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Idén is érkezik
tanévkezdő csomag
A hagyományokhoz híven Újbuda Önkormányzata idén
is szeretne hozzájárulni a családok tanévkezdéssel járó
terheinek enyhítéséhez, ezért óvoda-, illetve iskolakezdő
csomagot ad szeptemberben az óvodát, valamint az alsós
évfolyamokat kezdő gyerekeknek. Az önkormányzati rendelet alapján minden olyan gyermek tanévkezdő csomagot
kap, aki önkormányzati fenntartású óvodába újonnan irat-

kozik be, vagy Újbudán működő, állami fenntartású iskolában kezdi meg az 1–4. évfolyam valamelyikét. Ezen felül minden olyan család igényelhet csomagot, ahol az 1–4.
osztályos gyerek újbudai lakóhellyel rendelkezik, de nem
újbudai köznevelési intézménybe jár.
Az újbudai önkormányzati, illetve állami köznevelési
intézményekbe járó gyerekek szeptember elején az óvo-

dákban, iskolákban kapják meg a tanévkezdő csomagot.
Az újbudai lakóhellyel rendelkező, de nem újbudai intézménybe járó, 2021 szeptemberében az 1–4. évfolyamot
kezdő gyerekek szülei 2021. augusztus 1-jétől tanévkezdő
csomagot igényelhetnek a lakcím és a tanulói jogviszony
igazolásával.
Folytatás az 5. oldalon
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Megújult
Beszerzési platform a Dzsungel Újbudán

Bambuszlabirintus
és Majomváros

Nyílt, átlátható és még megtakarítást is jelent

– egy új lehetőség
Kerekasztal-beszélgetésre hívta László Imre, Újbuda
polgármestere, Orosz Anna alpolgármester és Illyés
Márton, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumának elnöke Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettest, valamint tizenegy budapesti kerület és három vidéki város polgármesterét.
A találkozó a leendő beszerzési platform lényeges
elemeit vette számba.
Újbudán a kerületi átláthatósági program részeként 2021 elején alakították át a nem közbeszerzés-köteles beszerzési eljárások rendszerét, hogy
a verseny erősítésével egyrészt megtakarítást érjen
el az önkormányzat, másrészt lehetőséget teremtsen
minél több kis- és középvállalkozásnak. Az új rendszer létrehozása során kiderült, ahhoz, hogy minél
több potenciális pályázót lehessen elérni, egy olyan
platformra van szükség, amely széles körben gyűjti,
majd nyilvánossá teszi az érintett kategóriájú pályázati lehetőségeket.
A beszerzési platformról szóló találkozót június 3-án
tartották meg Újbuda Önkormányzatának nagytermében.

Az ünnepélyes átadásra
június 9-én került sor, de
a kivitelező május 28-án eljuttatta az önkormányzathoz
a megújult Dzsungel Játszótér
kulcsait, így a látogatók már
gyereknapon élvezhették
a hely adta kalandokat.
A megnyitón zenés műsor
és egzotikus meglepetések is
várták a gyerekeket.

A Dzsungel Játszótér Újbudán, a Torbágy
utcában 2003 óta fogadja a gyerekeket
kunyhókkal, bambuszos dzsungellel, kötélhintával. Akkor költözött ide jelképesen
az elefánt, a majom és a tigris is – ők most
új külsőt, új otthont kaptak. A tervezők
igyekeztek olyan teret megálmodni, amely
kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt jó
szórakozást kínál, az önkormányzat pedig
az anyagi hátteret adta a felújításhoz. Az új
bambuszlabirintus a már meglévő bambusznádak mellett további 50 telepítésével
jött létre. A Majomvárosban egyedi hálós,
egyensúlyozó eszközökön mászhatnak

a bátrabb gyerekek. A felújítás során új hintákat, csúszdát, kötélpályát és gumigömböket is telepítettek, a biztonságos játékot
ütéscsillapító burkolat segíti. A dzsungelhangulathoz növények is kellenek: 17 új

Kátyúzás és járdafelújítások

kék hírek
A nyár veszélyeire hívja fel
a figyelmet a rendőrség

▪ Beszéljék meg gyermekükkel, hogy lakó
kör
nyezetükben ki
az a személy, akihez baj, illetve veszély esetén fordulhatnak.
▪ Tisztázzák, hogy ha egyedül vannak otthon, ne engedjenek be
a lakásba ismeretlen személyt, telefonhívás alkalmával ne árulják el, hogy egyedül vannak.
▪ Otthon is történhet baleset, ezért beszéljék át a gyermekükkel
a műszaki berendezések szakszerű használatát.
▪ Tanítsák meg és gyakorolják egymás között az ingyenesen
hívható 112-es segélyhívó telefonszám használatát.
▪ Ismételjék át időről időre a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. Vizsgálják át együtt a kerékpárt
(szükség esetén látogassanak meg egy szervizt), szereljék fel
a kötelező tartozékokkal, használjanak bukósisakot.
▪ Hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy az utcán ne hagyják
őrizetlenül táskájukat, lezáratlanul kerékpárjukat.
▪ Szabadidős programokra a gyerekek csak a szükséges készpénzt
vigyék magukkal, telefonjukat pedig biztonságos helyen, ne állandóan kézben tartva tárolják.
▪ Legyenek óvatosak az ismeretlen „segítségkérőkkel”.
▪ Ismeretlen autóba soha ne szálljanak be, ne kísérjenek el senkit
idegen helyre.
Veszély esetén tegyen bejelentést az ingyen
hívható 112-es segélyhívó számon! Jó pihenést és tartalmas kikapcsolódást kíván
a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság.

A márciusban megkezdett burkolatjavítási munkálatok a kerületben több
helyen okoztak kisebb torlódásokat,
fennakadásokat. Az apró bosszúság
azonban vállalható volt, hiszen csaknem
10 000 négyzetméternyi felületen újult
meg az útburkolat, és tűntek el kátyúk
az újbudai utakról. A 2021. március 31-i
kezdés után a Budaörsi úttól keletre
eső területek – Albertfalva, Kelenföld,
Lágymányos–Szentimreváros, Gellérthegy
– lokális útjavításai már befejeződtek,
és hamarosan Sasad, illetve Sashegy útjai
is elkészülnek.
Júniusban folytatódnak a járdajavítások is az erősen leromlott állapotú,

nagy igénybevételnek kitett szakaszokon.
Az önkormányzat a beérkező, majd szakmai
szempontok szerint rangsorolt lakossági,
illetve önkormányzati képviselői észrevételek
alapján a javítások elvégzésére az Újbuda
Prizmával kötött szerződést. A cég 2021.
évben is több helyszínen végez ilyen
munkálatokat.
Májusban új burkolatot kapott a Lecke
utcai járda, illetve megújult a Bali utca is,
ahol már csak a szegély fugázása, a burkolókő beszabása, illetve a burkolt felület
besöprése várat magára. A napokban
a Törökbálinti úton, az Ózdi utcában, illetve
a Péterhegyi úton folytatódnak a felújítási
munkálatok.

Rongálót keres
a rendőrség

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki
április 22-én este több feliratot fújt a Kelenföldi pályaudvar gyalogos-aluljárójának falára. A nyomozóhatóság lefoglalta az aluljáró
biztonsági kameráinak felvételeit, amelyeken egy 30 év körüli, kb.
180 centi magas, vékony testalkatú, rövid, szőkés hajú férfi látható.
Ruházata: fehér szájmaszk, fekete póló (mellkasrészén fehér felirattal), fekete rövid nadrág, szürke-fekete-piros-fehér sportcipő.
Az elkövető egy nagy méretű fekete táskát vitt magával a vállán,
abból vette elő a festékszóró palackot.
A XI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik
– akár névtelensége megőrzése mellett –, tegyen bejelentést a nap
24 órájában elérhető, 06/80/555111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

fát, 459 díszcserjét, 928 évelőt és díszfüvet
ültettek. A régi fák közül egyet sem kellett kivágni. A Dzsungel Játszótér hivatalos
megnyitóján részt vett Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes, Bakai-Nagy Zita
és Hintsch György újbudai alpolgármesterek és Keller Zsolt kerületi képviselő. A Petőfi Musical
Stúdió tagjai a Dzsungel Könyve
című musicalből adtak elő, majd
a gyerekek birtokba vehették
a játszóteret, ahol az ünnepi alkalomból igazi egzotikus állatokkal
ismerkedhettek, közös fotókat készíthettek törpesünnel, leguánnal,
szakállas agámával, a legbátrabbak még óriáskígyóval is.

Újbuda

Kompenzáció:
kettős mérce

Hat budapesti kerület kap összesen mintegy
8,7 milliárd forintnyi célzott támogatást
pénzügyminisztériumi forrásból, miután
a kormány – a június 8-án megjelent határozata szerint – „a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
enyhítése érdekében megvizsgálta a fővárosi kerületi önkormányzatok támogatásának
lehetőségét”. Mint emlékezetes, a kormány
a járványra hivatkozva tavaly és idén számottevő bevételeket vont el az önkormányzatoktól, majd jelentősen csökkentette legfőbb saját forrásuk, a helyi iparűzési adó
kulcsát. Az utóbbi miatti kiesést a 25 ezer
főnél kisebb települések esetében auto
matikusan ellentételezték, a nagyobbak
közül jellemzően kormánypárti vezetésűek
kaptak szinte azonnal külön pénzt.
A most kiválasztott kerületek élén a Fidesz–KDNP színeiben, illetve a XX. kerület (Pesterzsébet) esetében függetlenként
induló, de a kormánypártok által támogatott polgármester áll. Mindegyik önkormányzat útfelújításra kap pénzt, emellett
négy helyen földutak burkolására is fordíthatják.
Több mint 2,8 milliárd forintot ítéltek
meg a XVII. kerületnek; a XVI. és a XXI.

egyaránt több mint 2,3 milliárd forinthoz jut hozzá. A XX. kerület 579 millió,
a XXII., azaz Budafok-Tétény 500 millió
forintot, a X. kerület (Kőbánya) pedig 89
millió forintot kap.
Ugyancsak a járvány hatásainak enyhítése érdekében 32 olyan város kap összesen 22,5 milliárd forintot, ahol 25 ezernél
több lakos van (többnyire konkrét célokra).
Csaknem 3 milliárd forint jut a kormánypárti vezetésű Debrecennek, de ezúttal
olyan városokat is támogatnak, amelyet
nem Fidesz–KDNP-s polgármester irányít:
Pécs kicsit több mint 2 milliárd, Szeged közel 2 milliárd, Miskolc 1,5 milliárd forintra
számíthat.
Újbuda a járványkezelés és az elvonások okozta, összesen 9,2 milliárdos kiesés
és többletköltség csupán körülbelül 10 százalékát, 930 millió forintot kért a kormánytól, hogy a már tervezett fejlesztések ne
álljanak le. Lapzártánkig azonban – több,
nem kormánypárti vezetésű kerülethez hasonlóan – az önkormányzat nem kapott sem
elutasító, sem pozitív választ. Arról, hogy
a kompenzáció hiányában milyen fejlesztések kerültek veszélybe Újbudán, következő
számunkban olvashatnak összeállítást.

Új igazgatót kap
a Karinthy Színház

– Július 1-jétől Berettyán Nándor vezeti
igazgatóként a Karinthy Színházat – jelentette be Szabó László, a Magyar Teátrumi
Társaság (MTT) titkára. A 28 éves színész
2017-ben végzett a Kaposvári Egyetemen,
Vidnyánszky Attila osztályában. Diploma
után az MTT elnöki posztját is betöltő Vid-

Márton 2019 őszén bekövetkezett halála,
illetve a végrendeletében kijelölt örökösök
közti viták után, 2020-ban lett az MTT
a Karinthy Színház fenntartója és a működtető cég 97 százalékos tulajdonosa. (Az
MTT az Emberi Erőforrások Minisztériumától 300 millió forintot kapott a színházat

nyánszky által vezetett Nemzeti Színházba
került, ahol színészi munkái mellett már
rendezett is (a Karinthy Színház igazgatójaként tagja marad a Nemzeti Színháznak).
Berettyánnak nincs intézményvezetői tapasztalata, és mint a Partizánnak adott
interjújából kiderült, egyetlen előadást
sem látott a Karinthy Színházban, de mint
fogalmazott, „azért tudja az ember, hogy
nagyjából mi van”. Az alapító, Karinthy

működtető kft. megvásárlására.) A most lezáruló időszakban Karinthy Márton lánya,
a 3 százalékban tulajdonos Karinthy Vera,
valamint egy művészeti tanács tervezte
meg a jövőbeni működést. A járvány miatt csupán egy bemutatót hozó 2020/2021es évadban – amelyre az EMMI közel 150
millió forint támogatást adott – a színházat
Bakos-Kiss Gábor vezette, július 1-jétől
ő a Győri Nemzeti Színház igazgatója lesz.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tanév vége a gyermekek kedvenc időszaka, ám a szülők számára
ez sok tervezést és figyelmet igényel, mert a nyár veszélyeket is
rejthet. Fontos, hogy készüljünk fel és készítsük fel gyermekünket
is ezekre, hiszen a cél a biztonságos vakáció. A rendőrség az alábbiakat tanácsolja a szülőknek:
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Új csoportszobák, sószoba
és terasz – bővült a Bóbita
A család pótolhatatlan – tartja
Unger Katalin intézményvezető,
és ezt vallják a Bóbita Bölcsőde
dolgozói is. Ennek ellenére, vagy
talán éppen ezért elengedhetetlen,
hogy otthonos, családcentrikus
bölcsődék létesüljenek, és ennek
szellemében újuljanak meg
a meglévők.
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Szerelj és tekerj!
Bringaszervizpontok Újbudán

Június első hétvégéjén már többen
találkozhattak az új biciklis szervizpontokkal Újbudán. A tíz utcabútort
a XI. kerületi önkormányzat helyezte
ki, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá váljon a kerékpározás
mindenkinek.
– Tavaly, amikor Újbuda kerékpáros koncepcióját kidolgoztuk és befejeztük, számos kis beavatkozást és nagyobb fejlesztési pontot határoztunk

Május végétől már a Bóbita Bölcsőde új szárnyának két csoportszobája, sószobája, illetve terasza
is hozzájárul ahhoz, hogy a kisgyermekekből kiegyensúlyozott, kreatív felnőttek válhassanak.
Erről az átadást követő bejáráson az intézményvezető, valamint Schmidka Istvánné bölcsődevezető társaságában Orosz Anna alpolgármester
és Görög András képviselő is meggyőződhetett.
Az új helyiségek részei voltak a Bóbita teljes
megújulásának, amelynek keretében az udvarról megközelíthető gyermekmosdókat, takarítószer-tárolókat és akadálymentes mosdót is
kialakítottak. A bővítéssel érintett egységhez
játszóudvart, az előkertben új parkolót és akadálymentes parkolót hoztak létre.

meg – mondta Orosz Anna alpolgármester.
– A kis beavatkozások közül olyan
lehetőségeket azonosítottunk, mint például a kerékpártámaszok kihelyezése. Ez
az elmúlt hónapokban már megvalósult. Ilyen
lehető -

ség továbbá
az egyirányú
utcák kétirányúvá tétele a kerékpárosok számára vagy
a szervizpontok létesítése a kerület különböző területein – folytatta
az alpolgármester. – Utóbbiak most olyan helyekre kerültek ki, ahol jellemzően nagy
a biciklis forgalom – tette hozzá. A szervizpontokhoz különböző szelepekhez használható pumpa
és több olyan szerszám tartozik, amellyel kisebb
javításokat, beállításokat lehet elvégezni. A kerület vezetése abban bízik, hogy ez még könnyebbé
és biztonságosabbá teszi a kerékpáros közlekedést
Újbuda utcáin.

Speciális kisbusz a szociális szolgálatnak
Újbuda Önkormányzata
a Nemzeti Fogyatékosságügyiés Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. által
kiírt, „A támogató szolgáltatás
keretében használandó új vagy
használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark
bővítésének, cseréjének támogatása – TAMAUTO2020” pályázaton 9 millió forint támogatást
nyert el. Az akadálymentesített
kisbusz kerekesszékesek szállítására is alkalmas, ami nagyban
megkönnyítheti az Újbudai
Szociális Szolgálat további
munkáját. Az akadálymentesítés több mint 750 ezer forint
ráfordítást igényelt, ezt Újbuda
Önkormányzata biztosította.

Állatbarát Önkormányzat
Június elsejétől állatbarát
munkahely lett az Újbudai
Önkormányzat. Mostantól
a négylábú házikedvencek is bemehetnek
a hivatalba, sőt, állatitató-, frissítőállomások is
vannak az önkormányzat
épületeiben. Így mind
a dolgozók, mind pedig
az ügyfelek bátran
magukkal vihetik házikedvenceiket egy-egy
munkanapra vagy a hivatalos ügyek intézésének
idejére. Fontos azonban,
hogy a megfelelő szabályokat betartsák a gazdik,
így például kutyát csak
pórázzal lehet bevinni
az önkormányzat
épületeibe.

Szervizpontok a kerületben

▪ Váli utca 1., a metrófeljáró mellett az Allee felé
▪ Goldmann György tér, a Bubi-állomás mellett
▪ Hamzsabégi út 42., a Hamzsabégi sétány
és a Bartók Béla út találkozásánál
▪ Bartók Béla út 141–147., a Bethlen Gábor iskola
gazdasági bejáratánál
▪ Bikás park, a kosárpályák és a játszótér között
▪ Etele–Tétényi csomópont, Etele úti kerékpárút
átvezetésénél
▪ Árasztó út, a Szerémi út felé haladó és az Árasztó úti
bicikliutak találkozásánál
▪ Kaptató sétány, a Gazdagrét-Csíkihegyek iskola
közelében
▪ Kondorosi út 14., az uszoda bejáratával szemben
▪ Bükköny utca 24., Kalóztanya játszótér
bejárata mellett

Tanévkezdő csomag óvodásoknak
és iskolásoknak
Óvodakezdő
csomag
tartalma:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

tornazsák
pohár
kis törölköző
fogkrém
fogkefe
gyurma
zsírkréta
kulacs
láthatósági mellény
magpapír

Iskolakezdő
csomag
tartalma:

1. osztály:
▪ tornazsák
▪ 3 db vonalas füzet, első
osztályos vonalazású
▪ 3 db négyzetrácsos
füzet
▪ papírvonalzó
▪ zsírkréta
▪ vízfesték
▪ 3 db ecset
▪ színes ceruza
▪ 3 db HB grafitceruza
▪ radír
▪ postairón
▪ órarend

▪
▪
▪
▪

füzetcímke
kulacs
láthatósági mellény
magpapír

2. osztály:
▪ tornazsák
▪ 3 db vonalas füzet,
második osztályos
vonalazású
▪ 3 db négyzetrácsos
füzet
▪ 1 db sima füzet
▪ vonalzókészlet
(1 db 30 centiméteres,
1 db háromszög
vonalzó, 1 db derékszög
vonalzó, 1 db szögmérő)
▪ 2 db HB grafitceruza
▪ radír
▪ postairón
▪ órarend
▪ füzetcímke
▪ magpapír
3. osztály:
▪ tornazsák
▪ 3 db vonalas füzet,
harmadik osztályos
vonalazású
▪ 3 db négyzetrácsos
füzet
▪ 1 db sima füzet

▪
▪
▪
▪
▪
▪

olló
2 db HB grafitceruza
radír
órarend
füzetcímke
magpapír

4. osztály:
▪ tornazsák
▪ 3 db vonalas füzet,
negyedik osztályos
vonalazású
▪ 3 db négyzetrácsos
füzet
▪ 1 db sima füzet
▪ 1 db szótárfüzet
▪ 1 db énekfüzet
▪ 1 db HB grafitceruza
▪ radír
▪ órarend
▪ füzetcímke
▪ magpapír

Folytatás az 1. oldalról

Újbuda egy kisebb ajándékot szeretne adni
azoknak az óvodás vagy az általános iskola
1–4. osztályát megkezdő gyerekeknek is, akik
alapítványi, egyesületi vagy egyházi fenntartású köznevelési intézményekbe járnak, ők
is számíthatnak tehát egy apró meglepetésre az év elején. A virágmagokat tartalmazó
magpapír egy izgalmas kerületi pályázatban
való részvételre ad majd lehetőséget, és segít
abban, hogy egy közös aktivitásban tapasztalják meg a gyerekek, miként tehetjük zöldebbé és virágosabbá környezetünket.
További részletesebb tájékoztatás a nyári
Újbuda lapszámokban, a honlapon és az Újbuda Facebook-oldalon lesz elérhető.

Szép kort megélt
kelenvölgyieket
köszöntöttek
Régi szokás, hogy kis ünnepség
keretében, közösségben ünneplik
Kelenvölgyben azokat a szépkorúakat, akik a közelmúltban
töltötték be életük egy-egy kerek
évfordulóját. 70, 80, 90 éves ke-

lenvölgyiből is sokan eljöttek,
őket László Imre polgármester
köszöntötte virággal, oklevéllel
és kedves ajándékokkal.
Az Alabástrom utcai idősklub
kertjében megrendezett eseményen felléptek a kelenföldi óvodások, akik énekkel, tánccal,
versekkel köszöntötték az ünneplőket. A helyi iskola népdalkórusának versenyeket is nyert énekeseit Kukovecz Gábor tanár kísérte
gitáron.
Végül az Újbuda Ezüstkar adott
koncertet. A régi emlékeket felidéző dalokhoz Földházi Pál játszott citerán, és a kórust Békés
Gyöngyi vezette.

aktuális
Díj a környezettudatos nevelésért
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Használtmobil-gyűjtő a hivatalban

Passzold vissza
régi mobilod!
Negyedik éve fut a Passzold vissza, Tesó! elnevezésű,
használt mobiltelefonokat visszagyűjtő kampány,
amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület,
az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg. Az akció egyre népszerűbb: 2018 óta több
mint 640 helyszínen összesen 2,5 tonna mobiltelefont
gyűjtöttek be a résztvevők.

Újbuda környezetének védelméért
elismerő címet adományozott
az önkormányzat Ötvösné Kocsis
Saroltának, a Környezetvédelem
Egészségnevelési Szakmai Centrum
vezetőjének. Az óvodapedagógus
1992 óta dolgozik az intézményben,
rengeteget tett azért, hogy a gyermekek környezettudatos nevelését
erősítse.
Ötvösné Kocsis Sarolta
munkája hozzájárult ahhoz, hogy
a XI. kerület valamennyi óvodája
megszerezte a Zöld Óvoda
címet. Szakmai felkészültségének
és a környezetvédelemért folytatott
küzdelmének elismeréseként június
3-án László Imre polgármester,
Bakai-Nagy Zita alpolgármesterrel
és Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgatóval közösen adta
át a díjat az óvodapedagógusnak.

Ön legyen előrelátóbb!

A kampányhoz idén a XI. kerület is csatlakozott:
Újbuda Polgármesteri Hivatalának épületében használtmobil-gyűjtőt telepítettek.
Az együttműködés célja, hogy
minél több adatmentes,
már nem használható mobilkészüléket, illetve ezekhez használt töltőt
vegyenek át adományként, elősegítve
ezzel a körforgásos gazdaságot, és támogatva
a kongói főemlősök élőhelyének megmentését,
a helyi közösségek életét.
A használt készülékek
ugyanis kincset rejtenek, egyebek
mellett 17
féle fémet
lehet vis�szanyerni
belőlük –
aranyat, ezüstöt,
palládiumot, rezet is.
A mobiltelefonok előállításához szükséges ércek, például a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok, köztük a gorillák, a bonobók
és a csimpánzok élőhelyét, fennmaradását, valamint a helyi közösségek
érdekeit fenyegeti.
A gyűjtődobozba kizárólag használt mobiltelefonok és telefontöltők
dobhatók, egyéb elektronikai hulladékot ne tegyünk bele.

KÖNNYŰ FIZIKAI/KÖZTERÜLETFENNTARTÁSI MUNKA

– MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK SZÁMÁRA

aktuális
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Eszközök nélkül küzd a kerület a túlépítettség ellen

Egyre több új lakást
vesznek birtokba
az új lakók

14 071 lakás. Ennyi újbudai
ingatlan építésére volt hatályos engedély kiadva 2019
végén, amikor az önkormányzati választás után felálló új
képviselő-testület megkezdte
a munkáját. Olyan beruházások
kaptak szabad utat az addigi
városvezetéstől, amelyekről
a lakosságot nem kérdezték
meg, csak tájékoztatták.
Komplett városrészekről született döntés, amelyekhez sem
infrastruktúrát, sem szociális
ellátórendszert nem terveztek,
aminek hatásait még csak most
fogjuk igazán érezni.

Akár ennyivel is nőhet a kerület
lakossága, ha minden tervezett
beruházás megvalósul.

nem kötelező a kormányhivatalnak figyelembe vennie a polgármester véleményét,
így egy negatív településképi vélemény
esetén is zöld jelzést kaphat az adott beruházás az engedélyező hatóságnál. Ezekkel a döntésekkel jelentősen csorbították
a kerületek, illetve a települések vezetőinek hatáskörét, a beépíthetőségre gyakorolt
hatásuk kimerül a helyi építési szabályozás módosításában. Ez a szabályozás azt
írja elő, hogy bizonyos területeken milyen
magas, mekkora zöldterületi mutatóval
rendelkező ingatlanok épülhetnek, illetve
hogy a terület hány százaléka építhető be.
Bár látszólag ez még mindig jelentős hatáskör, érvényesítése nem egyszerű feladat.

madárhegyi lakóparkkal, illetve más beruházókkal is, ezen kívül számos ügyletben
jelenleg is tart a egyeztetés.

Kiemelt jelentőségű
beruházások

A helyi szabályozás teljesen figyelmen kívül hagyható, ha az állam egy-egy ingatlanfejlesztést nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásnak minősít.
Ilyenre az elmúlt időszakban több példa is
volt a kerületben, egyebek mellett egy Vahot
utcai építkezés, illetve a tervezett szuperkórház esetében. Azzal, hogy mi tartozik bele
ebbe a kategóriába, 2021 májusától külön
kormányzati testület foglalkozik. A rozsdaö-

A 2019-ban hatályos építési engedéllyel
rendelkező 14 071 lakásból 4648-nak akkor már használatbavételi engedélye is
volt, ami a KSH adatait alapul véve közel
12 ezer új beköltözőt jelentett az elmúlt
időszakban a XI. kerületben. A 2017–2019
között kiadott építési engedélyek miatt ez
a szám folyamatosan emelkedhet, így hamarosan akár további több mint húszezer
fővel is bővülhet az itt élők száma. Ez nem
egyenlő a népességszámmal, hiszen sokan

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. hosszútávra
tervező, megváltozott munkaképességű munkatársakat keres,
betanított, szabadban végezhető, könnyű fizikai munkára,
részmunkaidős, XI. kerületi foglalkoztatásra.

Ennyi új lakásnak volt friss
használatbavételi engedélye
2019-ben Újbudán

Gyakran előfordul, hogy a fogyasztók az év
vége felé közeledve már nem találnak szabad
kapacitással rendelkező szerelőt lejáró hitelességű
lakás-mellékvízmérőjük cseréjéhez. Akiknek nem
sikerül időben lecseréltetniük mellékvízmérőjüket, a
vonatkozó jogszabályok értelmében megszűnik a
mellékszolgáltatási szerződésük.

JELENTKEZÉS: Önéletrajzzal az ujbudaiallasok@gmail.com
e-mail címen „MMK PARKFENNTARTÁS” tárgy megnevezéssel,
vagy a 06/70/332-2400 telefonszámon, vagy személyesen
a cégközpontban, 1113 Hamzsabégi út 60., H–P 8.00–14.00.

ingatlanhasznosítás céljából vásárolnak
lakásokat, amelyeknek a bérlői többnyire
nem rendelkeznek újbudai állandó lakcímmel, ugyanakkor életvitelszerűen élnek
a kerületben.

Negyedével több lakója
lehet Újbudának

Foglaljon időpontot mielőbb!
Az ügyintézéssel és kedvezményes díjtételeinkkel
kapcsolatos részletes információkért látogasson el
a www.vizmuvek.hu/lakme oldalunkra.
Online ügyintézés

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Ha a tervezett beruházások mindegyike
megvalósul pár éven belül, akkor 2017-hez
képest a kerület lakosságszáma 25 százalékkal nőhet. Ezek az adatok ráadásul nem
tartalmazzák azokat a kérelmeket, amelyek
2020 márciusa óta a kormányhivatalhoz érkeztek – és amelyek engedélyeztetése még
zajlik –, illetve azokat az információkat
sem, amelyek egy esetleges rozsdaövezet
kijelölése után továbberősíthetik a befektetői szándékot. Ez utóbbiakra az önkormányzatnak semmilyen befolyása nincs.
Ha csak a 2017–2019-ben engedélyeztetett
ingatlanokat vesszük alapul, már akkor is

több mint 30 ezer új beköltözőről beszélhetünk, akiknek az infrastrukturális ellátása az önkormányzat feladata, ami komoly
anyagi terhet ró az egyébként is megkurtított költségvetéssel működő kerületre.
Miközben a települések nagy része küzd
a beépítés ellen – köztük Újbuda is –, az elvonások miatt kénytelenek saját ingatlanjaikat értékesíteni, hogy az alapellátások ne
sérüljenek.

Hogyan módosult
a jogszabályi háttér?

Az önkormányzatok felügyelete alá
az 1997-es építési törvénnyel került a településszerkezeti tervekre vonatkozó hatáskör. Az volt a cél, hogy a városvezetők
maguk dönthessék el, milyen külsejű, illetve milyen funkciókkal bíró építmény
illik a települések arculatához, továbbá
milyen típusú beépítéseket tud elfogadni
a lakosság. Ez a városkép és a helyi lakók
szempontjából ideális volt, hiszen a közösségnek és a városvezetésnek így lehetősége
nyílt arra, hogy megvédje például a kertvárosi övezeteket a túlépítettségtől. 2012-ben
a törvényhez kapcsolódóan egy új rendelet
született, amely a tervek és a rendezési eszközök tartalmára vonatkozó előírásokat
szabályozta, ám a jog maradt az önkormányzatoknál, egészen 2020-ig, amikor
az állam az illetékes kormányhivatalokat
ruházta fel az építési hatóság jogkörével.
Pár hónapja módosult a településképi véleményezésre vonatkozó jogszabály is: már

A már érvényes építési engedéllyel rendelkező beruházásokra ugyanis nem vonatkoznak a helyi építési szabályzat módosításai, az önkormányzatoknak csak a hatósági
ügymenet elindítása előtt van lehetőségük
arra, hogy egy-egy nagyobb beruházás
esetén szabályozzák a környék beépíthetőségét. Radikálisabb esetben változtatási
tilalmat is elrendelhetnek, maximum három évig; az önkormányzatnak ez esetben
felül kell vizsgálnia az érvényben lévő
szabályzatot. Ha úgy dönt, hogy csökkenti
a beépíthetőségi mutatókat, az olyan plusz
kiadásokkal járhat, amelyek adott esetben
akár egy település éves költségvetésének
teljes összegét is elérhetik. A beruházó
ugyanis a korábban érvényben lévő szabályozás szerint vásárolt építési területet,
és amennyiben az üzleti vállalkozása egy
esetleges módosítás miatt meghiúsul vagy
deficitessé válik, úgy kártérítési és kártalanítási igénnyel léphet fel az önkormányzatokkal szemben. Ilyen esetekben a városvezetés és a beruházó közötti tárgyalások
tudnak kompromisszumos megoldást hozni. Megbeszélés tárgyát képezheti egyebek mellett a beépíthetőség nagysága,
a zöldfelület mértéke, illetve a tervezett
beruházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális háttér megteremtése, legyen szó közműről, játszótérről, parkolóról, bölcsődei,
óvodai vagy egészségügyi intézményről.
Ilyen kompromisszum született Újbudán
például az ÉMI-telek ügyében, de településrendezési szerződést kötött a kerület egy

vezeti bizottság – ahogy a neve is mutatja –
az önkormányzatok helyett jogosult javaslatot
tenni a kormány által rozsdaövezetnek minősített területek kijelöléséről is. A Miniszterelnökség közleménye szerint a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölését véleményező
testület folyamatosan várja a javaslatokat,
hogy mely leromlott állapotú, korábban ipari
vagy egyéb gazdasági célra használt ingatlanok kerüljenek be a kormányzati programba.
Hogy ez érinti-e a kerületet, azaz létrehoznak-e rozsdaövezetet Újbudán, az leghamarabb július közepén derülhet ki.

Újbuda

Az építési engedéllyel
rendelkező lakások száma
2019-ben Újbudán

fókusz
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Kreativitás és közösség:
Városfejlesztés KUltúráVAl
„Művház a 21. századnak”: az online és a valós térben is működő kulturális hálózatot épít Újbuda
Kreatív közösségi tér, „kulturális Tinder”,
alkotó együttműködések – ez mind része
a CUP 4 Creativity nevű kerületi uniós
projektnek, amely a helyieket aktivizálva adhat új lökést Újbuda kulturális
életének.

Új technológiákat bemutató helyszín, oktató-tanuló központ, innovatív és kreatív közösségi tér
– ilyen hely lesz a Bercsényi utca 10. alatt épülő Art & Tech Center. – Lehet, hogy egy csoport
éppen a legmodernebb kommunikációs tréninget
tartja, miközben a pincében műegyetemisták 3D-s
nyomtatóval és lézervágóval készítik el modelljeiket.
Máskor pedig a legújabb VR hologramtechnika segítségével mutathatják meg a hozzáértők, hogyan születnek
intermédiás műalkotások – mondott példákat a lehetőségekre
Barabás Richárd kulturális ügyekért felelős alpolgármester, a CUP 4
Creativity nevű kerületi uniós program felelőse. – Ez a projekt arra ösztönöz,
hogy megpróbáljunk kitalálni valami újat, például azt, mit jelent a művelődési
ház a 21. században, hol tudnak az emberek találkozni, alkotni. Ez persze
nemcsak egy „művház” lehet, hanem utca, park, játszótér, kávéház, vagy akár
az otthonunk – tette hozzá.
– Az online térben rengeteg magányos ember van, de ha
a valós térben összehozzuk őket, csökkenteni tudjuk a magányt, növelni a közösségi élményt és a kreativitást. A projekt részeként elkészülő portál egyfajta Tinderként működik majd. Ha például valaki betonékszer-workshopot szeretne
tartani, akkor ennek segítségével gyorsan meg tudja találni
a résztvevőket, talál hozzá helyszínt, és piacra is dobhatják
a termékeket – vázolta fel Barabás Richárd.

A CUP-projekt

A Cultural Urban Platform, vagyis a CUP 4 Creativity projekt egy városfejlesztést célzó kulturális program, amelyet
az UIA – Urban Innovative Actions nevű európai uniós pályázat egyik nyerteseként hajthat végre Újbuda. Ez a program a korunk városi kihívásait kezelő elképzelések kipróbálására ad lehetőséget. A kerület három év alatt valósíthatja
meg projektjét, amelynek a teljes költségvetése 5 326 140
euró (mintegy 1,85 milliárd forint).
A CUP célja a lakosság kreativitásának aktivizálása,
nagy hangsúlyt fektet a kerületben élők, tanulók

A ProjEKT SzErEPlői
KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft.
Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft.
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
Kulturális Tizenegy Egyesület
Kortárs Építészeti Központ
Alapítvány
SOART Innovations Kft.
Popcode Developments Kft.
BURST Nonprofit Kft.
Kreater-csoport Kft.
MEET Ügynökség
Allee Center Kft.
MU Színház Egyesület
BT (British Telecommunications)
ROC Kft.

és dolgozók alkotói készségeinek feltérképezésére, együttműködések kialakítására. Közelebb hozza az emberekhez a kerület
kulturális életét, erősíti kötődésüket a városrész kulturális
identitásához, végső soron pedig kialakít egy kultúrát aktívan fogyasztó közösséget.
A létrehozandó közösségi platform összeköti egymással a hasonló érdeklődésű embereket, és támogatja új, közös projektek, produkciók kezdeményezését.
A platformról érkező alkotók munkáinak a helyi kulturális élet üzleti szereplői (kávézók, galériák stb.)
nyújtanak teret. Az ehhez kapcsolódó loyalty rendszer
„érmékkel” jutalmazza ennek az ökoszisztémának
a használatát.
Az online közösségi felület, az Art & Tech Center,
a kapcsolódó helyi műhelyek és alkotóterek együttműködő
hálózatba szervezése, a számos workshop, tanfolyam, illetve
pályázat mind egy célt szolgál: egyszerűvé, elérhetővé és természetessé tenni az emberek kapcsolódását önnön kreativitásukhoz
és alkotóerejükhöz. Ez szinte automatikusan vezet a másokkal közösen
végzett alkotói és szervezői tevékenységhez, közösségek létrejöttéhez. Ezen
túlmenően a projekt összehozhatja a piaci és a civil résztvevőket, a civil kulturális szereplők így kapcsolódni tudnak a céges igényekhez.

Arcok a CUP mögött
 Miért csatlakoztál a projekthez?

Gurály Sára – MEET

Régóta vártam olyan lehetőségre, ahol releváns módon, hatékonyan
foglalkozhatunk az „átlagember” igényeivel. A MEET-nél minden projektünkben az ügyfelek, a felhasználók, tehát az emberek perspektíváját hozzuk össze üzleti szereplők valóságával. Izgalmas kihívás most
olyan ügyön dolgozni, amely már a startvonalon ebből a perspektívából
építkezik. Külön szimpatikus volt, hogy az önkormányzat mellett több
helyi partner komoly szakértelemmel és tenni akarással vág bele egy
ilyen nagyléptékű fejlesztésbe.

Köves Bálint – KÉK

Újbuda a főváros egyik legizgalmasabb, legjobb adottságú kerülete,
ideális beépítési sűrűséggel, rengeteg zöld területtel, szinte minden
igényt lefedő szolgáltatási és intézményi hálózattal. Részben emiatt
is az utóbbi 10–15 évben sok pozitív változás történt itt, amit először
egyetemistaként, majd a kerületben dolgozó építészként is követhettem,
így nem kellett sokat győzködni, hogy egy ehhez kapcsolódó projekthez csatlakozzam. Úgy gondolom, minden adott ahhoz,
hogy az eddigi eredményekre és az aktív helyi szereplőkre építve Újbuda még élhetőbb és még
színesebb kulturális élettel rendelkező városrésszé váljon.

Mátyási Péter –
Eleven blokk

Alapítványunk
fő
projektje
a Bartók-negyed, ennek a miszsziója egy élő, decentralizált kulturális ökoszisztéma létrehozása
Újbuda központi területén, üresen
álló önkormányzati ingatlanok
hasznosítása, valamint kulturális programok és események szervezése révén.
Ennek tükrében természetes
volt, hogy csatlakozunk egy
olyan projekthez, amely segíti
a kerületi kulturális élet keretrendszerének kibővítését, és az évek alatt begyűjtött
tapasztalatainkkal hozzájárulhatunk ennek sikerességéhez. Emellett a tereinkben tevékenykedő
közel 40 képző- és iparművész, vizuális szakember becsatornázása egy szélesebb kommunikációs platformra számukra is nagy előnyökkel járhat.

 Hogyan veszel részt a projektben, mi a területed, feladatod?
G. S.: A kezdeti szakasztól a MEET csapatával azon igyekszünk, hogy a lakosok hangja mindenhova beépüljön. Indulásként több
mint száz újbudaival készítettünk interjúkat,
hogy jól körüljárjuk és megértsük azt a valóságot, amelybe a megoldásainkat szánjuk.
Számomra mindig az a legizgalmasabb,
hogy emberekkel találkozunk, megértjük
őket, és később a sokféle szakértői tudást ezek
mentén csatornázzuk be a megfelelő pontokon. Év
eleje óta gyakorlatilag ez a munka folyik, rengeteg
szálon; van benne márkaépítés, website-tervezés, értékcsere-folyamat kidolgozása, ökoszisztéma-építés és mindezek mögött rengeteg
izgalmas szakmai kihívás, tanulási lehetőség.
K. B.: A Kortárs Építészeti Központtal a projekt első felében a teljes kerület kulturális feltérképezésével foglalkozunk, egyfajta helyzetfelmérést készítünk, és összegyűjtjük az Újbudán működő kulturális és kreatívipari szereplőket. Ez a kerület fejlesztésének hosszú távú terveihez,
helyi partnerségek kialakításához is fontos információkat szolgáltat.

M. P. – Több irányból is kapcsolódunk a projekthez. Egyrészt a közösségteremtés és programtervezés
területén
működünk
együtt a partnerekkel,
hogy kidolgozzuk azt
a struktúrát, amely
megalapozza a hosszú
távú sikeres működést
és kielégíti a célközönség igényeit. Részt
veszünk konkrét programok
kitalálásában,
illetve megvalósításában.
A másik fontos terület a felújítások szakmai felügyelete
és menedzselése, valamint
a három felújított műhely
szakmai programjának
megtervezése és lebonyolítása. Az idő
előrehaladtával új
részfeladatok
is
felmer ülhetnek,
de pont ettől izgalmas az egész.

 Miért jó a CUP
az Újbudán élő/
dolgozó/tanuló
embereknek?
G. S.: Újbudán már most
nagyon sok lehetőség kínálkozik kulturális-közösségi
programokon való részvételre,
ezek szervezésére. Azt remélem, ez a projekt kapukat tud kinyitni, azok is
lehetőséget kapnak bekerülni az újbudai véráramba, akiknek eddig
nem sikerült – nem
volt idejük és platformjuk megtalálni a közösségüket, vagy egyszerűen nem gondolták,
hogy ami őket érdekli,
az is kultúra. Azt gondolom, akkor végezzük jól
a munkánkat, ha ezt az egészet
magukénak érzik majd a lakosok,
és addig-addig építgetik, alakítják,
amíg a mi mostani munkánk már alig lesz
felismerhető benne.
K. B.: Én abban bízom, hogy a projekt segítségével sikerül felkarolni
a helyi kezdeményezéseket, hosszú távon pedig új együttműködések
jöhetnek létre a kulturális és kreatívipari szereplők között. Mindez színesebb programkínálatot hozhat, és közvetve a lakókörnyezet fejlődését
eredményezheti a teljes kerületben.
M. P.: Újbuda absztrakt fogalom, így olyan absztrakt dolgokat kaphat
a projekttől, mint elismerés, tapasztalat, innováció. Én inkább koncentrálnék az itt élőkre, akik ettől lehetőséget kapnak arra, hogy újra valós
közösségben gondolkodhassanak, hogy felélesszék magukban a gyermeki kíváncsiságot, hogy megismerjék az azonos érdeklődésű embereket és felfedezzék a környezetükben rejlő értékeket.
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Elevenedés a Bartókon
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Korábban a Bárka, majd a Krétakör
volt az alkotói közege. Most, a 2020-as
években, középkorú művészként, több
évtizedes szakmai múlttal még mindig
fontos, hogy legyen egy alkotó közösség, ahová tartozhat?

Kortárs alkotásokkal, köztéri installációval, különleges alkotóműhelyekkel várta
az Eleven Tavasz Fesztivál az érdeklődőket június első hétvégéjén a Bartók Béla
úton. A kultúra tavaszi ünnepét a Bartók
Boulevard Egyesület szervezte.

Ismerek kollégákat, akik a premierre jönnek el maximum, amúgy nem szeretnek
vegyülni, a nagyon szuverén világukban
élnek, és tényleg csak a szöveg van a középpontban. Én más típus vagyok. Szeretek
közösségben dolgozni, gondolkodni. Ilyen
volt a bárkás időszak, aztán a Krétakörben
már kifejezetten a társulatra írtam darabokat. Azóta is vannak kisebb választott közösségek, társulatok, ahol rendszeresen felbukkanok. Már nem tagként, de visszatérő
vendégként, hűségesen.

Egykor olyan nagy nevek, mint Kosztolányi Dezső vagy
Karinthy Frigyes is itt töltötték idejüket; a ma Bartók Béla
nevét viselő út kávéházaiban, éttermeiben merítettek ihletet az alkotáshoz. Azóta indultak már innen új irányokat

Egy rossz szavam
nem lehet
mutató irodalmi programok, határokon átívelő
kiállítások is. 2021-ben a nyári esték nehezen
képzelhetők el a Bartók-negyed forgataga nélkül
– június 4. és 6. között újraéledt a fesztiválhangulat
Újbudán.
– Hét éve szervezzük ezeket az eseményeket, és mostanra beérett az a gondolat, amelynek szellemében elkezdtük egykor a munkát.
Az alapötlet az volt, hogy visszahozzuk a Bartók Béla Boulevard-ra azt a pezsgő kulturális életet, ami
bő száz esztendeje indult, aztán később elmaradt, hiszen
a Bartók Béla út közlekedési csomóponttá vált – mesélte Jáki Mónika, az Eleven Tavasz egyik főszervezője. –
A kezdetekkor mi sem hittük, hogy ilyen nagyságú kulturális megmozdulás és programkavalkád tud kialakulni,
mint az idei június első hétvégéjén. Ki lehet jelenteni, hogy
mostanra a budapesti kulturális élet komoly tényezői lettünk, és itt, a budai oldalon egyetlen kulturális főutcává
tudott válni a Bartók – tette hozzá.

Interjú Tasnádi Istvánnal

Az Eleven Tavasz a sokszínű helyi
vállalkozásokat is összehozta, az izgalmas művészeti eseményeket kínáló galériák,
éttermek, borozók és kávézók forgalmas utcából igazi
közösséggé varázsolták a Bartók Béla utat egy hétvégére.
A gasztro-, irodalmi és képzőművészeti programok mellett
folytatódott az 1 Művész 1 Porta nevű kezdeményezés is.
A rendezvény idejére az utca szolgáltatói egy-egy művész
bemutatkozására adtak lehetőséget. Voltak emellett kézműves foglalkozások is kicsiknek és nagyoknak, kvízek,
társasjátékok, valamint gyermekprogramok kavalkádját
rakták össze a szervezők.

Újbuda

Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.
https://facebook.com/
Albertfalva200
Június 28. 18.00
Közös Pont – Vendég:
Apai Béláné dr. Csepely Erzsébet
pedagógus és könyvtáros
Az idén 96 esztendős Erzsi nénire nem
csak egykori diákjai emlékeznek Albertfalván, hiszen nagy valószínűséggel ő
a településrész legrégebbi lakója, szüleivel
1929-ben költözött az újonnan épült tiszt-

Nyári táboraink
A kínálatról a közösségi ház honlapján lehet tájékozódni: https://akh.ujbuda.hu/

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény

1116 Budapest, Pentele u. 8.
https://www.facebook.com/
albertfalvihelytortenetigyujtemeny
Helytörténet
– képekben
Régi fotók, tárgyak,
bútorok, ásatási leletek során keresztül
nyerhetünk bepillantást
a kerületrész egyedi történetébe és az intézmény gyűjteményébe.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy u. 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
Június 21–25.
Filmes napközis tábor Kelenvölgyben
10–14 éveseknek
A filmkészítés fontos alapjait a résztvevők
Kinyó Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező,
producer,
magyarnyelvés irodalomtanár segítségével fedezhetik fel. Jelentkezés és információ: kkh@ujbuda.hu
Június 26. 16.00
Bábonjáró történetek
– apró-cseprő ügyeink
A pozitív kommunikáció módszertanának történetei szolgálnak alapul az online
sorozat rövid, bábos meséihez, amelyek
segítségével betekinthetünk gyermekeink gondolataiba, reakcióik, cselekedeteik érthetővé válnak a felnőttek számára,
miközben a kicsik jól szórakoznak a bábelőadáson.

Június 23. 20.00
Ismerős Extra – Vendég: Újkériné
Diviák Mária iskolaigazgató
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz kötődő ismert, érdekes személyiségekkel.
Az Őrmezei Általános Iskola igazgatójával a 2020/2021-es tanév eredményeiről,
a hibrid oktatás tapasztalatairól, tervekről
beszélgetünk. Házigazda: Viola-Kővári
Katalin kulturális szervező.
Június 25. 18.00
Utcai Dávid: Nyaralás című
kiállításának megnyitója
Helyszín: Kréher Péter Terem
Megtekinthető 2021.augusztus 18-áig a ház
nyitvatartási idejében.
A belépés ingyenes.

Őrmezei Közösségi Ház
viselőtelepre. Az online megtekinthető interjúban visszaemlékezünk arra, hogyan
változott Albertfalva képe a 20. század
során, milyen volt visszakerülni abba
az iskolába tanítani, ahol egykor kisdiák
volt, és mitől kellett megóvnia az ’56-os
forradalom idején igazgatóhelyettesként
az épületet. Gazdag pályafutásáról, albertfalvai szerepvállalásáról is képet kapnak az érdeklődők.

1112 Budapest, Cirmos u. 8.
https://www.facebook.
com/ormezei

Június 18. 19.00
Szín-Pódium
– Koltai Róbert önálló estje
Dalok, versek, kabaré – végre élőben! Jegyek június 1-jétől vásárolhatók a helyszínen. (A november 14-én elmaradt előadásra
vásárolt jegyek is érvényesek.)
Belépődíj: 2000 Ft

Augusztus 9–13. Felfedező tábor
7–12 éves korosztálynak szóló napközis tábor kirándulásokkal, társasjátékokkal, sokszínű, változatos programmal.
Jelentkezés: Viola-Kővári Katalin (kovari.
katalin@ujbuda.hu)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A programokon a vonatkozó jogszabályok
szerinti védettségi igazolással lehet részt
venni.

Tasnádi István darabjával,
a Kartonpapával indult újra
a Szkéné Színház programja
június 13-án. Az íróval többek
között arról is beszélgettünk,
hogy hányszor maradt el
a Kartonpapa bemutatója,
mennyire lehet fontos az alkotás
folyamataiban a személyes
kapcsolat, valamint milyen
energiákat mozgósíthat a líra,
milyeneket a dráma.
Az nem vitás, hogy a színházban dolgozó művészeknek embert próbáló
időszak volt az elmúlt egy év. De mi a
helyzet az írókkal? Gondolhatnánk, ez
most egy ragyogó, ideális év volt az alkotásra. Így van?
Biztos vannak, akiknek ilyen lehetett, de
azért drámaíróként ezt másképp éli meg
az ember. Kell az élő színház, kell a találkozás. Én költőként kezdtem a pályát,
ám annyira fojtogatott,
hogy társtalan műfajban kell dolgozni, hogy
végül megtaláltam magamnak a színházat.
Itt vannak társak, lehet
együtt
gondolkodni,
dolgozni, és van olyan
alkalom, amikor megmutatjuk, mit hoztunk
össze. Jönnek ismeretlenek, akiknek lesz
benyomásuk a munkánkról, és kapunk
azonnal visszajelzést,
ami a költészet esetében nagyon ritkán van sajnos. Úgyhogy nekem egyáltalán nem volt jó időszak az elmúlt egy év. Bemutatóim maradtak el: lett
volna Székesfehérváron is, a József Attila
Színházban is, a Szkénében pedig a Kartonpapa. Decemberben lett volna a bemu-

tatója, majd reménykedtünk, hátha később
meg lehet csinálni, próbáltunk egy-két napot januárban, februárban. Aztán már nem
is reménykedtünk. Úgyhogy most, májusban újra össze kellett szednünk magunkat, hogy meglehessen a júniusi bemutató.
Szerintem a drámaírókat ugyanolyan érzékenyen érinti, érintette ez a helyzet, mint
a színházban bárkit.

a lírát, a költészetet igyekszem használni,
csak már, úgymond, alkalmazott műfajként.

És mi a helyzet a filmmel? Az ember azt
gondolná, olyan hatalmas sorozatsikerek után, mint az Aranyélet és a Terápia,
amelyeknek vezető írója volt, majd jönni
fog a saját filmek sora. Mozi, mozi hátán. Ehhez képest a Memo és a Másik
élet után nem volt eddig folytatás...
Nyilván a két HBO-siker után én is gondolhattam volna, hogy megcsinálhatom
az első nagyjátékfilmemet, megkapom rá
a bizalmat és támogatást, talán letettem
már annyit az asztalra. De ez nem történt
meg a mai napig. Pedig ötleteim lennének.
A kulisszák mögött folyamatosan változnak az érdekek, a személyek, és én valahogy mindig a körön kívül maradok…

Ön szerint a költészetre kevésbé érzékenyek az emberek, mint a színházra?
A pályám elején, a ’90-es években azt tapasztaltam, hogy a kortárs költészetben
elég nagy a klikkesedés, ezért is fordultam
el tőle. Egymás bemutatóira és felolvasásaira járt ugyanaz a húsz ember, számomra
ez nyomasztó. Nem tudom, így van-e most
is, gyanítom, hogy igen. Nyilván az újabb
generációk újabb energiákat próbálnak beletenni ebbe a műfajba, ezért jött például
a slam poetry, ami más közegbe, kontextusba helyezte a költészetet. A lírai megszólalásra iszonyatosan nagy szükség van
mindig, csak mintha a forma fásult volna
el. A dalszövegekben viszont erősen él,

Mégsem kizárólag a színház területén
alkot, nagy sikereket értek el az ifjúsági
regényei is. Van esetleg tervben felnőtteknek szóló regény?
Nincs. És hogy írtam ifjúsági regényeket,
az sem „előre megfontolt szándékból” kö-

szóval a költészet nem tűnik el, csupán
átalakul. És magam is csak részben tartottam be az ígéretemet, hogy felhagyok
a versírással, mert egyrészt a darabjaimban
sok dalszöveget használok, másrészt pedig
vannak versben írt drámáim is. Úgyhogy

Tasnádi István József Attila- és Balázs Béla-díjas drámaíró,
forgatókönyvíró, rendező. 1996-ban a Bárka Színház alapító
tagja, 1996-tól 2001-ig dramaturgja. 2001-től 2007-ig a Krétakör
Színház rezidens drámaírója. 2009-ben debütált színházi rendezőként (rendezései: Fédra Fitness, Kupidó, Paravarieté, Tapasztalt
asszony, Kartonpapa). 2016-ban rendezte első tévéfilmjét a Memo
című színdarabjából – ez elnyerte a legjobb európai tévéfilmnek járó
díjat a Prix Europe fesztiválon 2017-ben.
2012-től a Kossuth Rádió Időfutár című ifjúsági sorozatának vezető
írója, amely később több kötetben a Tilos az Á kiadó gondozásában
jelent meg. Ugyancsak 2012-től volt az HBO Terápia című sorozatának, 2015-től pedig az Aranyélet című sorozatának vezető írója.

Akkor mi az, amit kapott ettől az időszaktól?
Elképesztő kihívás volt mindkét sorozat.
2012-től 2016-ig, három-három évad.
Azokban az években annyi tapasztalatot
szereztem, amennyit máshol nem biztos,
hogy tudtam volna. Filmes
tapasztalatot is nyertem,
amit aztán a saját tévéfilmjeimben tudtam kamatoztatni, és abban az időben
tanultam meg rendesen
sorozatot írni. Most is egy
nemzetközi sorozatfejlesztésen dolgozom. Ez nem
biztos, hogy így volna
a Terápia és az Aranyélet
nélkül.

Mint forma
lehet megfásult
kicsit, de a költészet
nem tűnik el, csak
átalakul
vetkezett be. Nagyjából véletlenül kezdtem el. Volt egy meghívásos filmnovella-pályázat, ifjúsági témában. Arra írtam
A kőmajmok háza című novellát, amelyet
ki is választottak, de sajnos nem valósult
meg a film. Ottmaradtam egy szöveggel,
amit nagyon szerettem. Megmutattam
a Pagony Kiadó szerkesztőinek, hogy szerintük mit lehet ezzel kezdeni. Ők pedig
azt mondták, írjam meg regénynek. Nekem fontos volt ez a történet, ez a szöveg,
ezért dolgoztam rajta, amíg regény nem
lett. Azt hittem, ez egyszeri alkalom lesz,
aztán jött az Időfutár, ami először rádió
játéknak készült, aztán regényfolyam
lett belőle. De ezek nem annyira tudatos
döntések voltak, hogy na, akkor én most
elkezdek ifjúsági regényeket írni. Csupán
követtem, amerről szólt a hívás.

Tavaly lett ötvenéves. Van, akit ez megvisel. Ön hogyan élte meg?
A családom körében töltöttem a születésnapomat, és észrevétlenül surrantam át az ötvenen. Amikor harminc lettem, az sokkal
jobban megviselt. Akkor volt a Bárka vége,
magánéleti válságban voltam, gyerekeim
sem voltak még. Az egy komoly reccsenés
volt. De most egyáltalán nem ez a helyzet. Elképesztően sok lehetőséget kaptam
az élettől, igazán jó emberek vettek mindig körül, hihetetlenül inspiráló közegben
élek, és ilyen módon nagyon sok mindent
meg tudtam csinálni abból, amit szerettem
volna. Úgyhogy egy rossz szavam nem
lehet. Nagy hálátlanság lenne nem örülni
mindennek.
T. E.

mozaik
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fogadóórák
kérdéseket a fogadoora@ujbuda.hu e-mail címre küldhetnek.

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu.

Barabás Richárd, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő,
kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart
fogadóórát, a járványidőszak alatt az online:
www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt is várjuk
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427.
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu
Hintsch György (MSZP) alpolgármester.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján.
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő
(Lágymányos). Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség,
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06/30/566-4302.
E-mail cím: info@molnargyula.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., 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) 7. evk., önk. képv. Előzetes

egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden hónap
első kedd 17–18 óra között, Mérnök utca 40., illetve 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) 6. evk.,
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

2. evk., 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: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+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

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.:
70/850-5440, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 Bp.,
Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja
az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája a járványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus
elleni védekezés részeként segítjük az idősek és a betegségük miatt fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozók otthonmaradását. Kérjük, hogy amennyiben szeretné igénybe
venni önkéntes segítőink bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy csekkbefizetésben nyújtott segítségét, további
egyeztetés céljából jelentkezzen az alábbi telefonszámon:
+36/20/2000-781. Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/471-4972, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web:
facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/simicskoistvan.

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI

XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

A rendezvények, vendéglátóhelyek látogatásának oltási igazolványhoz kötése ellen, az oltás lehetőségével nem élők hátrányos
megkülönböztetése ellen aláírásgyűjtést indított a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk
Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.
hu, 06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

A KDNP iroda nyári szünet miatt zárva tart. Tervezett nyitás:
szeptember 6. Elérhetőség: ujbudaikdnp@gmail.com

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába
Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem
változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda
Facebook-oldalon!

A teljes programkínálatról a www.idosbarat.ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalán, illetve
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon érdeklődhet. A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.

Interneten zajló rendszeres
programjaink

Szabadtéri és beltéri
programok

Origami
(papírhajtogatás)

3-1-2 meridiántorna

Foglalkozás minden hétfőn 14 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Online
problémamegbeszélő
csoportok

Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző témák mentén keddenként

nak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok
idős ember nem kér segítséget lelki gondjával kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt
magának kell megoldania vagy nincs kihez
fordulnia, esetleg nem akar másokat terhelni. Pedig legtöbbször egy jó beszélgetés,
egy kis felénk forduló figyelem is segíthet
abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre
szánjuk el magunkat, vagy kezünkbe vegyük sorsunk irányítását.
Az Újbuda 60+ Program részeként kínáljuk ingyenes „segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat, ahol képzett időskorú önkéntesek várják, hogy segíthessenek Önnek.

Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.facebook.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momentumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy részese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt telefonos félfogadásra
van lehetőség, az alábbi elérhetőségen: 06/70/475-9047.

TV, számítógép

Gyógyászat

INGATLANIRODÁNK eladó
lakásokat keres! Jutalék 3,5%,
ügyvéd ingyen, külföldi vevők
elérése. Ismerős lakása eladó?
Hívjon, Ön is jutalékot kap!
06/20/9-600-600.

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

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor
készítése, javítása garanciával.
Tel.: 06/20/980-3957.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz
megy, 18 éves tapasztalattal,
tyúkszem, benőtt köröm, esztétikai
pedikűr, kedvező ár.
06/70/308-7107, Lukácsné Erika.

FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021,
06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ
gyorsszolgálat! Csap, szifon,
WC-tartály, radiátor, elzáró
villanybojler cseréje, javítása:
06/70/642-7526.

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

Szolgáltatás
SZOBAFESTŐ munkát vállal.
06/30/913-8245.
PEDIKŰRÖSKÉNT házhoz is
kimegyek. 4000 Ft/alkalom. Hívjon
bizalommal: 06/30/445-3876.
KONTÉNERES sittszállítás,
sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA
kémények bélelését, építését,
kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel.
06/20/264-7752.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere:
06/20/321-0601.
NYUGDÍJAS PEDIKŰRÖSmanikűrös házhoz megy. Telefon:
06/20/806-7783.
KLÍMAKARBANTARTÁS,
-tisztítás és -fertőtlenítés.
06/30/258-5434.

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.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs
készpénzért vásárol aranyat,
ezüstöt, neves festményt, bútorokat,
órákat, Herendit, teljes hagyatékot.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06/1/7891693, 06/30/898-5720.
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.

Könyvek
KÖNYVEKET VÉRTESI
antikvárium vásárol! Vírus idején
maszkban, kesztyűben. 06/20/4256437.

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

Közlemény
SZERETNÉM KÖSZÖNETEMET
kifejezni a Becsületes megtalálónak
és a gazdagréti buszmegálló
dolgozóinak, hogy a 139-es
buszon hagyott kockás kabátomat
visszakaptam. Újvári Klára.
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Jusson el közvetlenül
80 000 újbudai
háztartásba!

TelefonosokaT

keresünk!
nyugdíjasokaT, diákokaT
- Munkaidő: Megbeszélés szerinT
- bérezés: HeTi kifizeTés

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.

Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

jelenTkezés:

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.

További információ és médiaajánlat:

marketing@ujbuda.hu

Minden szerdán 9 órától
Helyszín: XI. kerület, Károli Gáspár tér

9.30–10.30 között (nagyobb létszám esetén
a második csoport 11.00-kor kezd) Google
Meet felületen. Jelentkezés az idosbarat.ujbuda.hu honlapon található jelentkezési lap
kitöltésével (minden alkalomra külön kell
jelentkezni).
Témák:
Június 22. – Képzelet
Június 29. – Nyaralás
Június 26. 12.00–13.00

60+ Médiaműhely

A 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban (internetes)
http://civilradio.net/

06-30/7979-202

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddigi életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban
tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek,
problémáinak részletes leírásával várja levelét dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen.
A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ kedvezménykártya számát. A tanácsadás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás

A fizikai egészség megőrzése minden
életkorban fontos, de időskorban kiemelt
figyelmet igényel. A mozgásszervi problémák megelőzésében, kezelésében tapasztalt gyógytornász várja az érdeklődőket.
Lehetőség nyílik egyéni gondok átbeszélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk,
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; adott
mozgásszervi problémára milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.).
A beszélgetés online történik Google
Meet felületen, hétfői napokon 13–14 óráig.
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket
és a 60+ kedvezménykártya számát.

60+ lelki segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki
meghallgassa vagy segítsen? Lehangolt-

Keressen minket személyesen vagy telefonon, ügyfélfogadási időben hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon!

Bővülő programkínálat
– aktív élet 60 felett,
a járvány után

Ahogy előző számunkban már tájékoztattuk
Önöket, a járvány enyhülésével június 1-én
újra kinyithattak a 60+ központok, személyes ügyfélszolgálat és tájékoztatás céljából.
Június 7-től elérhetők a szabadtéri programok, június közepétől a beltériek is.
Bár továbbra is maradnak a fontosabb
online programok, a jó idő közeledtével
elsősorban a természetjárást, a városjáró
sétákat, a szabadtéri tánc- és tornaprogramokat ajánljuk figyelmükbe. Ahogy megszokhatták, az újságban csak minimális
ízelítőt tudunk adni, de az összes programot megismerhetik az online felületeken
és a központokban.
A szervezők kérik, hogy mielőtt igénybe veszik a programokat, tájékozódjanak a járványügyi szabályokról. Fontos, hogy a programok helyszínein
a személyi igazolvány, az oltási kártya és a védettségi igazolvány alapján ellenőrzik a védettséget. Ha
bármelyik hiányzik, nem lehet részt
venni a programon; ezért fontos,
hogy akár telefonon, akár a hivatalos Facebook-oldalon, az idősbarát
weboldalon nagyon figyelmesen
elolvassák a programokon való
részvétel egészségügyi szabályait,
és ennek megfelelően készítsék ös�sze az aznapi úti holmikat.
A szervezők javasolják, hogy azok az idős
korú polgárok is vegyenek részt a foglalkozásokon, akik korábban még nem tették ezt,
hiszen testünkre-lelkünkre egyaránt ráfér,
hogy a hosszú és kényszerű bezártság után
feltöltődjünk, aktivizáljuk mindennapjainkat. Mert semmi sem tölt fel és gyógyít
jobban annál, mint egy jó program a napsütésben, ahol újra együtt lehetünk rég látott barátainkkal, ismerőseinkkel. Ahogy
a szlogen is mondja: aktív élet hatvan felett!

Csepel-sziget
és Molnár-sziget
Találkozó:
július 3. 9.00 óra, Boráros tér,
HÉV (pótlóbusz)
Tamariska-domb–Duna-part–komp–Soroksár: Molnár-sziget.
Táv: 6 km, szint: 50 m.
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola),
06/30/352-2694.

Városismereti séta
Domoszlai Erzsivel

Torna Virág Anikó
gyógytornásszal

Az időjárás és az útviszonyok függvényében a túrák változhatnak.
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges,
az időjárásnak megfelelő, szükség esetén
esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.

ARANY, EZÜST, RÉGISÉG.
Svájci karóra felvásárlása
Bp. legmagasabb árán. Kp.
aranyárfolyam: 10 000–20 000
Ft/g. Üzletünk: XII. kerület,
Böszörményi út 16. Tel.: 06/70/4073898.

Dietetikai tanácsadás

HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA
ÚJSÁGBAN!

Szenior örömtánc

Természetjárás

Lakás, ingatlan

Víz, gáz, villany,
fűtés

Helyszín: Bukarest utca–Ulászló utca sarok, Tranzit Café
Minden szerdán 10 órától Szentes Rezső
önkéntes vezetésével
Minden pénteken 10 órától Kovács Erika
önkéntes vezetésével

Helyszín: Feneketlen-tó, Újbudai
Szabadtéri Színpad mögötti füves terület.
Ha van nordic walking botja, kérjük,
hozza magával!
Időpontok:
Június 16. 11.00
Július 1. 9.00
Július 7. 9.00
Július 14. 9.00
Július 21. 9.00
Időtartam: kb. 50 perc

apróhirdetés

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/209-5932, mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted is
sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/aktivista-jelentkezes

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00

60+ programajánló

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Online fogadóórára

60+
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Budai-hegység: Budakeszi
mamutfenyők és Mese tanösvény
Találkozó: Június 19. 9.00 óra, Széll Kálmán tér, az óránál.
Túravezető: Soltész Ferencné (Caola),
06/70/572-0184.
Etyek: Botpuszta
Botpuszta
templomdomb–horgásztó–
Etyek. Táv: 4–5 km.
Találkozó: Június 24. 8.20, kelenföldi
Volán pu. (ind. 8.40 Bicske felé)
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola),
06/30/352-2694.

Találkozó: június 21. 8.45, Móricz Zsigmond körtér
Séta a Hosszúréti-patak mentén Budaörs–Kamaraerdő szakaszon.
A 41-es villamossal a végállomásig utazunk.
Táv: kb. 5 km, kényelmes cipő ajánlott.
A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes, domoszlai.erzsebet@gmail.com

Rejtvényfejtő Klub

Időpont: június 21. 15.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
Kérjük, hogy a foglalkozásra a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címre szíveskedjenek jelezni részvételüket!

Utcai Dávid
kiállításának
megnyitója

Június 25. 18.00		
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, Kréher Péter Kiállítóterem; ingyenes; információ: okh@ujbuda.hu

Kirándulás
a Velencei-tavi
Madárrezervátumba

Időpont: június 29.
Indulás reggel 9.00 órakor vonattal, kirándulás vízibusszal a Velencei-tavi Madárrezervátumba, várható visszaérkezés
Budapestre 14.00 órakor (részletes információk a jelentkezést követően)
Jelentkezés: június 21-étől a Kérő
utcai programközpontban hétköznap
9–14 óráig (a csoportlétszám függvényében).
Kérjük,
hozza
magával:
• 60+ kedvezménykártyáját;
• személyi igazolványát, lakcímkártyáját;
• védettségi igazolványát és oltási
papírját.

A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ

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

Caring

City

a gondoskodó város

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!

közös
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Desszert köretként?
Miért ne?!
Magyar ízek élményekkel tálalva

Ezúttal az édesszájúaknak kedvezünk. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje a kacsát egy egészen különleges formában álmodta meg, melyhez epres máglyarakást és pezsgő
sabayont tálal.
A sabayon (ejtsd: szabajon) egy franciásan hangzó, de
olasz eredetű krémdesszert. Két fő összetevője a tojássárgája és a pezsgő vagy száraz bor. A titka a türelemben rejlik,

Részletek: buda.vakvarju.com

168
250

24/01/18 11:02

DIGI ELŐFIZETŐKNEK:

TELEKOM ELŐFIZETŐKNEK:

511

VODAFONE ELŐFIZETŐKNEK:

KERESD TE IS
CSATORNÁID
KÖZÖTT

hiszen gőz felett kell folyamatosan kevergetni, míg palacsinta- és piskótatészta közötti állagot nem kapunk. Ha nem figyelünk, a tojássárgája könnyen kicsapódhat.

4 főre:
Hozzávalók

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27

Ujbuda mag hird 66x49.indd 1

KLÍMAKERESZTREJTVÉNY

Elkészítés:
A kacsamelleket tisztítjuk, beirdaljuk, majd hűtőben tároljuk. Kalácsot készítünk, amihez adunk egy kis citromlevet
és a héjat is hozzádolgozzuk, aztán 3 részre
szedjük. Hengereket formázunk, egybe fonjuk vagy kis bucikat csinálunk, és lekenjük
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VakVarjú Vendéglő

keresztrejtvény

ver ve

Avar Judit: Nyár-Nyarak c. ciklusából idézünk 3 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (K, Ő, E, E, H). 13.
Lengyel sci-fi író (Stanisław). 14. Ehhez hasonló, régiesen.
15. Hirtelen csorogni kezd, de rövid ideig tart. 16. Ima befejezése. 18. Európai főváros. 20. Válogatott mexikói labdarúgó (Jürgen DAMM). 21. Irányítja. 23. Órigenész, egyiptomi
ókeresztény teológiai író, angol nyelvterületen. 25. Aszlányi
Károly. 26. Lányunk férje. 27. Okulár egynemű betűi. 28.
Hosszmérték, röv. 29. Magnézium vegyjele. 30. Spanyol
1
2
3
4
falucska Araba tartományban
(LEZA). 32. Kis Angéla. 34.
13
14
Juhar, népiesen. 36. Mézga
Géza fia. 38. Szolmizációs
16
17
hang. 40. Román terepjáró.
41. Az Országház egyik szo21
22
bája. 43. Az egykori baszk
függetlenségi mozgalom rövi25
26
dítése. 45. InterCity, röv. 46.
Becézett férfinév. 48. Ókori
30
31
pengetős hangszer. 50. Állam, angolul. 53. Ír férfinév,
jelentése: határozott védelem.
36
37
54. Győz páros betűi. 55. Jelenleg. 57. Szóösszetételekben
41
befejező szakaszra utal. 58.
Folyadék. 59. Foszfor és oxi43 44
45
gén vegyjele. 60. Detonál. 62.
Lőszertároló láda. 64. Gyo48
49
mai nyomdász (Izidor). 66.
Francia fizikus és csillagász
54
55 56
(François). 68. Joy Adamson
oroszlánja. 70. Egykor a múltban. 72. Győri sportklub. 74.
60
A vapiti angol neve (ELK).
Függőleges: 1. Annál lej64 65
jebb. 2. Brillírozik. 3. Mutató névmás. 4. A szabadba.
70
71
5. Teoretikus. 6. Nyavalya
kezdete! 7. Amerikai matematikus, a kombinatorikus logika kutatója, elöl keresztneve
kezdőbetűjével. 8. Az egyik
évszakhoz kötődő. 9. Kén és urán vegyjele. 10. Megállapodás jelzője. 11. Esztergom német neve. 12. Haranghang. 17.
USA-tagállam. 19. Munkához juttatna. 21. Az idézet második része (M, I, É, I, Á). 22. Virágrész. 24. Galla Miklós. 27.
Kalauz nélküli, röv. 29. Sav igéje. 31. Bosszant. 32. Balatonfüred része. 33. Erre a helyre szintén ne (2 szó). 35. Nemzeti
bajnok mexikói műkorcsolyázónő (Reyna HAMUI). 37. Be-

cézett Ádám. 39. Időmérő szerkezet. 42. Az idézet harmadik
része. 44. Számrendszerünk alapszáma. 47. Töltényhüvely. 49.
Ovidius szerelmi elégiái. 51. Afrikai berber nép tagja. 52. Állóvíz. 56. Vércsoport. 58. Éneklő szócska. 60. Monda. 61. Somogy megyei község. 62. Filmzenéiről híres olasz zeneszerző
(Nino). 63. … Baldwin, amerikai színész. 65. Részben felnégyel! 67. Gigaelektronvolt, röv. 69. Hordómérték. 71. Nagy
Réka. 73. Indíték.
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Beküldendő: vízsz. 1., függ. 21. és 42. Beküldési határidő:
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135.
vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 11. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Gazdagon viruló dús illatú rózsák homlokkönnyítő piruláim”. Nyertese: Kovács Kata,
1119 Budapest, Andor utca. Nyeremény: könyvjutalom, mely
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

1.
Kedves Olvasóink!
Az első klímakeresztrejtvényt az Újbuda újság
2020. május 20-i számában tettük közzé, a második
feladványunkat a 2020. november 11-i számban
jelentettük meg. Kedves Olvasóink figyelmébe ezúttal
ismét egy olyan keresztrejtvényt ajánlunk, amelynek
kérdései a természetvédelem témakörében kerültek 2.
megfogalmazásra. A válaszok között a kerületünkben
előforduló – és a klímaváltozás hatásainak leginkább
kitett - természeti értékek, a klímaváltozáshoz
kapcsolódó fogalmak és a klímatudatos megoldások
kerültek elrejtésre.
Kellemes rejtvényfejtést kívánunk!
3.
Újbuda Önkormányzata
KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 azonosító számú, „Helyi
klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás
Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt
Keresztrejtvény beküldési szabályzat
A keresztrejtvény megfejtését minden 18. életévét
betöltött természetes személy
(továbbiakban: Beküldő) küldheti be.

A fák metszése során keletkező fás szárú zöldhulladékok feldolgozásának elnevezése, amely elősegíti az így keletkezett
fahulladékok újbóli hasznosítását. Újbuda Önkormányzata
a tavaszi és az őszi nagytakarítás idején díjmentesen biztosítja ezt a szolgáltatást a kerületi lakosság részére, továbbá kiemelt célja, hogy minél több szerves anyag maradjon helyben,
és hasznosulni tudjon a kertekben, komposztként vagy talajtakaró mulcsozásra.
A zöldhulladékok lebomlása során keletkező, tápanyagokban
gazdag anyag. Kiválóan alkalmas a talajjavításra, a talaj termőképességének megőrzésére, vízháztartásának javítására,
amelyek kiemelten fontosak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából.

5.

Egybeírva városrész neve Újbudán, kötőjellel írva pedig Budaörssel határos kedvelt kirándulóhely, ahol az önkormányzat
egy 12 állomásból álló tanösvényt alakított ki. Az itt lévő fák
oxigént termelnek és szén-dioxidot kötnek meg, ezzel is hozzájárulva a klímaváltozás mérsékléséhez. (itt kötőjellel írva).

Beküldés időszaka: a megfejtéseket beküldeni
2021. június 16. 00.00 órától
2021. július 21. 23.59-ig lehet.
Nyeremények: a keresztrejtvényt helyesen megfejtők 6.
ajándékban részesülnek.
Az első 10 Beküldő ajándékkönyvet nyer, további 400
Beküldőt pedig 3-3 db LED-izzóval díjazunk. Tájékoztatjuk
a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyeremények átvételekor
7.
a jogosultságot ellenőrizzük!
Nyeremények átvételének helyszíne, időpontja és módja:
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Polgármesteri Hivatala,
Környezetvédelmi Osztály
(1113 Budapest, Zsombolyai út 04. II. emelet
209. számú szobában) ügyfélfogadási időben:
8.
hétfőn: 13.00–18.00 óra,
szerda: 8.00–16.00 óra, péntek: 8.00–12.00 óra
Kérjük a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyereményük
átvételekor hozzák magukkal a kitöltött keresztrejtvényt
egy tetszés szerinti jeligével ellátva.
Az ajándékok átadásának gördülékenyebb intézése
céljából arra kérjük a Tisztelt Beküldőket,
hogy az ajándékuk átvételét előzetesen egyeztessék
az alábbi telefonszámon: 06/1/372-3449 vagy
9.
a berezvai.zoltan@ujbuda.hu e-mail címen.
A keresztrejtvény megoldását nem küldhetik be
azon személyek, akik a megfejtendő keresztrejtvény
megalkotásában részt vettek, azt létrehozták,
és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
Adatvédelmi tájékoztató:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
mint Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR)
és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
gondoskodik személyes adatai védelméről.
A nyeremény átvételekor a személyes adatok
ellenőrzésre kerülnek és a személyi okmányok
bemutatása szükséges. A megadott személyes
adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről
a keresztrejtvény nyerteseinek beazonosítása
a pályázat eredményhirdetésével kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése
e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Tájékoztatjuk, amennyiben
szükséges, adatai továbbításra kerülhetnek a KEHOP
1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 számú projekt keretein belül
a Támogató szervezet részére.
A kapcsolattartási adatok a pályázatok irattározására
vonatkozó szabályok szerint kerülnek megőrzésre.
Érintetti joggyakorlásról, az Adatkezelő
kötelezettségeiről, valamint az Adatkezelő általános
adatvédelmi gyakorlatáról részletesebben
az önkormányzat honlapján a www.ujbuda.hu/
adatvedelem alatt, valamint a keresztrejtvény beküldési
szabályzathoz tartozó adatkezelési tájékoztatóról
a https://klimabarat.ujbuda.hu/ujbudai-klimahirek
oldalon tájékozódhat.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Levélcím:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113
Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: gdpr@ujbuda.hu

A talaj takarását szolgálja, alkalmazásával visszaszorítható
a gazok növekedése. A lebomlása során tápanyagot szolgáltat
a talajnak, segíti megőrizni a talaj nedvességtartalmát. A dísznövények között általában fenyőkéregből szokott állni, konyhakertben levágott fűből és ágaprítékból.

4.

A keresztrejtvény beküldése kizárólag elektronikus úton
történhet az alábbi címre: klímabarat@ujbuda.hu
A Beküldő köteles megadni nevét és születési dátumát
az elektronikus úton beküldött megfejtéséhez
a kapcsolattartás és a jogosultság beazonosítása
céljából.

Hazánkban fokozottan védett cserje, Budapesten belül csak
a 11. kerületben fordulnak elő: termős egyedei a Gellért-hegyen, porzós egyedei a Sas-hegyen fordulnak csak elő. Latin
neve Ephedra distachya, amelynek a megóvása a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából kiemelten fontos.

Állóvíz, amely a nyári hőhullámok idején párologtatásával
mérsékli a hőséget a XI. kerületi Kosztolányi Dezső tér közelében. Látványként is igen szép, így kedvelt célpontja nem csak
a környéken élő embereknek. (kötőjellel írva)
A talajba került növényi (kisebb részben állati) anyagok bomlástermékeiből képződő, sötét színű termékeny elegy. Jelentős
szerepe van a talaj termőképességének fenntartásában: hatással van a talaj szerkezetére, víz-, levegő- és hőgazdálkodására.
Civil környezetvédelmi szervezet neve is, mely jelenleg a Saru
utca 11. szám alatt működik Újbudán.
Egy gyűjtőhely neve, amelyet a FKF Zrt. üzemelteti a XI. kerület, Bánk bán utca 8–10. sz. alatt. Itt a szelektíven gyűjtött
(papír, műanyag, fém, üveg, fénycső, elektromos és elektronikai, napelem, fáradt és étolaj, valamint az elem és akkumulátor) hulladékokat lehet nyitvatartási időben díjmentesen
leadni, ezzel elősegítve a termékek újrahasznosításának folyamatát és a körforgásos
gazdaságra való átállást.
Az ősszel lehulló falevelekből kialakuló, erdők talajfelszínét borító réteg,

amely hozzájárul a talajképződéshez és búvóhelyet szolgáltat
számos élőlény számára a téli hideg elől.

10. Horgásztó Kelenvölgyben; a János vitéz c. daljáték egyik leghíresebb dala: „ …, tiszta tó”. Zenéjét Kacsóh Pongrác, a dal
szövegét Heltai Jenő írta. Nyári melegben érdemes felkeresni
és egy kellemes sétát tenni itt. (kötőjellel írva)
11. Biológiai folyamat, melyben az élőlények a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak
létre. Az elnevezés a görög „fény” és az „előállítás” szavakból
tevődik össze.
12. A klímavédelem fontos tevékenységi köre. Jelenti a jelenkori
klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaira való sokrétű reagálást
és a tudatos válaszok, cselekvések adását. A klímaváltozás
mindannyiunk felelőssége, így egyéni szinten mi is tegyük meg
azt, amit tehetünk, pl. vásároljunk tudatosan vagy fogyasszunk
idényzöldségeket, lehetőség szerint helyi termelőktől.
13. Kisvízfolyás, másik neve Kő-ér, amely Újbudán keresztül folyva a Savoya Parknál torkollik a Dunába. (kötőjellel írva)
14. Budapest XI. kerület, …… utca 26., az országos jelentőségű
Sas-hegyi Természetvédelmi Területen működő Sas-hegyi
Látogatóközpont címe, amelyet minden kerületi lakosnak
érdemes felkeresni, hiszen itt megismerkedhetünk a terület
mikroklímájának köszönhető sajátos élővilággal. Gyerekek
számára játékos természetismereti feladatok keretében történik ez, valamint időjárás vizsgálatot is tudunk végezni
a hegyen.
15. A teljes átalakulással kifejlődő lepkék életének meghatározó
szakasza a téli időszakban. Ebben az életciklusban alakul át
a lárva a csodálatos pillangóvá.
16. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltett, vízi
élővilág vizsgálatára szolgáló oktatóbusz neve. Az oktatóbusz
lehetőséget ad egy kerületi tó mellett történő, élményen alapuló iskolai biológiaóra megtartására. (két szó, jelen keresztrejtvényben szóköz nélkül írandó)
17. Szabadtéri terráriumban bemutatott hüllő a Sas-hegyi Természetvédelmi Területen, nevét jellegzetes színéről kapta. Latin
neve: Lacerta viridis (két szó, jelen keresztrejtvényben szóköz
nélkül írandó).
18. Engedélyköteles tevékenység, amelynek kérelme esetén a pótlásról is nyilatkozni és gondoskodni kell, hiszen a pótlással mi
magunk is hozzájárulunk a klímaváltozás mérsékléséhez. Engedélyezését a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet és 15/2017. (V. 3.) Önkormányzati rendelet szabályozza.
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ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
• beázások javítása
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Megújult és megnyitott Újbuda két legkedveltebb strandja
A Kánai úton megújult strandrész
és élménymedence, felújított úszómedence, a Kondorosi úti uszodában pedig a fitneszterem, a szaunák,
a pancsoló medence és a jakuzzi után
az időjárás függvényében szintén új
szabadtéri strandrész, illetve 33-as
és 25-ös kültéri medence is várja
a látogatókat.
Fontos megjegyezni, hogy a 18 év
felettiek – az országos járványügyi
intézkedéseknek megfelelően – csak
védettségi igazolvánnyal, illetve a hivatalos mobilapplikáció használatával léphetnek be az intézményekbe,
kivéve az igazoltan hivatásos sportolókat. A 18 éven aluliak védettségivel rendelkező felnőtt kíséretében
használhatják a strandokat.

LABDARÚGÁS

Ismét feljutott az NB III-ba a Kelen SC felnőtt férfi
csapata. Idén hatalmas küzdelemben egy ponttal
meg tudták előzni a nagy rivális Csepelt a Budapest-bajnokságban, sőt, a Budapest Kupát is sikerült újra megnyerniük. A szerencse a sorsolásnál is
kedvezett. A Kelen SC-nek már nem kellett osztályozókat játszania, erőnyerőként kerültek vissza
a harmadosztályba.

FÉRFI KOSÁRLABDA

MAF

C

8

1

Bronzérmet szerzett a MAFC férfi
kosárlabdacsapata az NB I Piros
csoportjában. A harmadik helyért
a Vasast verte meg három mérkőzésen az újbudai gárda, így továbbra is a MAFC a főváros
legjobb kosárlabdacsapata.

NŐI
KOSÁRLABDA

9 7

A MEFOB Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokság
Final Fourjában a BEAC ezüstérmet szerzett, miután az elődöntőben 78-54-re legyőzték a DEAC
együttesét. A döntőben a TFSE volt
az ellenfél, tagjaik 90-62 arányban
bizonyultak jobbnak az újbudai lányoknál, akik korábban 10. helyen zárták az idényt az NB
I-ben. Az alsóház legjobb gárdája lett a BEAC.

KAJAK-KENU

A Szegeden megrendezett olimpiai válogatón eldőlt,
hogy az újbudai gyökerű Csipes Tamara három
számban is indulhat Tokióban. A kiváló kajakozó
június 6-án a lengyelországi Poznan városában Európa-bajnoki aranyat szerzett 500 négyesben.

PARALIMPIA

A szlovéniai para-asztalitenisz selejtezőtornán Arlóy
Zsófi a legjobbnak bizonyult kategóriájában, megszerezte tokiói kvótáját, így az újbudai sportoló is
utazhat a paralimpiára.

AZ uEFA 2021-Es
OKsÁg
EuRóPA BAjn
LOs
hiVATA
E
KísÉRŐREnDEZVÉny

Hősi kihívás
Május 29-én a Bikás parkban rendezték
az első hivatalos Murph Hősi Kihívása
nevű közösségi crossfit/funkcionális fitnesznapot. A magyar katonai és civil hősök
emléke előtt is tisztelgő eseményen több
mint százötvenen vettek részt. Kicsik és nagyok, nők és férfiak hatalmas lelkesedéssel
és óriási erőbedobással teljesítették a feladatokat. Mindenki az órával, de leginkább
saját magával versengett.
Egy elit futamot is megrendeztek, ahová
Magyarország topatlétái közül is többen beszálltak a kihívásokat kereső, kalandvágyó
crossfitterek mellett. Az eseményt megszervező Delta Throwdown Service közleménye
szerint a résztvevők és a várólistán maradt
jelentkezők száma megmutatta, hogy érdemes ilyen, a hazai funkcionális fitneszrendezvények piacát is színesítő versenyt tartani, mert komoly igény van rá. Az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. együttműködő
partnerként támogatta az eseményt.
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Megnyitó - Bakai-nagy Zita alpolgármester
Közös bemelegítés a Kelen SC játékosainak vezénylésével
1. Bemelegítő mérkőzés
2. Bemelegítő mérkőzés
Kapufarúgó-verseny - nevezni a helyszínen lehet
1. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
Kosárra dobó verseny – nevezni a helyszínen lehet
2. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
Dekázóverseny – nevezni a helyszínen lehet
3. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
4. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
5. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
6. FAiRPLAy FOCi mérkőzés
eReDMényhiRDetéS, DíjátADóK: Bakai-nagy Zita alpolgármeste
Simon Károly ÚS ügyvezető
Résztvevők: Polgármesteri Hivatal, Rendőrség, Katasztrófavédelem,
Közterület-felügyelet, Kelen SC, Grosics Gyula Sport Általános Iskola
A rendezvényen bemutatjuk a Teqball játékot
– vendégünk Murányi Gergely a Teqball diplomáciai kapcsolatokért felelős vezetője.

MinDEn KEDVEs ÉRDEKLŐDŐT sZERETETTEL VÁRunK!!!

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő
azon sportolók felkészülését és versenyeztetését,
akik oktatási intézményben, nappali tagozaton
folytatják tanulmányaikat, és sportágukban
valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai.
Olyan sportágak esetén, amelyben az eredményes szerepléshez
elengedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása
(pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmányok
követelményétől el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel
esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományozható.
Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható,
havi összege bruttó 20-50 ezer forint/fő.
Pályázati adatlapok beszerezhetőek 2021. június 7-től
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és letölthetők
az Önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje:

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

2021. augusztus 16., 16.00
ujbuda.hu/papplaszlo

