a bölcsődékben 
és az óvodákban).

A klímaváltozás hatásainak egyik leginkább kitett 
korosztály az időseké. Életkorukból, szokásaikból, 
egészségi állapotukból adódóan kiszolgáltatottá 
tudnak válni a markáns időjárási anomáliákkal 
szemben. Nagyon fontos önkormányzati feladat 
a felvilágosítás, a szükséges ismeretek gyors és haté-
kony eljuttatása az idősekhez. Tapasztalataik révén 
ugyanakkor jó példát is mutathatnak a fiatalab-
baknak, ezért javítani kell a korosztályok közti 
információcserét.

A klímaváltozásra való hatékony felkészülés eszköze 
lehet a kerületen belüli társadalmi össze-

fogás erősítése. Az önkormányzat, a kerü-
leti vállalkozások, a civil szervezetek, 
az állami és egyházi intézmények közötti 
kapcsolatok építésének részeként 
rendezvények és programok során 
mutatják majd be az önkormányzat 
terveit, elképzeléseit, így a környe-
zetmarketing eszközei beépülnek 

a mindennapi gyakorlatba.
Bakai-Nagy Zita  

környezetvédelemért felelős 
alpolgármester

Manapság már egyre többen fogadják 
el a klímaváltozás tényét, nemcsak 
a médiában megjelenő cikkek és beszá-
molók alapján, hanem a személyes 
tapasztalatok okán is. A kedvezőtlen 
fejlemények elleni érdemi cselekvés 
azonban gyakran elmarad, vagy 
túl lassú ahhoz, hogy lépést tartson 
a gyorsuló negatív folyamatokkal, 
ténylegesen mérsékelni tudja a nem 
kívánt hatásokat. 

Bár a 2015 decemberében elfogadott párizsi éghajlat-
védelmi egyezményt aláíró országok kötelezettséget 
vállaltak az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére, az globálisan továbbnőtt. (Magyaror-
szágon 1990-hez képest 32 százalékkal esett vissza 
a kibocsátás, egységnyi gazdasági teljesítményhez 
viszonyítva is javult a helyzet.) A célok eléréséhez 
további erőfeszítésekre van szükség hazai, európai 
és világszinten egyaránt. Az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) szerint „a klímaváltozás 
lehet a 21. század legnagyobb egészségügyi fenye-
getése”. Ha nem csökkentjük a kibocsátást, akkor 
veszélyeztetjük az emberi életre alkalmas éghajlat 
fenntartását, aláaknázzuk élelmiszer- és ivóvízellá-
tásunkat, rontjuk a levegő minőségét. 

A változás okozói  
és elszenvedői
Az éghajlat változékonysága természetes dolog, 
a Föld mintegy 4,6 milliárd éves története során 
voltak a jelenleginél jóval melegebb, illetve jó-
val hidegebb időszakok is. Manapság azonban 
a korábbiaknál gyorsabban és radikálisabban ala-
kul át az éghajlat, ami együtt jár például az időjá-
rási szélsőségek számának vagy időtartamának nö-
vekedésével, a biológiai sokféleség visszaesésével, 
az idegenhonos kártevők, fertőzések megjelenésé-
vel, a folyók vízhozamának változékonyságával. 
Mindez az emberiség életmódjából és tevékenysé-
géből is fakad: egyszerre vagyunk a változás oko-
zói és elszenvedői.

KEHOP – 1.2.1 – 18  
– 2018 – 00001 azonosító 

számú, „Helyi klímastratégia 
elkészítése és komplex 

szemléletformálás Budapest 
XI. kerületében,  

Újbudán” című projekt

Az önkormányzat felülvizsgálja  
a kerületi építési  
szabályozási terveket

Az utolsó jégkorszak vége óta, mintegy tízezer 
esztendeje a Föld átlaghőmérséklete plusz-mínusz 
1 Celsius-fokos tartományban mozgott. Jelenleg 
e szűk tartomány felső határán vagyunk, és nehéz 
megmondani, hogy ezt átlépve milyen, az embe-
ri életre és a társadalmakra döntő hatást gyakorló 

változások, visszafordíthatatlan folyamatok 
indulnak el. Az egymásnak ellentmondó 

nézetek, a nem egyértelmű feltevések 
és beavatkozási lehetőségek sokszor 
a cselekvés gátjai. Vannak klímamodel-
lek, forgatókönyvek, előrejelzések, de 
a Föld éghajlatának komplex rendszerét 

egyik sem írja le pontosan, minden 
összetevőjével együtt, így a számí-
tások eredményei is széles határok 

között in gadoznak. Ezért van 
szükség a különböző mo-

dellek és forgatókönyvek 
minél átfogóbb vizsgá-
latára, ami elősegítheti 

a tendenciák azonosítását, 
a cselekvési irányok kijelö-

lését.
Az ipari forradalom óta – 

különösen az utóbbi évtize-
dekben – markáns és egyre 

gyorsuló változások indultak 
el. A 2019-es év világviszony-

latban a második legmelegebb, 
Európában a legmelegebb év volt 
1901 óta. Európában az átlaghő-
mérséklet 3,2 Celsius-fokkal ha-
ladta meg az 1981–2010 közötti 

időszak átlagértékét. Magyaror-
szágon a múlt század eleje óta a tíz 

legforróbb évből nyolc az ezredforduló 
után volt; 2019-ben az átlaghőmérsék-
let 12,19 fok volt, 1,87 fokkal magasabb 
az 1981–2010 közti átlagnál.

Klímaszorongás
Nem egyszerűen egy globális, egyenletes felmele-
gedésről van szó, a hatások területileg eltérő módon 
és mértékben jelentkeznek: van, ahol túlzott vízbő-
ségre (nagy árvizek, elöntések), máshol vízhiányra 
(szárazság, elsivatagosodás, erdő- és bozóttüzek) 

lehet számítani. Mindennapos tapasztalat az extrém 
időjárási események gyakoriságának megugrása – 
rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék, 
szokatlanul hideg, vagy épp meleg időszakok, hő-
hullámok. A váratlanul jelentkező szélsőségek ve-
szélyérzetet keltenek az emberekben, a hírek sok-
koló hatását jól tükrözi, hogy a köztudatban már 
megjelentek olyan fogalmak, mint a  hőstressz, a klí-
maszorongás vagy a klímaválság. 

Az emberiség kezében számos olyan eszköz van, 
amellyel ezt a bizonytalan kimenetelű folyamatot 
mérsékelheti és részben kezelheti. Alapvetően át kell 
alakítanunk szokásainkat, életvitelünket és szemlé-

letmódunkat, világo-
san meg kell határozni 
a feladatokat. Követ-
kezetesen végre kell 
hajtani a meglévő nem-
zetközi egyezmények 
vállalásait, valamint 
azokat az országos, 
megyei és települési/
kerületi szintű stratégi-

ákat és cselekvési terveket, amelyek a klímaváltozás 
helyi és ágazati hatásainak csökkentését, az alkal-
mazkodóképesség erősítését szolgálják. 

Cselekedj lokálisan
Mindehhez nagyon fontos a szemléletformálás, 
a helyi, egyéni és közösségi cselekvések motivá-
lása, ami kerületünkben is mind nagyobb hang-
súlyt kap. Újbuda Önkormányzata az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának csökkentésének, 
a változó körülményekhez való alkalmazkodás-
nak és a szemléletformálásnak egyidejű, egymást 
erősítő alkalmazását követi. Az önkormányzat 
célja, hogy 2030-ra 40 százalékkal mérséklődjön 
az üvegházhatású gázok kibocsátása a kerületben, 
ezért – túl az önkormányzati épületállomány 
energiahatékony korszerűsítésén – klímavé-
delmi szempontból felülvizsgálják a hatályos 
kerületi építési szabályozási terveket. Ennek 
során az önkormányzat törekszik a fosszilis 
energiahordozók használatának visszafogá-
sára, az energiafelhasználás hatékonyságá-
nak növelésére, a megújuló energiaforrások 
alkalmazására. A jelenleginél sokkal la-
zább beépítéssel, a meglévő zöldfelületek 
felújításával, nagyobb zöldfelületek, 
zöld tetők kiépítésével enyhíteni lehet 
a hőszigethatást, a helyileg kialakuló 
hőhullámokat. Az épületfelújítások 
és a társasházi zöld területek pályázati 
támogatása már önkormányzati gya-
korlat a kerületben, új lehetőség lesz 
a zöld tetők és zöld falak kiépítésé-
nek támogatása.

Karbonsemlegesség
A kibocsátott szén-dioxid (vagy az üveg-

házhatású gázok szén-dioxid egyenértékben 
kifejezett értéke), illetve a légkörből kivont 

és szénelnyelőkben (például a talaj, az erdők 
vagy az óceánok) tárolt szén-dioxid meny-

nyisége között kialakult egyensúly. A nulla 
nettó szén-dioxid-kibocsátás elérése 

érdekében a globális üvegházha-
tásúgáz-kibocsátást szénmegkö-

téssel (a szén-dioxid légkörből 
való eltávolításával, majd 

eltárolásával) kell ellensú-
lyozni.

A legfontosabb fogalmak
Hőszigethatás 
A mesterséges építőanyagok (különösen 
a beton és az aszfalt) elnyelik a napsu-
gárzás energiáját, és hősugárzás formájá-
ban bocsátják ki. Ennek eredményeként 

a sűrűn beépített területeken 
sokkal melegebb lesz, 

mintha 
természetes 
zöld nö-
vénytakaró 
lenne ott.

Üvegházhatás
A Napból a Földre érkező sugárzás akadálytalanul áthatol a légréte-
geken, és felmelegíti a talajfelszínt. A talajfelszín a beérkező energiát 
hősugárzás formájában bocsátja ki, ez azonban már nem tud akadály-
talanul áthatolni a légrétegeken a levegőben lévő üvegházhatású gázok 
(elsősorban vízgőz, szén-dioxid, metán, ózon és freon) 
jelenléte miatt, és visszamarad a Földön. Az üvegház-
hatás természetes és az emberi élet szem-
pontjából alapvető fontosságú folyamat, 
de a napjainkban tapasztalt mértéke 
már veszélyeztetheti az élővilág 
jelenlegi állapotának fennma-
radását.

Megújuló 
energiaforrások

Az energiahordozók azon 
csoportja, amely emberi időlép-

tékben képes megújulni (ilyen 
például a napenergia, a biomasz-

sza, a szélenergia és a vízenergia)

Karbonlábnyom
Egy tevékenység, egy termék életciklusa 
vagy egy ember élete során közvetlenül 
és közvetetten kibocsátott összes üveg-
házhatású gáz, szén-dioxid tonna egyen-
értékben kifejezve. 
Minél nagyobb 
ez az érték, 
annál nagyobb 
a karbonlábnyom, 
és annál nagyobb 
mértékben nö-
veli az üvegház-
hatást.

Kohéziós Alap

szemléletformáló 
kampányokat tervezünk 
a környezetkímélő 
közlekedés  
népszerűsítésére

ha nem csökkentjük  
a kibocsátást, akkor 
veszélyeztetjük az emberi életre 
alkalmas éghajlat fenntartását
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Kulturális programajánló
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
 
Február 15. 20.00 Farsangi Bál
Ha farsang, akkor Albertfalva, hiszen 
a közösségi ház egyik legjobb bulija a ha-
gyományos télbúcsúztató bál. A hangulatos miliő, 
az üdvözlőital és az élő zene mellett a Szivárvány Tánc-
színház műsora a kellemes este garanciája. A Bulletproof 
Band repertoárja az ’50-es évektől napjainkig tart. Így nem 
csoda, ha a táncparketten poroszkál az összes korosztály, 
és hercegnőnek, vagy éppen kalózkapitánynak öltözve tán-
col majd vidáman. Dresszkód: jelmez vagy maszk. Belépő-
jegy elővételben, welcome drinkkel: 2000 Ft. További infor-
máció: akh@ujbuda.hu vagy a 204-6788-as telefonszámon.

 
Február 17. 18.30 Női Sarok
Öngyógyítással az egészség, a jó kapcsolatok és a siker 
megalapozásához. Rengeteg eljárás és technika van, amely-
lyel az ember megpróbálja rendbe tenni az élete különböző 
területeit, hogy megvalósítsa álmait. Alexander Loyd olyan 
eszközöket írt le könyveiben (A Gyógyító Kód, A Szere-
tetkód), amelyeket 25 év alatt fejlesztett ki és alkalmazott 
eredményesen pszichológusként a praxisában.
Előadó: Lohn Miklós mérnök, a módszer használója.
A részvétel ingyenes.

Február 22. 18.00 Sétahajó lágyan ring a Dunán… – 
az AKH Opera- és Dalstúdió farsangi koncertje
A műsorban közismert opera-, illetve operettrészletek, da-
lok és musicalek hangzanak el. Közreműködnek: György 
Viktória, Henk Marika, Kövecses Klára, Radosiczky Márta, 
Sándor Bettina, Terebessy Éva, Csák József, Csikai Barna, 
Németh Károly.
Zongorán kísér: Hegedűs Valér.
Belépő, előzetes regisztráció alapján: 700 Ft/fő

 
Február 25. 18.00
Etele Helytörténeti Kör
A 43. sz. Állami Építőipari Vállalat és a XI. kerületi panel-
os lakótelepek építése. A XI. kerület arculatának megha-
tározó részei a lakótelepek. Az itt található épületek majd’ 
mindegyikét a 43. sz. ÁÉV építette. Milyen technikával 

épültek lakótelepeink? Soványház, kövérház, lábasház, pa-
nelos, öntött, csúszózsalus… Mit jelentenek ezek a kifeje-
zések? Hány évre tervezték a panelépületeket?
Előadó: Opiczer Pál épületgépész-mérnök. A részvétel in-
gyenes.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Február 15. 16.00–18.00 Gazdagréti 
Minikarnevál 
Bújj jelmezbe, és töltsd a délutánt a Gazdagréti 
Közösségi Házban. Hallathatod hangodat a minikaraoke 
közben, készíthetsz partiszemüveget, diszkózhatsz, mint 
a nagyok, és a tombola sem marad el. A felnőttek az „anyu-
megőrzőben” tudnak beszélgetni, kikapcsolódni. A han-
gulatfelelős: Misi bohóc. Jegyár: 1.000 Ft/gyermek, GKH 
Klubkártyával 700 Ft/gyermek. Várunk benneteket szere-
tettel! Űzzük a telet ezerrel!

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Február 14. 18.00 „Nem a való hát: an-
nak égi mássa” 
Gedeon Péter építész grafikai kiállításának megnyitója
Megtekinthető: március 10-éig, a közösségi ház nyitvatar-
tási idejében. A belépés díjtalan.

Február 15. 16.00 Sakkmatyi – sakktáblás  
délután 5–12 éveseknek
Gondolkodós játékok a sakktáblán, sakkozás „profi” sakko-
zókkal – akár sakkórával is –, azaz ismerkedés Sakkmatyi 
világával. Lesz még sakk-könyvek és -felszerelések vására 
és sakkos ajándék is, jó emlékként minden résztvevőnek. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a www. 
sakkmatyi.hu/bemutatoora címen, határideje: február 14.

Február 21. 18.00–21.00 Vadrózsák Néptáncegyüttes 
Farsangi Botladozó Táncház
A táncfoglalkozáson való részvételhez nincs szükség tán-
cos előképzettségre, azokat az érdeklődőket is várjuk, akik 
még soha nem kóstoltak bele a népi kultúra ezen formájába.

Oktatók: Onodiné Csécsi Katalin táncművész és Onodi 
Attila táncművész
Énektanítás: Havay Viktória
A talpalávalót húzzák: Bíró Roni és barátai
Belépő: 500 Ft

Február 22. 19.00 Nosztalgiatáncest Bakacsi Bélával
Az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek legnagyobb magyar és világ-
slágerei. Jegyek korlátozott számban, elővételben is kapha-
tók. Előzetes asztalfoglalás, jegyvásárlás hétfőtől péntekig 
10–18 óráig.
Információ: 06/1/309-0007; e-mail: okh@ujbuda.hu
Belépő: 1500 Ft

Február 29. 16.00 Családi hétvégi matiné
Repül a varázsszőnyeg – Aladdin nyomában
Zenés, interaktív gyermekműsor keleti ruhákban, keleti 
dalos mesékkel, táncokkal, ismerkedés ritmushangszerek-
kel és színes kellékekkel. Kvízkérdések a Kelet világáról 
izgalmas ajándékokért, no és egy kis kincskeresés.
Szereplők: Kovács Gémes Julianna keleti pop-folk énekes, 
Soós-Nagy Adél, Csatári Orsi, Simonvárosné Morár Orsi 
orientális táncos
Belépő: 800 Ft, családi belépőjegy: 2100 Ft/3 fő, 2900 Ft/4 
fő. (3 éves kor alatt ingyenes)
Jegyek elővételben is vásárolhatók a helyszínen. 

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2. 

Február 24. 14.30 Doku 2020 Kelen-
völgyi filmklub. Varga Ágota: Szülei 
szeme
Filmvetítés és beszélgetés a rendezővel, amelyre 12–99 
éves korig várjuk az érdeklődőket egy kis teával és sok sze-
retettel. A program az NKA támogatásával valósul meg, 
házigazdája Kinyó Ferenczy Tamás filmrendező, producer.  
A belépés ingyenes.

Február 28. 18.00 Jazz est
Klasszikus és modern dzsesszzene a Bathó Lajos és bará-
tai trió közreműködésével. Bathó Lajos – zongora, Töttös 
László – bőgő, Csécsy Attila – dob. Belépő: 600 Ft

2020. Február 29. 18 óra

Pár darab
2020. Március 28. 18 óra

János Vitéz
2020. Április 25. 18 óra

szirmai albert gála
2020. Május 23. 18 óra

magyar Filmslágerek
Bérlet árak:
4000 Ft / fő 

GKH klubkártyával: 2.500 Ft / fő

Alkalmi jegyek:
1.500 Ft / fő  

GKH klubkártyával: 1.000 Ft / fő

Bérletek 2020. január 6-tól február 29-ig válthatóak.

1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253  
 E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/gazdagret/

G A Z DAG R É T I 
KöZössÉGI HáZ

oPerett  zenés színház 
bérlet

&

Megjelent  
a Pont magazin 
februári száma

Újbuda születése szorosan kötődik az ipar 
fejlődéséhez, a 19. század végétől folya-
matosan telepedtek meg itt üzemek és cé-
gek. Ahogy divatos lett errefelé lakni, úgy 
egyre inkább megérte bérházakat, üzlete-
ket építeni az itteni telkeken, de még a II. 
világháború után is települtek vállalatok 
e városrészbe. A Pont magazin februárban 
az Artus Kortárs Művészeti Stúdió „ott-
honát” fedezte fel – már a ’90-es években 
a XI. kerület egyik volt ipari létesítményé-
ben működött. Goda Gábor rendező-ko-
reográfus szerint a környezet adottságai 
folyamatos építésre, újragondolásra, kör-
nyezetük állandó fejlesztésére ösztökéli 
őket, tehát a változáshoz, megújuláshoz ad 
erőt, ami nélkül talán nem is létezhet tartós 
alkotómunka.

2020 első lapszámából egyébként sem 
hiányoznak a művészek és történeteik. 
Tasnádi Bence 2012 óta a Katona József 

Színház tagja, láthattuk 
sorozatban és filmben, 
legutóbb pedig a TV2 
Sztárban Sztár leszek 
című műsorában lépett 
ki korábbi kereteiből. 
A Junior Prima díjas szí-
nész-énekes a gimnázi-
umban alapított, Ed Is On 
nevű zenekarával lépett 
fel január végén a B32-
ben – címlapinterjúnkban 
a zenélésről is kérdeztük. 

Fábián Juli a XI. kerü-
letben nőtt fel, az Újbudai 
Petőfi Sándor Általános 
Iskola ének-zene tagozatos 
osztályába járt, rendkívüli 
muzikalitása és improvi-
zációs képessége azonban 
21 esztendős koráig rejtve 
maradt. A fiatalon elhunyt 

dzsesszénekesnő művésszé válását köve-
ti végig Lévai Balázs dokumentumfilmje, 
a Like a child – számol be a magazin –, 
amely idén minden nagyobb fesztiválon 
látható lesz. 

Újabb szórakoztató-kulturális térrel gaz-
dagodott a Bartók Béla út. A Prae Kiadó, 
lapkiadó és a prae.hu csapata megnyitotta 
saját kávéházát és szórakozóhelyét, a Kis-
Présházat. Bár még csupán néhány hónap 
telt el, számos irodalmi estet tudhatnak 
már maguk mögött. A Pont magazin tesz-
telte: a felszolgálók szakszerű útbaigazítást 
adnak az itt fellelhető és megvásárolható 
folyóiratokról, könyvekről, vagy ha ah-
hoz van kedvünk, a minőségi borsorokról 
és a sörkínálatról. A pult mögött jó eséllyel 
találkozhatunk olyanokkal, akik műszak 
után maguk is felolvassák szövegeiket egy-
egy irodalmi rendezvényen. 

Újbuda

narancs: 
c: 0
m: 50
y: 100
k: 0

barna:
c: 30
m: 30
y: 30
k: 70

Fábián Juli
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Támasz 
képekből
Krajcsovics Éva festményei 
a fény és az árnyék játékából 
épülnek fel. A művész Támasz című 
tárlata február 19-én nyílik a B32 
Galériában.  

A Munkácsy Mihály-díjas Krajcsovics Éva nem 
járt a Képzőművészeti Főiskolára (a mai egye-
temre), a kirakatrendező iskola elvégzése után 
a Vasutas Képzőművészeti Körben sajátította el 
a festészet alapszabályait Kling György festő, 
grafikus segítségével. 1980 óta állít ki; mindig 
a saját műtermi világából, gyakran fényjáté-
kokkal, néhány tárggyal, asztallal, székkel te-
remti meg művészi univerzumát. Visszafogott 
színvilágú pasztellképei konkrét narratíva nél-
küli alkotások, sokkal inkább „lelki tájak”, rej-
tőzködő történeteinek megfejtéséhez idő kell.

– Rendkívül finom, bensőséges, elmélyült 
festészet az övé. Az oly sokat emlegetett mini-
mum, a legkevesebb eszközzel jutni legköze-
lebb a megfogalmazhatatlan lényeghez, ez jel-
lemzi minden munkáját – mondta az alkotóról 
az ugyancsak Munkácsy Mihály-díjas művész-
társ, Vojnich Erzsébet. 

A festő az utóbbi időben megpróbálta azokat 
a dolgokat képpé fogalmazni, amelyeket már 
jó ideje őrizget maga körül. Így váltak új mun-
káinak kompozíciószervező elemeivé használt 
csomagolópapírok, régi irattartók, fotók is.                                                                                                                        
–  A kiállítás címét hosszas keresgélés után ta-
láltam meg, ott volt előttem az egyik képemen, 
és festés közben ki is mondtam: ezeket a vona-
lakat támaszként hagyom itt... Amikor a plakát-
hoz képet választottam, rögtön erre gondoltam. 
Hiszem, hogy nem véletlenül lett a tárlat címe 
a Támasz. Ez fontos szó, amit nem szeretnék 
egyetlen gondolattal sem megtoldani – mond-
ta lapunknak új kiállítása kapcsán Krajcsovics 
Éva.

K. G.

Születésnapok  
a Mitziben
A B32-be költözik az irodalmi szalon

Ő R M E Z E I 
KöZösségI HáZ

1112 Budapest, 
Cirmos utca 8. 
Telefon: 1/309-0007 
E-mail: okh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/ormezo/

gedeon Péter építész 
grafikai kiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja: Kemény János, költő, fotós 
Közreműködik: Keczely gabriella

Megtekinthető: március 10-ig, nyitvatartási időben

A belépés díjtalan!

•  Gondolkodós játékok a sakktáblán 
5-12 éveseknek

•  Sakkozás „profi” sakkozókkal, akár 
sakk órával is

•  Ismerkedés a Sakkmatyi világával
•  Információk a sakktanfolyamról
•  Sakk könyvek, felszerelések vására
•  Sakkos ajándék minden 

résztvevőnek

2020. február 15-én, szombaton 16 órától

„Fut, lép, üt és ugrik”

SAKKTÁBLÁS DÉLUTÁN

Tanfolyam várható 
indulása és ideje  

2020. február 27-től 
csütörtök 16:00-18.00

Részvétel ingyenes,  de regisztráció szükséges!

Regisztráció határideje: február 14.  
Helye: www.sakkmatyi.hu/bemutatoora 

Az oldalon egy feladványt is találsz.
SMS-ben a gyermek keresztnevét, korát, szülő elérhetőségét megadva regisztrálhatsz. 

SMS telefonszám: 0620/544-7776

Rétegek

2020. február 25.–március 20.

Megnyitó: 2020. február 25., kedd 18.00
A kiállítást megnyitja:  

Bálványos Anna művészettörténész
A kiállításon zenél: Benc

1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.

Szőke Gáspár 

Különleges évadot hirdetett 
idén Juhász Anna Irodalmi 
Szalonja: új helyszín, válto-
zatos témák, ősztől pedig 
gálaestek várják majd 
az irodalom rajongóit.

Az egész évad az ünneplésről szól, hi-
szen az Irodalmi Szalon éppen tíz éve 
indult el, és a telt házas esték bizonyí-
tották, hogy Újbudán az irodalom világ-
nézet. Mára ez lett a főváros egyik leg-
népszerűbb műhelye, ahol könyveket, 
szerzőket, színművészeket, zenészeket 
mutatnak be, de sikeres előadások, kon-
certek, nagy találkozások színtere is 
volt.

A népszerű irodalmi szalon 2019 
októberétől a Mitzi Kortárs Kávé-
házban várta vendégeit, hamarosan 
pedig új helyszínen, a Gárdonyi téren 
található, megújuló B32 Galéria és Kul-
túrtérben folytatja működését – tudtuk 
meg Juhász Annától. Az Újbuda kultu-
rális nagyköveteként dolgozó irodalmár 
és kulturális programszervező a kerület 
vezetésével együttműködve dolgozza ki 
a terveket. 

– Nagyon szeretjük a Mitzit, egy 
gyöngyszem a Bartók Boulevard-on. 
A Szalon remekül érzi magát itt, de vára-
kozással tekintünk a jövő felé is: 2020-
ban, jubileumi évünkben a Karinthyak 

jegyében újjászületik a Szalon. A B32 
előterében irodalmi kávézót nyitunk, 
a színházteremben pedig a jelenlegi ma-
gas színvonalú programok mellett havi 
rendszerességgel az Irodalmi Szalon is 
jelen lesz. Emellett könyvbemutatókkal, 
pszichológiai sorozattal, filmklubbal 
és számos olyan programmal készülünk, 
amely sokszor helyi vonatkozása miatt 
megszólítja az újbudaiakat is. Minden 
korosztálynak kínálunk majd tartalmas 
szórakozást, művelődési lehetőséget – 
tette hozzá Juhász Anna.

Január 29-én három vendéget fogadott 
a Szalon a Mitziben. Várady Szabolcs ja-
nuár 27-én lett 77 esztendős, Kántor Péter 
két hónapja töltötte be a hetvenet, a har-
madik vendég mindkettejük jó barátja, 
Kőrizs Imre költő-képzőművész volt. 
Születésnapról, a vers születéséről, fon-
tos élethelyszínekről, folyóirat-szerkesz-
tésről és mesterekről folyt a diskurzus, 
a költők pedig maguk adták elő költemé-
nyeiket a telt házas esten.

D. B. S.
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Gyógytorna-
tanácsadás
Időpont: minden hétfőn 13–14 
óráig. A foglalkozások helyszíne: 
Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő 
utca 3.). Előzetes időpont-egyez-
tetéshez kötött. Jelentkezni le-
het hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon.

60+ konditorna 
– kezdő tanfolyamok  
Újbuda 
Önkormányzatának 
támogatásával
Torna helyszíne és időpontja: Újbudai Szeni-
or Programközpont (Bölcső utca 3., tel.: 372-
4636) 2020. február 27-étől csütörtökönként 
16.00–17.00 

Jelentkezés helyszíne és időpontja: Újbu-
dai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.) 
2020. február 17–21. között 8.30–12.00 óráig

Csoportvezető: Virág Anikó
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: XI. ke-

rületi állandó lakcím; betöltött 60. életév; 10 
órás tanfolyam rendszeres látogatása

Beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal 
a 60+ kedvezménykártyát, a személyigazol-
ványt és a lakcímkártyát 

A TORNAKURZUS DÍJA: 6000 Ft/fő/10 
alkalom. 60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/
fő/10 alkalom (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
Február 17. 15.00–17.00 Útifilmvetítés 
Tunézia. Föníciaiak alapították, majd állt spanyol, török és arab befo-
lyás alatt is, ez adja sokszínűségét. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgá-
lat, Gazdagréti Idősek Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szervező: 
Valentin Ferencné önkéntes; információ: 246-8016. 

Február 18. 15.00–18.00 Sütiklub 
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Kenderes Idősek Klubja (Ken-
deres utca 4.); ingyenes; szervező: Takácsné Török Borbála gondozónő; 
információ: hétköznap  8–16 óráig a 789-2055-ös és a 06/70/4920-397-
es telefonszámon. Kitaláljuk, megsütjük, megesszük!

Február 23. Természetjárás
1. Pilis-hegység 
Pilisszántó–Mészégetők–Iluska-forrás–Klotildliget
Táv: 9 km, szint: 250 m. Találkozó: 8.30, Árpád híd, Volán (ind. 8.45)
Előzetes jelentkezést kérünk. Túravezető: Kiss Robin (Műanyag SC) 
06/30/978-7793.
2. Budai-hegység
Gyalogtúra az időjárásnak megfelelően, a helyszínen megbeszélve.
Táv: 10–12 km. Találkozó: 9.15, Széll Kálmán tér, 61-es vill. megállója
Túravezető: Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/340-3490 és 316-7423
Előzetes jelentkezést kér délután 16–19 óra között.

Február 24. Városismereti séta
Séta a megújult Múzeumkertben: szobrok és paloták 
Találkozás: 10.15-kor a Nemzeti Múzeum előtt, az Arany János-szobor-
nál. Maximális létszám: 25 fő. A program kb. 13 óráig tart. Jelentke-
zés: Domoszlai Erzsébet önkéntesnél a domoszlai.erzsebet@gmail.com 
e-mail címen.

Február 24. 15.00–17.00 Útifilmvetítés
Marokkó. Egzotikus és romantikus ország, tele az arab világ csodáival.
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Gazdagréti Idősek Klubja (Gaz-
dagréti tér 1.); ingyenes; szervező: Valentin Ferencné önkéntes; infor-
máció: 786-6084.

Február 25. 17.00–18.30 Alzheimer Café
Egészséges táplálkozás. Meghívott vendég: Szennai Dóra dietetikus. 
Helyszín: Malom Közösségi Tér és Galéria (Fehérvári út 88/C); ingye-
nes; szervező: Benkó Erzsébet klubvezető, Nagy Ágnes gondozónő; in-
formáció: Benkó Erzsébet 06/70/492-0408.

Február 27. 16.00–18.00 Meseterápia
Grimm meséi: Az aranymadár – Évkörök, csillagképek, mesék üzene-
tei rólunk, magunkról. Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, Demens 
Klub (Keveháza utca 6.); ingyenes; Benkó Erzsébet klubvezető, Nagy 
Ágnes gondozónő; Benkó Erzsébet: 06/70/492-0408.

ÖltőKör – bemutató 
varrófoglalkozás

Hangfürdő-
foglalkozás
Időpontja: 2020. február 21. 
11.30–12.30 Jelentkezés: 
2020. február 18-ától kizáró-
lag személyesen, nyitvatartási 
időben az Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központban (Kérő utca 3.). 
A csoportlétszám korlátozott.

Szeretettel várunk minden ked-
ves varrás iránt érdeklődőt 
az első foglalkozásra febru-
ár 28-án, pénteken. A hely-
színen zsebkendőtartót lehet 
majd varrni, és a résztvevők 
megismerkedhetnek a követ-
kező foglalkozásokon elké-
szíthető apróságokkal (ne-
szeszer, fedőfogó, képkeret, 
húsvéti nyuszi). Időpont: 
Február 28. 10.00

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 

Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás in-
gyenes, de szemé-
lyes jelentkezéshez 
kötött. Jelentkezni 
a létszám függvé-

nyében február 20-
ától hétköznap 9–14 

óráig a Kérő utcai program-
központban lehet.

Kreatív Alkotó 
Kör kézimunka-
foglalkozás 
A februári és márciusi kézimunka-foglalkozás 
alkalmai során telefontok horgolására és a ta-
vaszra készülve ajtódísz készítésére lesz lehe-
tőségük a résztvevőknek.

Időpont: 
Február 27. 14.00 Telefontok horgolása (mi-

nimális horgolási ismeret szükséges)
Március 13. 12.15–13.45 Tavaszi ajtódísz 

(koszorú) készítése
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 

és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozások ingyenesek, de személyes 

jelentkezéshez kötöttek. Jelentkezni a létszám 
függvényében február 20-ától hétköznap 9–14 
óráig a Kérő utcai programközpontban lehet.

Táplálkozási 
(dietetikai) 
tanácsadás
Időpont: kéthetente szerdán, 9.30–11.30: 
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső 
utca 3.), 13.30–15.30: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Központ 
(Kérő utca 3.). Előzetes időpont-egyezte-
téshez kötött. Jelentkezni lehet hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik  
az Idősbarát Újbuda honlapról illetve Facebook oldalunkról is!

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda  
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.

Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:  

minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő:  

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

További elérheTőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00) 
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program 
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)
kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

Gyógyítás,  
öngyógyítás  
és meditáció 
A több ezer éves tibeti 
gyógyászat titkai és praktikái
Tibet. Mindenki hallott már erről a távoli országról, 
amelynek egyedi hangulatát a világ legmagasabb 
hegycsúcsai, a hó, jég és hideg határozzák meg. Azt 
talán kevesebben tudják, hogy Tibetből származik 
a világ egyik legősibb, leghatékonyabb orvosi, 
gyógyászati rendszere, melynek tudása és tapasz-
talatai a ma emberének is hasznosak és hasz-
nálhatóak.

Különleges, négy alkalomból álló elő-
adássorozatra várjuk azokat, akik sze-
retnék megismerni és saját egészségük, 
közérzetük fejlesztésére is használni 
azokat a módszereket, amelyek több 
ezer éve képesek gyógyítani egy 
olyan ország lakóit, ahol nem elérhető 
sem a modern orvosi technológia, sem 
a nekünk megszokott kellemes alapszolgáltatások 
(villany, telefon, internet stb.) többsége.

Néhány kedvcsináló téma az előadásokból: 
• jellemző betegségek, illetve megelőzésük testi és lel-

ki típusunk alapján;

• az időskori betegségek megközelítése a tibeti gyó-
gyászatban;

• koncentrációt és jó közérzetet fejlesztő ülőgyakorlat;
• a légzés szerepe általános egészségi állapotunkban;
• a tibeti gyógyászat öngyógyító módszereinek ismer-

tetése, például érzékszervek masszázsa, a gerinc 
finom lazítása stb.

Az előadásokat a téma egyik legnagyobb hazai 
szaktekintélye tartja, aki nemcsak szenvedélye-

sen kutatja, gyakorolja és tanítja a tibeti gyó-
gyászatot, de sok éve gyógyít is segítségé-

vel. Az első előadás időpontja: március 6. 
9.30–11.30. A további előadások dátumai: 
március 13., 27., április 3. A program 

helyszíne: Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Központ (Kérő 
utca 3.). Regisztráció a négy alkalomra: 

jelentkezni kizárólag személyesen, a Kérő 
utcai programközpontban lehet február 25.–március 2. 
között hétköznap 9–14 óráig a csoportlétszám függ-
vényében. A jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal 
személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és 60+ 
kedvezménykártyájukat.
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Hétfő: 7.00–17.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 12.00–20.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest, 116. Pf. 
141., e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/demokrati-
kuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 
Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda állandó nyitva tartása: minden szer-
dán 16–19 óráig.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–
18 óráig, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz-
11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko. Hétfőn-
ként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi 
György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (idő-
pontfoglalás: 06/70/4545-163) várják az érdeklődőket. Dr. Oláh And-
rás soron következő ingyenes jogsegély időpontja: február 25., kedd.

 � A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP irodája (Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474) napközben, 
14–18 óra között várja az érdeklődőket.
Február 19-én, szerdán 17–18 óráig nyugdíjjal és nyugdíjba me-
netellel kapcsolatos tanácsadás. Február 25-én, kedden 18 órától: 
Intézményesített egyházüldözés – az Állami Egyházügyi Hivatal 
működése – címmel Soós Viktor Attila történész előadása a kom-
munizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A programra 
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője,  
Bába Szilvia a +36/70/3799-163 telefonszámon és a baba.szilvia@
jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem változott, 
továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk leveleiket, észre-
vételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Újbudai LMP Klub február 17-én 18 órától az F2 Klubban (1114 
Budapest, Fadrusz utca 2.). Beszélgessünk helyi vagy országos 

ügyekről, problémákról! Facebook: www.facebook.com/lmp-
delbuda, Tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@lehetmas.hu, 
blog: delbudamaskepp.blog.hu

 � A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655; Nyitva tartás: H, Cs: 
10.00–13.00; K, Sz: 15.00–18.00. E-mail: ujbuda@mszp.hu,  
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda. Jogi 
tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30. Pszi-
chológiai tanácsadás: minden hónap első keddjén 14–17 (telefonos 
egyeztetés: Szőllősi Ágnes 06/20/979-3369).

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A Mi Hazánk szellemi holdudvarából alapított Fekete István Sza-
badegyetem első előadását Szakács Árpád újságíró tartja A magyar 
kultúra ellenségei címmel február 13-án (csütörtök) 18 órától a Bartók 
Béla út 96. alatti irodában, megnyitót mond dr. Popély Gyula felvidé-
ki történész, az MTA doktora, a Károli Gáspár Református egyetem 
korábbi rektorhelyettese, a Fekete István Szabadegyetem igazgatója. 
További információk és előadások: www.mihazank.hu/fisz
A mozgalom Bartók Béla út 96. alatti központjában nyilvá-
nos összejövetel minden hónap első keddjén 18 órától, az iroda 
nyitva csütörtökönként 16.30–18 óráig. A Mi Hazánk Újbudai 
Szervezetének elnöke és önkormányzati képviselője, Novák Előd 
a 06/30/358-2723-as számon és a novak.elod@mihazank.hu cí-
men érhető el. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség 
iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes olda-
lon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Elérhetőség: e-mail: bp11@momentum.hu. Naprakész infor-
mációk a Momentum programjairól, vitafórum: facebook.
com/momentumujbuda. Jelentkezés a Momentumhoz: https://
csatlakozz.momentum.hu

 � A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan

RÓZSADOMB alján, Komjádinál 1,5 szobás, 
erkélyes, gyönyörűen felújított, 41 nm-es lakás 
eladó. Erdőre néz, délnyugati, kis rezsi. 42 millió. 
+36/20/354-4879.

 � Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet 
Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca 3. 
06/20/399-8131. teremberles@szeglet.hu, ttps://
www.szeglet.hu/teremberles

 � Oktatás 
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél.  
06/20/9590-134.

 � Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-
4664.
VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése. 06/20/412-0524.
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉSI munkát vállalok, kisebb-
nagyobb munkák elvégzését, gyors kiszállással 
és felméréssel. 06/70/904-5280.

 � Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505, 
06/30/251-3800. Halász Tibor.

 � TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

 � Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, 
referenciákkal: 06/20/396-1933.

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
LAKÁSFELÚJÍTÁS iparosokkal. Festés, 
parkettázás, gipszkartonozás. Közületnek is. Kállay 
Péter Pál E.V. 06/70/387-97-27. bobek1958@gmail.
com. Szíves érdeklődését köszönöm.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső marása 
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06/20/264-
7752.
MŰANYAGABLAK-CSERE megrendelhető. 
06/70/560-3857.

 �Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése, javítása. 
Tel.: 06/20/980-3957.

 � Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154. 
Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs 10.00–19.00.
WWW.MAGYARANTIK.HU Régiség és teljes 
hagyaték felvásárlása: vitrindísztárgyakat, 
ezüstneműt, ékszert, antik órát, festményeket, 
bútorokat (koloniált is), csillárt, szőnyeget, 
kitüntetést, pénzérmét, zongorát. Házhoz megyünk, 
készpénzben fizetünk! 06/70/673-7787, e-mail cím: 
antik@magyarantik.hu

 �Gondozás
ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR időskorú ellátásáról 
gondoskodna. Személyes megbeszélés érdekében 
hívjon bizalommal. 06/70/252-48-97.
SEGÍTSÉGET SZERETNÉK nyújtani olyan 
idős néninek vagy bácsinak, aki egyedül van, 
orvoshoz vinni, takarítani, főzni stb. Kérem, hívjon 
bizalommal: 06/20/746-6400.
IDŐS EMBEREK gondozását vállalom  
24 órában – szeretet, figyelem szakszerű ápolás: 
06/20/224-9590.

 � Állást kínál
TAKARÍTÓI ÁLLÁS. XI. kerületi közoktatási 
intézménybe teljes és részmunkaidős, aktív 
és nyugdíjaskorú TAKARÍTÓKAT keresünk. Tel.: 
+36/30/9557-336.
A KELENVÖLGYI Közösségi Ház keres 
főállású takarítónőt sokrétű feladat ellátására, 
változó munkabeosztással. Rövid bemutatkozó 
levelet kérünk a kkh@ujbuda.hu címre. Telefon: 
06/1/4245363.
A SZENT LUJZA Szeretetotthon szociális 
gondozó, ápoló és takarító munkatársat keres. 
Önéletrajzokat a szentlujza@t-online.hu címre 
kérjük. Telefonszám: +36/1/466-5611.
A BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI Központba 
(Budapest, XI., Etele út 55.) főállású, nem 
nyugdíjas takarítót keresünk. Foglalkoztatás 
közalkalmazottként, heti 40 órában: egyik 
héten délelőtt, másik héten délután. Könyvtárak 
takarítására további kerületekben is keresünk 
munkatársakat. Érdeklődni lehet a +36/1/411-5035-
ös telefonszámon vagy e-mailben az ufo@fszek.
hu címen.

 � Könyvek
KÖNYVEKET, könyvtárakat, műtárgyakat vásárol 
antikvárium. 06/20/425-6437.

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
KERESEK HASZNÁLT Zepter-, Bioptron-
lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragem-ágyat 
készpénzért! Érdeklődni: 06/20/529-9861.
TÁRSASTÁNC a SZEGLETBEN (Albertfalva utca 
3.) hétfőnként 19.00! +36/30/519-18-63, tanc@
kelemenerika.hu www.kelemenerikatanciskola.hu

 � Közlemény
GONDOZÓHÁZ alapításához befektetőt, társat 
keresek! 06/30/423-4908, Reni

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu  
• Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató: Antal Nikolett • Megjelenik 80 000 példányban  
• Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381 1307  
• marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:  • Nyomtatás: Crevocorp Kft. • Felelős vezető: Gerő Dániel, operatív vezető • Terjeszti az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes 
apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

impresszum

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÖZTERÜLETEN ÁLLÓ  
PAVILONOK BÉRBEADÁSÁRA

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) pá-
lyázatot ír ki az alábbiakban felsorolt, közterületen elhelyezkedő, üres, felújított pavilonok 
bérbeadására.

Fehérvári út–Vegyész utca–Fegyvernek utca által határolt közterületen álló „A” pAvilon, 
22 m2, Hrsz. 43064/1, közműellátottság: villany, víz, VRV-rendszer (hűtés-fűtés), hasznosítás 
célja: kereskedelem (kivéve: élelmiszer-jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, alkoholos ital 
és/vagy dohányáru kiskereskedelem) szolgáltatás,  vendéglátás (szeszesital-értékesítés 

nélkül), bérleti díj alsó határa (Ft/hó) 176 000, megtekintés időpontja február 6-án 10.00–10.30

Fehérvári út–Vegyész utca–Fegyvernek utca által határolt közterületen álló „B” pAvilon, 
22 m2, 43064/1, közműellátottság: villany, víz, VRV-rendszer (hűtés-fűtés), hasznosítás célja: 
kereskedelem (kivéve: élelmiszer-jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, alkoholos ital és/vagy 

dohányáru kiskereskedelem) szolgáltatás,  vendéglátás (szeszesital-értékesítés nélkül), 
bérleti díj alsó határa (Ft/hó) 176 000, megtekintés időpontja február 6-án 10.00–10.30 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. február 27., csütörtök 12.00 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság  
(1113 Budapest, XI. kerület, Zsombolyai u. 5. II. emelet 205. szoba).

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, amely a pályázati adatlappal 
együtt átvehető Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Igazgatóságán (1113 Budapest, XI. kerület, Zsombolyai u. 5. II. emelet 205. 

szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapról. 
További információ a 06/1/3811-391-es és a 06/70/684-7272-es telefonszámon kapható.

Budapest, 2020. január 22. 
Gazdasági Bizottság 

pályázati kiírás

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
Polgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján 9–11 óra között 
a polgármesteri tárgyalóban (Zsombolyai utca 5.). Bejelentkezés 
Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon

BAKAI-NAGY ZITA (DK) alpolgármester 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,  
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második keddjén 
13–15 óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-
4672-es telefonszámon. Önkormányzati képviselői fogadóóra 
előzetes egyeztetés alapján: barabas.richard@ujbuda.hu, 
+36/70/475-9047

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján 10–13 
óra között. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es 
telefonszámon

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő 
(Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második 
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés módja: telefonon Kaczeus 
Beátánál, a +36/1/372-4672-es telefonszámon. Önkormányzati 
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján, elérhetőség: E-mail: 
orosz.anna@ujbuda.hu. Telefon: +36/20/626-9274. A következő 
lágymányosi önkormányzati képviselői fogadóóra időpontja: 2020. 
március 4. 18–20 óra között, helyszíne: Kelet Kávézó és Galéria / 
Stúdió helyiség, 1114 Budapest, Bartók Béla út 29.

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv. Minden hónap első 
keddjén 17 órakor, XI. Mérnök utca 40. Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen.

DR. BÁCS MÁRTON (DK) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,  
bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) önk. képv. 
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–20 óra között a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.). Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@
ujbuda.hu

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,  
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: daam.alexandra@ujbuda.hu, 
+36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu, 
+36/20/316-2925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,  
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  
önk. képv. Bejelentkezés alapján: +36/30/655-3053,  
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,  
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP) önk. 
képv. Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/942-4624, junghausz.
rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) önk. képv. Minden hónap 
harmadik csütörtökén 18–20 óráig a Gazdagréti Közösségi 
Házban (Törökugrató u. 9.). Emellett előzetes egyeztetés alapján: 
+36/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) önk. képv. Előzetes egyez-
tetés alapján: +36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első kedd 16–18 óra, Karinthy F. út 9., KDNP-
iroda, +36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első kedd 17–18 óra, Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn. 
(Bartók B. út 141.), +36/70/383-7230, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: nemeth.gyongyver@momentum.hu, 
+36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten 
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai 
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Időseket 
és betegeket otthonukban is meglátogat! Egyeztetés: 06/30/358-
27-23, novak.elod@mihazank.hu

RÁDI KÁROLY (DK) önk. képv. Az Albertfalvi Közösségi 
Házban (Gyékényes utca 45–47.) minden hónap második szerdáján 
17.00–18.30 között, +36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,  
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

TÓTH MÁRTON (MSZP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,  
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) önk. képv. 
IV. negyedévi személyes találkozási lehetőség időpontja december 
12. csütörtök, 17-18.30 között, helye: XI. Mérnök utca 40. Ezen 
kívül egyeztetés alapján; +36 70 475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu
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Télen gyakran levertebbnek és ki-
merültebbnek érezhetjük magun-
kat a borongós, csapadékos időtől 
és a napsütés hiányától. Parcse-
tich Ernő, a VakVarjú étterem séf-
je éppen ezért egy olyan könnyed 
desszertet hozott, ami garantáltan 
előcsalogatja a napot a felhők mö-
gül, vagy ha azt mégsem, azért 
szép színei biztosan jókedvre de-
rítenek.

Ismerjük meg a mascarponés 
túró receptjét mangóval és ka-
ramellel.

Hozzávalók:
A morzsához:
• 20 dkg hideg vaj
• 20 dkg barna cukor
• 25 dkg liszt
• 4 db zabkeksz

• 7 dkg mogyoró
• 1,5 teáskanál sütőpor
A túrókrémhez:
• 25 dkg túró
• 10 dkg mascarpone
• 10 dkg tejszínhab
• 1 db citrom
• 8 dkg vanilíás cukor
• 8 dkg kristálycukor
A sós karamellhez:
• 8 dkg vaj egy csipetnyi sóval
• 20 dkg cukor
• 4 ek. víz
• 12 ml tejszín
• csipet só
• 1 db érett mangó
Elkészítés:
A morzsához az alapanyagokat 
egy keverőtálban összedolgoz-
zuk, hűtőben pihentetjük. 

Mikor összeállt, nagy lyukú re-
szelőn lereszeljük egy zsírpapír-
ral bélelt tepsibe, és 180 fokon 
aranybarnára sütjük. A túrókrém-
hez a túrót áttörjük, hozzáadjuk 
a cukrokat, a reszelt citromhéjat 
és a mascarponét. Összedolgoz-
zuk, majd a tejszínhabbal lazít-
juk, és hűtőben pihentetjük.

A karamellhez a cukrot a víz-
zel és egy csipetnyi sóval kis lán-
gon összeforraljuk, amíg arany-
barna nem lesz. Ekkor 
levesszük a tűzről, 
és hozzáadjuk a va-
jat, a tejszínt, majd 
elkeverjük. Pár 
percig kis lángon 

gyöngyöztetjük, amíg homogén 
nem lesz, aztán hűtjük. A mangót 
meghámozzuk és kisebb kockák-
ra vágjuk.

Tálaláskor a kihűlt morzsát po-
harakba szedjük, majd egy réteg 
mangókocka következik. Erre tú-
rót rétegezünk és a tetejére ismét 
magnó kerül. Végül a karamellel 
vékonyan leöntjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi 
babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus 
formában a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. 
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. A rovatban 
megjelenő kisbabák családjának a REGIO JÁTÉK 
ajándékot ajánl fel, mely átvehető a Nándorfejérvári 
út 23–25. szám alatt és az Allee 2. emeletén.

10% kedvezmény,
a teljes árú, saját márkás bébijátékokra

A kupon beváltható a REGIO JÁTÉK áruházakban.
Érvényes: 2020. 02. 02-től 02. 29-ig. 

A REGIO JÁTÉK minden újszülöttes családot megajándékoz az alábbi kuponnal.

új lakóink keresztrejtvény

közös

ÜRES LAKÁS KÖLTSÉGELVEN 
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA  

2020.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX.26.)  

XI. ÖK. önkormányzati rendelet  
(továbbiakban: rendelet) 14. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzatának polgármestere  
(továbbiakban: polgármester) az alábbi nyílt 

pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja: Az önkormányzat 
költségelven kívánja bérbe adni azt 

a tulajdonában álló üres lakásingatlant, 
mely a rendelet 11. § (1)  

bekezdésének megfelelően csak pályázat 
alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakás: Budapest, XI. 
kerület, Bartók Béla út 31. fszt. 1., 2 + 1 

személyzeti szoba – 95 m2

A lakás használt, de rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban van.

Pályázat célközönsége: A pályázaton 
részt vehet, aki a pályázat benyújtására 
megállapított határnapig a 18. életévét 

betöltötte, illetve ha a pályázó 
házasságkötése alapján nagykorúvá vált, 
és a pályázó a pályázat megjelenésének 

időpontjában Budapest, XI. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel, illetve 

tartózkodási hellyel rendelkezik.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati 
feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A bérleti szerződés időtartama  
határozott idejű, 5 év.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. március 2. 16.00 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.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. László Imre 
polgármester s. k.

felhívás

Simon István: Téli rapszódia c. szonettkoszorújából idé-
zünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (N, G, Á, O, É, A). 13. 
Széchenyi István egyik műve. 14. Pihentetett földterület. 15. 
A Rajna francia neve. 
16. Ozmium vegyjele. 
17. Angol oroszlán! 19. 
A győzelem görög is-
tennője. 21. Nagy Ottó. 
22. Ipari növény. 24. 
Csók igéje. 26. Kis bajor 
folyócska. 28. Rönköt 
hasít. 30. Pára egynemű 
betűi. 31. Mellétrafál. 
33. Londoni negyed. 35. 
Oxigén, jód és bór vegy-
jele. 37. Londoni fa! 38. 
Schöck művésznő ke-
resztneve. 40. Afrikai 
ország. 42. Dunamenti 
határváros. 44. Kicsinyí-
tő képző. 45. Bosszan-
tana. 48. Gosztola Adél. 
49. Sémi nyelvű nép. 51. 
Ókori római szerelem-
isten. 52. Közömbös, 
angolul. 54. A Magyar 
Állami Operaház balett-
művésze (Kornélia). 56. 
Lócsemege. 58. Fafajta. 
59. A viperafélék csa-
ládjába tartozó mérges 
kígyó. 61. Búcsúintés. 
62. Fekete színű, trópusi 
fafajta. 64. Félig szakad! 
65. Észak-amerikai fél-
sziget. 68. Informatika, 
röv. 70. Keres Emil. 71. 
Megteendő útszakasz. 
72. Egyszerű lábbeli. 74. Nyár közepe! 75. Eledel. 77. Becézett 
férfinév. 79. Paróka.

Függőleges: 1. Amely helyen. 2. Istentisztelet. 3. Közle-
kedési terület. 4. Talál. 5. Kislány L. Carroll meseregényé-
ből. 6. Egyik folyónk. 7. …-móg, zsörtölődik. 8. … Maria, 
Kolumbusz Kristóf egyik hajója. 9. Dalbetét. 10. Hasznave-
hetetlen. 11. Indulatszó. 12. Svéd természettudós (Carl von). 
18. Európai főváros. 20. Gyomai nyomdászcsalád. 23. Olykor. 
25. Kempingezés. 26. Csónakot hajt. 27. Az idézet második 
része (C, M, N, M, É). 29. Apró, színes trópusi madár. 32. Pa-
tak a Balaton északi partjánál. 34. … Ioszeliani, grúz–francia 
filmrendező. 36. Ugyanúgy, latinul. 37. Taszít. 39. Antonov 

felségjele. 41. Kossuth-díjas színművész (Zoltán). 43. Ember-
evő félóriás az észak-európai mitológiában. 46. Gyom. 47. 
Mutatószó. 50. Vödör a hajózásban. 53. Hullani. 55. Dolgoz-
tat a régész. 57. Kétéltű állat. 60. Készlet. 61. Hiába beszél. 

63. Puszipajtás. 66. Olimpiai bajnok lengyel labdarúgó (Gr-
zegorz). 67. Román folyó. 69. A törzset köti össze a fejjel. 71. 
Electric Light Orchestra, röv. 73. Spulni része! 76. EEEE! 78. 
… fair lady (musical). 80. Hélium vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 1., és a függ. 27. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 
vagy a media@ujbuda.hu e-mail címre. A 2020. 02. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Őseinket felhozád Kár-
pát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. 
Nyertese: Dr. Bleszity Jánosné, 1117 Bp., Fehérvári út. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 
5.) vehető át.

Harangozó  
Ádám 

a nevem, 2018. 
december 

5-én jöttem 
a világra 

a Szent Imre 
Kórházban. 

Szüleim, bá-
tyám és nagy-

szüleim már 
nagyon vártak. 

Keveset 
alszom, sokat 

mozgok,  
mert minden 

érdekel.

Gréczi Csabi 
vagyok, 2019. 
november 25-én 
születtem 2480 
grammal és 50 
centivel, így én 
lettem az egyik 
legkisebb újbu-
dai lakos. Üd-
vözlök minden 
kedves olvasót!

Télből a nyárba 
desszert

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Az első szovjet páncélosok megje-
lenésétől számítva 102 napig tartó 
küzdelem volt a II. világháború 
egyik leghosszabb és legvéresebb 
városostroma, mintegy 35 ezer 
polgári áldozattal – mutatott rá 
Ungváry Krisztián történész. Mint 
Budapest ostroma című könyvében 
kiemelte, az eseményekről alig ma-
radtak fenn levéltári dokumentu-
mok, katonai iratok, ezért is rend-
kívül fontosak azok a feljegyzések, 
emlékiratok, amelyeket azok átélői 
készítettek.

I.
Az Ostrom – Csonka Pálné emlékei 
című 2005-ös kiadványban Csonka 
Pálné Warga Margit, Csonka Pál 
építészmérnök, egyetemi tanár 
felesége idézte fel 1944–45 fordu-
lóját. A házaspár három gyermeké-
vel a Horthy Miklós út (ma Bartók 
Béla út) 31. alatt élt, de az ostromot 
egy rokon Somlói úti házának bun-
kerében vészelték át. 

 
 

December 25.
„...Erős az ágyúzás odakint. Egy-
re gyakrabban halljuk a lövedékek 
süvítését és becsapódását… Tíz 
óra felé járhatott az idő, amikor egy 
közvetlen közelünkben becsapódó 
gránát robbanására nagy csöröm-
pöléssel törnek be az ablakok. 
Gyermekek, felnőttek szaladnak 
az óvóhelyre. Az aknák a mi vidé-
künkre vannak beállítva… 

 
December 30.
„Csatatérré változott egész Buda-
pest. Állandó most már az ágyúzás. 
Gépfegyverek, puskagolyók zaja, 
és már közeledik a front. Az embe-
rek óvatosan s nagy sietséggel köz-
lekednek, olykor-olykor hasra vá-
gódva vagy kapualjakba húzódva, 
ahogy ezt a szükség megkívánja.”

 
1945. január 17.
„Már több mint három hete lakunk 
az óvóhelyen. A szomszéd házak 
legnagyobb része már súlyosan 
megrongálódott.

Január 20.
„Ma ismét a Horthy Miklós úti 
házban jártam… szörnyű látvány 
tárult a szemem elé. A ház hátsó ré-
sze a délelőtt folyamán súlyos bom-
batalálatot kapott, s három emelete 
a földszintre zuhant.

 
Január 27.
...Ma újra kénytelen voltam Horthy 
Miklós úti lakásunkat felkeresni… 

Az üzlethelyiségek kifosztott ki-
rakatának helyén német tankok, 
gépkocsik sorakoznak. Az úttesten 
egy halott fekszik, odább elhullott 
lovak hevernek. Asszonyok siet-
nek mohó sietséggel az elhullott 
állatokhoz, hogy az értékes húst 
felhozzák.”

 
Február 13.
„Most értesültem, hogy a Horthy 
úti házat újabb találat érte, s ettől 
a mi lakásunk is erősen megron-
gálódott, egy része beomlott... 
Az előszobában megrendülve ál-
lunk meg: a szomszédos lakás felől 
a válaszfalak hiányoznak. A szek-
rények üresek. 

 

II. 
 Az Orlay utca 4. alatti házban 
az akkor 21 éves Juhász Eszter le-
vél formában írt naplót 1944 ka-
rácsonyától 1945. március 15-éig, 
amelyben a házban történtek mel-
lett pontosan leírta a környéken 
zajló hadműveleteket, beleértve 
az ostrom utolsó két napját. 

1945. február 10., 
szombat
„Hetedik hete, hogy be vagyunk 
kerítve, és most már azt hiszem, 
hogy igazán beáll már egy változás. 
Mindenhonnan harcokat jelentenek, 
amik nyílván az utolsó kísérletet 
jelentik. Jeszenszky beszélt egy ma-
gyar hadnaggyal, aki eddig mindig 

hatalmas felszabadító seregekről 
beszélt, de tegnap megkérdezett egy 
német tisztet, mondja meg végre 
az igazat. Olyan újdonságokat tudott 
meg, hogy igazak-e vagy nem, azt 
csak később tudjuk ellenőrizni.

Az oroszok a Lenke (Kosztolá-
nyi) térről egy nagy támadást kezd-
tek, és a Gellért-hegyen a Citadel-
láig nyomultak. Akkor innen kb. 
ötszáz méterre lehetnek. (...) A Vár-
ban is előretörtek az oroszok, de 
az alagúton át jöttek, és az óvóhe-
lyeken kötöttek ki. Állítólag ugyan-
azon az úton visszaverték őket.

A német hadsereg ebben a kör-
nyezetben össze lett vonva, ezzel 
szemben az SS és a Gestapo a Vár-
ba húzódott vissza, ahol az utolsó 
lélegzetig védeni fogják magukat. 
A német katonaság velünk együtt 
alig várja, hogy ezt a részt feladják.

(...)
 

Délután kicsit ki akartunk menni 
a kapuhoz, de csak a lépcsőházig 
jutottunk, mert az tele volt SS-ka-
tonákkal, akiket eddig nem láttunk. 
(...) Kint fütyültek a golyók, zúgtak 
az aknák és zakatoltak a gépfegy-
verek, és mi halkan beszéltünk. 
Legnagyobb csodálkozásunkra azt 
hallottuk, hogy minden katona ma-
gyarul beszél, amiért S. asszony-
nak rögtön meg kellett tudnia, hogy 
lehet ez. Röviden elmondták, hogy 
ők svábok és Magyarországon él-
tek. Most a Gellért-hegyről jönnek, 
és rögtön továbbmennek az első 
vonalba, itt csak egy kis pihenőt 
akartak tartani és egy cigarettát el-
szívni. Mind teljesen le voltak tör-
ve, és látszott rajtuk, hogy legszí-
vesebben azonnal fogságba estek 
volna, mint még napokig kilátásta-
lanul harcolni. A sorsukat úgysem 
kerülhetik el.

 
1945. február 11., 
vasárnap
Megérkeztünk körülzárásunk ötve-
nedik napjához. És úgy látszik, ez 
a nap végre meghozza számunkra 
a szabadságot. (...)

Az idegeink nem igazán voltak 
nyugodtak, hiszen egy olyan él-
mény előtt álltunk, ami nem tör-
ténik minden nap. Négy órakor 
megint felébredtem egy aknasoro-
zatra, és nem tudtam továbbaludni, 
mert a németek akkora lármával 
járkáltak, ami ebben az időben 
egészen rendkívüli volt. (...) Na-
gyon vegyes érzelmekkel figyeltem 
a külső zajokra, már néha orosz ka-
tonák lépteit véltem hallani, de ez 
persze csak hallucináció volt.

De nemsokára súlyos léptek 
hallatszottak a recsegő lépcsőn, 

és nemsokára a férfiak is han-
gos kopogással lettek felkeltve. 
A házmester állt előttünk, és kö-
zölte a hírt: egy magyar százados 
szerint a XI. kerület reggel 6 órakor 
fel lesz adva. Ő viseli a felelősséget, 
hogy innen egy lövés se dördüljön 
el, már kiadta a parancsot a fegyve-
rek letételére. A németek és az öreg 
Rák mint nyilaskeresztes fel lettek 
szólítva a ház elhagyására. (...) Míg 
nagy nehezen összeszedelőzköd-
tünk és felkeltünk, katonáink már 
az udvaron álltak és egy orosz ku-
tatta át őket. Az orosz kapitány állt 
mellettük, de ez egészen nyugodtan 
folyt le. (...) A tisztek megtarthatták 
a pisztolyukat, ami nagyon jó be-
nyomást tett ránk. Mindenki nagy 
zajjal elbúcsúzott, de figyelmeztet-
tek, hogy az óránkat és gyűrűnket 
tegyük le, mert a tovaris az ilyen 
apróságokat tőlük is elvette. (...)

Közzétette  
MIKLAUZIČ ISTVÁN történetíró
 

III. 
A Kelenföldi Erőmű két héttel a fő-
város ostroma után február 27-én 
áramot adott – idézte fel egy visz-
szaemlékezés.
(...) Mi tagadás, nehéz örökséget 
vett át Szokolnyikov kapitány, 
amikor az orosz vezérezredes ki-
szemelte a kelenföldi iparvidék pa-
rancsnokának – Végtére, mi tettük 
tönkre – gondolta elkeseredetten 
(...) és az erőmü romjai közt kotorá-
szó emberhez lépett.

– Beszélsz oroszul? – kérdezte, 
és válaszra sem várt. Az igenlő vá-
lasz után nem lepődött meg a kapi-
tány. – Fogoly voltam nálatok, még 
élt a cár – mondta egy fehér hajú, 
bajszos ember. – Talán még apád-
dal is találkoztam. Meg aztán itt 
voltam, amikor az erőmű épült, úgy 
14 tájékán.

– Mikorra lesz ebből üzem 
megint? – így a kapitány. – Ha ide-
adod hozzá a szakembereket, két 
hét múlva. Ott vannak összegyűjt-
ve az egyik gyár udvarán. Nem 
csinálnak semmit, és etetitek őket...

– Azok nyilasok, megérdemlik 
a sorsukat. – Kell az áram vagy 
nem? Ezen elgondolkodott a kapi-
tány, s alighanem a gulág rémlett 
fel előtte, ha nem lesz fény, ener-
gia.

– Jó, vigyél, amennyit akarsz. De 
te felelsz értük!

Így úszta meg 20–30 ember 
a „kiszállítást”, a malenki robotot, 
hogy évek múltán térjenek haza, ha 
ugyan visszatérnek.

A fehér hajú embert Pénzes Fe-
rencnek hívták, Budafokon lakott.

Ostrom Újbudán  
– a szemtanúk 
tükrében

Hetvenöt esztendeje, 1945. február 
13-án, a budai Vár elfoglalásával 

ért véget Budapest ostroma.  A XI. 
kerületben 1944. december végétől 

szinte az ostrom utolsó napjáig 
tartottak a csaták, lapunk több 

visszaemlékezést tett már közzé olyan 
magánemberek tollából, akik ezt végig-
szenvedték. A 75. évforduló alkalmából 

ezekből közlünk egy válogatást.

19
42

., 
M

ór
ic

z 
Zs

ig
m

on
d 

kö
rt

ér
 S

ze
nt

 Im
re

 s
zo

bo
r

fo
rt

ep
an

/T
EH

T
U

B
E

1945. Kilátás a Kelenhegyi út 50-től a Feneketlen-tó felé 
fortepan/Kramer István Dr/Kunszt János Felvétele

1944. Kopaszi gát, Összekötő vasúti híd
fortepan/Lissák Tivadar

Villányi út (Szt. Imre herceg útja) 5-7.  
Szent Margit Gimnázium, fortepan/Kurutz Márton
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Nyert a MAFC 
és az OSC is
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I B
TF-Budapest–MAFC: 81-103 

A MAFC először odahaza 
vágott vissza az MTK-nak, 
majd idegenben a TF-nek 
a korábban elszenvedett ve-
reségekért. Az újbudai kosa-
rasok őrzik második helyü-
ket a tabellán, csak egy pont 
választja el őket az élen álló 
Nyíregyházától. A MAFC 
a 20. fordulóban a Nagykő-

röst fogadja, majd Szigetszentmiklóson vendégszerepel a feb-
ruár 29-i rangadó előtt, amikor a bajnokságban mögöttük álló 
Budafok érkezik a Gabányiba.

NŐI NB I
VBW Cekk Cegléd–ELTE-BEAC Újbuda: 65-59
A bajnokság utolsó előtti helyén szereplő csapat nagyot küz-
dött Cegléden: kilencpontos előnnyel fordultak a félidőben, 
és még a harmadik negyed végén is vezettek, ám a győzelem 
végül a hajrában a hazaiaknak jött össze.

VÍZILABDA
Ferencváros–OSC: 8-11
Az OSC nagyszerű győzelmet aratott a Ferencváros ott-
honában, a Len Bajnokok Ligájában háromgólos különb-
séggel verte a Fradit. A B-csoportban a harmadik helyen 
álló OSC négy ponttal marad el az éllovas Pro Reccótól, 
és egy pontra jött fel 
a második helyezett 
Ferencvárosra. Febru-
ár 21-én Veronában, 
a Pro Recco otthoná-
ban játsszák a követ-
kező meccset az újbu-
dai pólósok.

JÉGKORONG
Banska Bystrica–MAC Újbuda: 4-2
A Tipsport Ligában szereplő újbudai hokisok legutóbb Besz-
tercebányán vereséget szenvedtek, de január végén három ha-
zai mérkőzésükön is sikerült győzniük (a Mihalovce, a Detva, 
illetve a Liptovsky Mikulas ellen). Így visszaküzdötték magu-
kat a 10. helyre, a miskolciak mögé. A MAC-ból öten kerültek 
be a magyar válogatott keretébe, a Nottinghamben megrende-
zett olimpiai selejtezőkre három újbudai hátvéd és két csatár 
utazott ki.

LABDARÚGÁS
KELEN SC FÉRFI NB III és UTÁNPÓTLÁS
Andreas van den Aker gárdája nehéz őszi idényen van túl, 
és megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Két másod-
osztályú ellenfél után egy élvonalbeli csapattal játszottak 
a férfiak, és idegenben legyőzték a Vasas U19-es együttesét. 
A Kelen SC U9-esei nagy eredményt értek el. A húsz csapat 
részvételével zajló Farsang Kupán a csoportból kapott gól nél-
kül jutottak a középdöntőbe, a döntőben pedig büntetőpárbaj-
ban győzték le a Komáromot, így megszerezték a kupát.

KELEN SC NŐI  
UTÁNPÓTLÁS
Az U14-es lányok a harmadik helyet szerezték meg a szlová-
kiai 4Cup tornán Eperjesen.

Olyannyira nem az, hogy az éghajlatváltozás nem csak  
a jegesmedvéket érinti, hanem téged is, itt, Újbudán. Ezért  
a kerület elkészíti Újbuda Klímastratégiáját, amely meg fogja 
határozni, mi hogyan küzdünk majd a közeljövőben a klíma- 
változás ellen. Ehhez a te véleményedre is szükségünk van!  
Töltsd ki kérdőívünket az ujbuda.hu-n február 29-éig!

Itt találod a kérdőívet: klimabarat.ujbuda.hu/klimakerdoiv

Kiállítás  
az 50 éves 
Grosicsban
Alapításának 50. évfordulóját ünnepli az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola, amelynek 
aulájában február 6-án nyílt tárlat az Aranycsapat 
relikviáiból. A legendás futballisták trófeáit, szemé-
lyes tárgyait március 2-áig láthatják az érdeklődők, 
és megnézhetik azt a portrét is, amelyet az iskola 

egyik diákjának édesapja, az Újbudán élő bolgár 
származású festőművész, Nenko Balkanski készített 
az intézmény névadójáról. 

A kiállítás megnyitóján Grosics Gyula lánya, Gro-
sics Edina szólalt fel elsőként, majd Molnár Gyu-
la, Újbuda országgyűlési képviselője köszöntötte 
a diákokat és tanárokat. Beszédet mondott Hományi 
Tamás tankerületi igazgató, Dunai Antal olimpiai 
bajnok labdarúgó, Szöllősi György, a Magyar Sport-
újságírók Szövetsége és a Puskás Nemzetközi Fut-
ballakadémia elnöke, valamint Kiss Mihály, az intéz-
mény igazgatója.
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