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A világ egyik legismertebb prog-
ramajánló magazinja, a londo-
ni Time Out idén is elkészítette 
rangsorát a világ legmenőbb 
környékeiről, és a 49 tételes lis-
tán a hetedik helyre tette Újbu-
dát. A magazin szerte a világon 
27 000 városlakó és szakértő 
megkérdezésével szedi össze 
a legjobb helyeket, a ranglistát 
a Time Out csapata állítja össze. 

A mostani bevezetőben kiemel-
ték: a Covid-járvány miatt idén 
az étel-ital, az éjszakai élet, a kul-
túra mellett különösen fontosak 
voltak az olyan szempontok, mint 
a közösségi szellem, a fenntartha-
tóság, a reziliencia. 

Az Újbudáról szóló értékelés 
megemlíti, hogy a járvány idején 
Budapesten sokan tették át szék-
helyüket a zöldebb budai oldalra, 

ahol most ez a legizgalmasabb 
környék a fasorral szegélyezett 
Bartók Béla úttal, az ottani bo-
hém kávézókkal, bárokkal, füg-
getlen művészeti galériákkal. 
Különösen szeptember közepén, 
a Bartók Béla Boulevard feszti-
vál idején érdemes idejönni – áll 
az utazástervezési tippben.

A Bartók Béla út környéke már 
2019-ben is felkerült a Time Out 

listájára (akkor a 41. helyre), most 
azonban továbbmentek ennél. 
Ragyogóan átalakított tereket ta-
lálni – írja Újbudáról a magazin 
–, például bárt egy volt buszpá-
lyaudvarban, elhagyatott szabad-
téri színházat, koncerttermet egy 
kiszuperált ukrán hajón, plusz 
itt van a Kopaszi-gát homokos 
strandjaival és folyóparti bárjai-
val. Még Budapest egyik legked-

veltebb alternatív bárja, a Dürer 
Kert is Újbudára költözött 2021-
ben – tette hozzá.

Az idei Time Out lista élén 
a koppenhágai Nørrebro kerület 
áll, térségünkből olyan környé-
kek kerültek fel, mint a vilniusi 
vasúti pályaudvar körüli  avant-
gárd kulturális negyed (5.), a ber-
lini Neukölln (11.) vagy a prágai 
Vinohrady (32.). 

A világ hetedik 
legjobb környéke 
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az újbudai jelöltek
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A forradalom humora  
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Újbuda alpolgármes-
tere, Orosz Anna lesz 
az ellenzék képvi-
selőjelöltje Budapest 
2. számú egyéni 
választókerületében, 
miután az előválasztáson 
megszerezte a szavazatok 
68,96 százalékát. 

A Momentum színeiben induló politikus 
összesen 8445 voksot kapott, míg a DK je-
löltje, Gy. Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes mellett 3801-en húzták be 
az ikszet. Orosz Anna országos összeha-
sonlításban az ötödik legtöbb szavazatot 

kapta (a listave-
zető Hadházy 
Ákos lett Zug-
lóban, 11 070 
vokssal). 

Az egész or-
szágban Zugló 

mellett az Újbuda jó 
részét magában foglaló 

2. választókerület polgárai 
voltak a legaktívabbak: a 2018-as lét-

számadatot alapul véve a jogosultak 18,02 
százaléka vett részt az előválasztáson. 

A Budafok mellett Újbuda déli részére 
is kiterjedő 18. számú választókerület-
ben újraszámolták a szavazatokat, mi után 
mindössze 0,64 százalékpontnyi különb-
ség alakult ki a két jelölt között. (Két 

százalékpontnál kisebb különbség esetén 
automatikusan így járnak el az Országos 
Előválasztási Bizottság előírásai szerint.) 

A Momentum, a Jobbik, a Minden-
ki Magyarországa Mozgalom 

és az Új Világ Néppárt ál-
tal támogatott Tóth Endre 

5706 szavazatot kapott, 
csupán 73-mal többet, 
mint a jelenlegi or-
szággyűlési képviselő, 
a most a DK támoga-
tásával induló Molnár 
Gyula. Lapzártánkkor 

fejeződött be az újraszá-
molás, ami megerősítette 

a korábbi eredményt, így 
Tóth Endre lesz a közös ellen-

zéki jelölt Dél-Budán. 

– Egész évben takarítjuk a kerü-
letet, de az őszi és tavaszi akci-
ók során ütemezetten, városrészi 
bontásban, utcáról utcára végez-
zük a munkánkat – számolt be 
a program menetéről lapunknak 
Juhos Katalin, az Újbuda Prizma 
ügyvezetője. Az előző évekhez 
képest jelentős változás, hogy 
a korábbi egy hónap helyett más-
fél-két hónapig tart a takarítás. 
A cég munkatársai és takarító-
gépei november 14-éig Újbu-
da minden szegletébe eljutnak. 

– Szemétből nem lett kevesebb, 
viszont a városfejlesztés eredmé-
nyeként az elmúlt esztendőkben 
bővültek a lakóövezetek és a hoz-
zájuk épült úthálózatok, tehát nőtt 
a megtisztítandó terület – fűzte 
hozzá a vezető, aki szerint a meg-
növelt idő alatt alaposabb munkát 
tudnak végezni.

A hatékonyságot fokozza, 
hogy az önkormányzat jóvoltá-
ból a Prizma emelni tudta gépi 
munkaerejét. A tavaly beszer-
zett két takarítógép most ősz-
szel áll először munkába, így 
összesen három utcaseprő gép 
teljesít szolgálatot. Ezt egészítik 
ki a kisebb elektromos takarí-
tógépek és az új szemétszállí-
tó teherautók (az egyik szintén 
elektromos hajtású). Az illegális 

hulladéklerakások felszámolásá-
val is foglalkozó cég reméli, lesz 
hozadéka az önkormányzattal 
végzett szemléletformáló mun-
kájának, és a jövőben a lakosság, 
a vállalatok és intézmények kö-
zösen tesznek azért, hogy megál-
lítsák a hulladékmennyiség növe-
kedését.

A takarítás első napján egy, 
a kerülettel együttműködő cég 
egy olyan új technológiát is be-
mutatott, ami lehetőséget nyújt 
arra, hogy a megtisztított fe-

lületek hosszú távon is tiszták 
maradjanak. A Szent Gellért 
téri ágyások, illetve a metróle-
járat kőelemeit nanotechnoló-
giás bevonattal látták el, amely 
képes lebontani a vele érintkező 
szennyeződéseket, megvédve 
a felületet az elfeketedéstől. En-

nek köszönhetően a kezelt köz-
téri felület öt-tíz évig is tiszta 
marad.

Segítség  
a kertészkedéshez
Az egész kerületre kiterjedő ak-
cióba a lakosságot is bevonják: 
az önkormányzat arra kéri az új-
budaiakat, hogy mindenki tisz-
títsa meg saját háza környezetét. 
Ehhez a Prizma zöldhulladék-
gyűjtő zsákokat is ad, amelyek 
a Hamzsabégi út 60. alatti köz-

pontban vehetők át. A köztisz-
tasági cég dolgozói eltakarítják 
az útpadkák mellett felhalmozó-
dott faleveleket, sarat, hogy a téli 
időszakra eltűnjenek a csúszásve-
szélyes hulladékok.

Az őszi nagytakarítás során 
a házi komposztálást is népszerű-

síti az önkormányzat, ezért térí-
tésmentesen ad a kerület lakóinak 
fából készült, 90x90x90 centis 
komposztálókereteket, melyek-
ből a készlet erejéig minden tár-
sasház és családi ház egyet-egyet 
igényelhet. Az önkormányzat 
emellett ingyenes aprítékolást is 
szervez, hogy minél több szerves 
anyag maradjon és hasznosuljon 
a kertekben. Előzetes regiszt-
ráció, illetve egyeztetés után 
a szakemberek házhoz mennek, 
és egy gép segítségével felaprítják 
az összegyűjtött gallyakat. 

Az előző évekhez hasonlóan 
idén is le lehet adni 
a veszélyes, valamint 
elektronikai hulla-
dékokat. Ezeket – 

a fáradt olajtól a gumiabroncson 
és a festékeken át a régi tévékig 
és monitorokig – november 6-án 
8–12 óráig a kerület hat kije-
lölt pontján veszik át, melyekről 
az ujbuda.hu és az ujbudaprizma.
hu oldalán lehet tájékozódni. 

T. D.

aktuális aktuális

Megtisztul a kerület

Október 4-én seprűvel, lapáttal és takarítógépekkel felszerel-
kezve érkeztek a Szent Gellért térre a kerület parkfenntartó 
cégének munkatársai, hogy kezdetét vegye az önkormányzat 
őszi nagytakarítása. Az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. másfél 
hónapon keresztül dolgozik azért, hogy megtisztítsa az egész 
kerületet a hulladékoktól, a kosztól és a falevelektől, felkészítve 
a városrészt a télre. Az akció része az aprítékolás, a komposz-
táló keretek osztása és a veszélyes hulladékok gyűjtése is.
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Előválasztás: Újbuda  
a legaktívabbak között

Családi egészségnap  
a Szent Kristóf 
Szakrendelőben

Az időseket ünnepelték  
a Fraknó utcában 

Tavaly a járvány miatt nem 
lehetett megrendezni a közel két 
évtizedes múltú családi egész-
ségnapot, ám idén szeptember 
25-én újra várták a Szent Kristóf 
Szakrendelőben azokat, akik 
fontosnak tartják az egészség-
megőrzést. A megnyitón Gy. 
Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes és László Imre, 
Újbuda polgármestere köszön-
tötte az érkezőket.

A polgármester a prevenció fontosságára 
figyelmeztetett: egészségünkért úgy tu-
dunk a legtöbbet tenni, ha nemcsak akkor 
megyünk vizsgálatokra, amikor betegség 
tüneteit észleljük, hanem rendszeresen já-

runk szűrésekre is. László Imre elmondta, 
hamarosan újabb nagy teljesítményű orvosi 
műszerekkel emelik az ellátás színvonalát 
a Fehérvári úti rendelőben, és jelezte, hogy 
jövőre várhatóan megnyílhat az a diabé-
teszközpont, ahol gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt el tudnak majd látni.

A főváros idén 10 milliárd forintot oszt 
szét a budapesti szakrendelők fejlesztésére, 
Gy. Németh Erzsébet beszámolója szerint 
ebből 1,4 milliárd forint jut Újbudának. 
László Imréhez csatlakozva a főpolgármes-
ter-helyettes is megerősítette, hogy az el-
múlt években azok a szakrendelők tudtak 
fejlődni, amelyeket az önkormányzatok 
tartanak fenn. 

– Október második hétvégéjén a kisgyer-
mekeseknek tartanak egészségre nevelő 
családi napot a Szent Kristóf Szakrendelő-
ben – tudtuk meg dr. Lehoczky Péter fő-
igazgatótól.

Operettslágerekkel lepték meg 
a Fraknó utcai Idősek Háza 
lakóit az idősek világnapja 
alkalmából. A járvány óta 
először ünnepelhettek társa-
ságban a gondozottak, a műsor 
fiatalkoruk legszebb emlékeit 
idézte fel. 

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 
1-jét az idősek világnapjává, azóta a vi-
lágon mindenhol ekkor köszöntik az idő-
seket. A 71 állandó és 14 átmeneti férő-

hellyel rendelkező Újbudai Idősek Háza 
hosszú évek óta igyekszik igazi otthont 
nyújtani lakóinak, amihez hozzátartoz-
nak a közös ünneplések is. A ház veze-
tője, Krausz Sándor Istvánné elmondta, 
dolgozóik minden évben táncos meglepe-
téssel készülnek az idősek napjára, a mű-
vészi érzékű lakóik pedig saját verseket 
szavalnak és kiállítást szerveznek; ez-
úttal fafaragásokból rendeztek házi tár-
latot. A közönséget először Bakai-Nagy 
Zita alpolgármester köszöntötte, aki ar-
ról beszélt, akármilyen idősek vagyunk 
is, gyermeki énünket és játékosságunkat 
nem szabad elveszítenünk. 

október 4–10.
Kelenföld

október 11–13.
 lágymányos
október 14–17.  
gellérthegy
október 18–20.  

szentimreváros
október 21–26.  
AlbertfAlvA
október 27–31.  

ŐrmezŐ, Dobogó
november 1–4.  
Kelenvölgy,  
Péterhegy

november 5–7.  
KŐérbereK, 

Tóváros
november 8–10. 

gAzdAgrét
november 11–14. 

sasaD, sashegy

KomPoszTaKCIó!
Keretek átvétele: 

hunyadi János út 14.
október 8–29. 

zölDhullaDéK - 
zsáK áTvéTel:

hamzsabégi út 60. 
október 4.– 

november 11. 

APrítéKolási
aKCIó!

október 17.– 
november 29. 

helyszínek  
és információ:  

ujbuda.hu

további
InformáCIó: 

06/1 372-76-98

A miniszterelnök-jelöltek sorrendje  
az előválasztás első fordulójában  
az alábbiak szerint alakult:
Dobrev Klára (DK): 216 248 szavazat (34,84%)
Karácsony Gergely  
(MSZP–Párbeszéd–LMP): 169 434 szavazat (27,30%)
Márki-Zay Péter  
(Mindenki Magyarországa Mozgalom): 126 628 szavazat (20,40%)
Jakab Péter (Jobbik): 87 378 szavazat (14,08%)

Fekete-Győr András (Momentum): 21 050 szavazat (3,39%)
A második fordulóba az első három helyezett jutott be,  
de Karácsony Gergely október 8-án visszalépett  
Márki-Zay Péter javára.
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Az önkormányzat 
képviselő-testületének 
szeptember végi ülésén 
különösen sok, összesen 
negyvenhét napirendi 
pontot tárgyaltak meg. 
Az ülést kezdetben László 
Imre polgármester távol-
létében Bakai-Nagy Zita 
alpolgármester vezette. 

A napirendi pontok elfogadása 
után Újbuda rendőrkapitánya, 
Jáger István tájékoztatta az ülés 
résztvevőit a fokozott kerületi 
rendőri jelenlétről, amely az itt 
élők biztonságérzetének növelé-
sét is szolgálja. A Kelenföldi pá-
lyaudvar, a Bikás park, a Móricz 
Zsigmond körtér és környéké-
nek hatékony ellenőrzése pozitív 
eredményeket hozott. A kapitány 
kiemelte, hogy az iskolakezdés-
kor a közlekedésben is segített 
a rendőrség, szerencsére nem 
voltak gondok. Az Etele Plaza 
megnyitójára is odafigyeltek Új-
budai rend őrei. A kapitányhoz 
több képviselő kérdéseket intézett 
a kerületben tapasztalható csend-
háborítások, zajszennyezettsé-
gek, valamint a hajléktalanokkal 
kapcsolatos problémák miatt.

Az ülésen vitát generált az ARC 
plakátkiállítás, emellett a Tétényi 
úti városközpont tervezett átala-
kításával kapcsolatban is érkez-
tek képviselői kérdések.

A képviselők mind a 47 napi-
rendi pontban döntést hoztak. 

Megválasztották Szecsődi Pat-
rikot a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság nem képviselő bizottsá-
gi tagjává, aki le is tette esküjét.

Egyhangú szavazással a kép-
viselő-testület elfogadta Újbuda 
klímastratégiáját, amely a 2020 
és 2030 közötti időszakra vállalt 
célokat és terveket tartalmazza. 
A három fő irányt megfogal-
mazó klímastratégia elsősorban 
az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának  csökkentését, a meg-
változott helyzethez való alkal-
mazkodást, illetve a lakosság 
klímatudatos szemléletformálá-
sát tűzte ki célul.

A testület jóváhagyta a 2021. évi 
költségvetési előirányzat módosí-
tásait, végrehajtási   szabályainak 
módosítását, kiegészítését, egyéb 
felmerült módosítási igényeket 
tartalmazó rendelettervezetet.

Egy évvel meghosszabbították 
az Újbuda Prizma Közhasznú 
Nonprofit Kft. területhasználati 

engedélyét a Vahot utca I-II. 
parkolójának 2800 négyzet-
méteres területén, hogy ott 
szombati napokon továbbra 
is heti vásárt szervezhessen 
a cég.

A képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta 
a módosító rendeletet a terüle-
ti védőnői körzetek és az isko-
la-egészségügyi ellátás kör-
zeteinek felülvizsgálatával 
kapcsolatban. 

Döntés született két körzet fel-
osztásáról – ahol helyettesítéssel 
oldják meg az ellátást –, valamint 
a 23-as körzet gyermekorvosi 
ellátásáról is, ezt a végső megol-
dás kidolgozásáig a Szent Kristóf 
Szakrendelő veszi át.

A testület pályázatot ír ki az Új-
budai Humán Szolgáltató Köz-
pont intézményvezetői posztjára.

Újbuda Önkormányzata 2008 
óta kiemelten foglalkozik a 60 év-
nél idősebb kerületi lakosok hely-
zetével, és megfelelően teljesíti 
a törvény által előírt szolgáltatá-
sokat. A kötelező feladatokon túl 
Újbuda önként vállalja az idősko-
rúak életvitelének komplex támo-
gatását az Újbuda 60+ Programon 
keresztül. Az újbudai idősügyi 
terület tapasztalatai, megoldan-
dó feladatai, fejlesztési javaslatai 
alapján készült el 2015-ben Újbu-
da Idősügyi Koncepciója, amelyet 

a képviselő-testület határozatban 
jóváhagyott. A koncepció aktuá-
lis felülvizsgálatára tett javaslatot 
a testület elfogadta. 

Újraalkották Újbuda Önkor-
mányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, így az új ke-
rületvezetés is rendelkezik immár 
saját szabályzattal, melyet a testü-
let elfogadott.

Az önkormányzat idén is 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj Pályázathoz, erről is 
támogatóan döntött a testület.

Elfogadták az önkormányzat 
sportszakmai munkacsoportjának 
döntését arról, hogy idén a pá-
lyázók közül kik részesülhetnek 
Papp László Sportösztöndíjban.

Döntés született a Magyar 
Festészet Napja Alapítvány, 

a kerületben működő nyolc 
kulturális,   közművelődési, 
előadó-művészeti szolgáltató, 
valamint a környezetvédelmi 
pályázaton győztes alapítvá-
nyok, szervezetek támogatásá-
ról is.

Megállapodtak abban is, 
hogy Újbuda Önkormányzata 
december 2-án 17 órakor tartja 
a soron következő közmeghall-
gatást, ahol az állampolgárok 
és a településen érdekelt szerve-

zetek képviselői közérdekű kér-
déseket tehetnek fel, javaslatok-
kal élhetnek.

A képviselők László Imre pol-
gármester javaslatára elfogadták 
a „Nemet mondunk az erőszak-
ra!” nyilatkozatot. Az elmúlt 
időszakban a közéletben gerjesz-
tett feszültségek hatására már 
Újbudán is megjelenő erőszakos 
megnyilvánulások országszerte 
méltatlan helyzeteket eredmé-
nyeztek. A polgármester kérte 
a képviselőket, mindenki tegyen 
meg mindent, hogy a politika ne 
generáljon ellentéteket az embe-
rek között, az egészséges vitát 
ne váltsa fel a romboló erőszak. 
A testület támogatta a nyilatko-
zatot.

Újbuda önkormányzati képvi-
selői elfogadták az egyházügyi, 
az ifjúsági, a jövő nemzedéke, 
az informatikai, a közbiztonsá-
gi, a lakásügyi, a nemzetiségi, 
a sport- és szabadidő, a  városüze-
meltetési és városfejlesztési, va-
lamint a társadalmi felelősség-
vállalással foglalkozó tanácsnok 
harmadik negyedéves beszámo-
lóját.

aktuálisaktuális

Emlékezés október 6-án

Október 6-án Újbuda Önkormányzata 
Schweidel József honvédtábornok emlék-
táblájánál tisztelgett az 1848–49-es 
szabadságharc leverését követő megtorlás 
áldozatai előtt. A megemlékezésen Bakai-
Nagy Zita alpolgármester és Molnár Gyula 
országgyűlési képviselő arra emlékeztettek, 
hogy a hősök által kivívott szabadságért 
ma is meg kell küzdenünk.

1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet 
a magyar szabadságharcban vállalt szerepük miatt. A meg-

emlékezésen elsőként Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
mondott beszédet, amelyben arra emlékeztetett, az aradi 
vértanúk által kivívott szabadságot nem ajándékba kaptuk, 
azért mindig harcolni kell. – A szabadság nem egy elvont 
fogalom, a szabadság egy újra és újra felszínre törő vágy 
és akarat. A magyar szabadságot folyamatosan kihívás elé 
állította a történelem: birodalmak árnyékában, rossz poli-
tikai döntések, árulások és elnyomók közepette tört magá-
nak utat. Emlékezzünk arra, hogy szabadnak születtünk, 
és ebből egy darabot sem adhatunk fel – fogalmazott az al-
polgármester. 

– A magyar életérzéshez hozzátartozik, hogy a nem-
zeti emléknapjaink nem ünnepek, hanem megemlékezé-
sek, inkább gyásznapok, melyeken hősökre emlékezünk, 

akik megmutatták, hogyan válhatunk mi is a saját jele-
nünk hőseivé – emelte ki Molnár Gyula országgyűlési 
képviselő. – A mindennapjaink során a hősiesség azt is 
jelenti, hogy képesek vagyunk átlépni határainkat, kor-
látainkat. Ahogy az aradi hősök tették, amikor –  bízva 
abban, hogy jobb országot teremtenek – vállalták, hogy 
küldetésük tragikus véget is érhet – mondta el a képvi-
selő.

Az eseményen a Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium 
tanulói szavalták el Juhász Gyula Vértanúk című versét, 
majd Schweidel József naplójából idéztek. Végül Újbuda 
Önkormányzatának képviselői és a honvédtábornok leszár-
mazottai helyezték el az emlékezés koszorúit.

Újbuda

 Elfogadták Újbuda klímastratégiáját

Negyvenhét napirendi pontban 
döntött a képviselő-testület

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

NEMET MONDUNK AZ ERŐSZAKRA! 
Az újbudai képviselő-testület nyilatkozata

Szent Mihály napján, szeptem-
ber 29-én ünnepi szentmisét 
mondott Erdő Péter bíboros Al-
bertfalván abból az alkalomból, 
hogy átadták az Albertfalvi Szent 
Mihály-templom melletti közös-
ségi házat. Agapék, hittanórák, 
cserkészgyűlések és számos más 
program helyszíne lehet a temp-
lommal harmonizáló stílusban 
egy esztendő alatt megépített, 21. 
századi megoldásokat magába 
foglaló épület, amelyet a bíboros 
áldott meg nagyszámú közönség 
jelenlétében. Az eseményen egy-
házi és állami méltóságok is részt 
vettek, Újbuda Önkormányzata 
részéről Hintsch György alpol-
gármester, valamint Hoffmann 
Tamás önkormányzati képviselő 
volt jelen.

Albertfalván épp 80 
évvel ezelőtt emeltek 
templomot Szent Mihály 
tiszteletére, Shvoy Lajos 
székesfehérvári püspök 
szentelte fel 1941. októ-
ber 5-én. A 20. század 
végén Verbényi István 
atya virágoztatta fel a hi-
téletet, nevéhez fűződik 
a Don Bosco Iskola, majd 
az óvoda megalapítá-
sa. Nyugdíjba vonulása 
után Hollai Antal atya 
és a jelenlegi plébános, 
Gável Henrik folytatta 
munkáját.

Gável Henrik a ház fel-
avatásakor elmondta, Al-
bertfalvára érkezésekor 
nagyon fontosnak tartotta, 

hogy egy közösségi teret hozzon 
létre a híveknek. Ebben a város-
részben sokan járnak templomba, 
és rendszerint az egyház közössé-
gi rendezvényein is nagy számban 
vesznek részt. A főként egyház-
megyei támogatásból megépült 
Szent Mihály Közösségi Ház köz-
vetlenül a templom mellett tudja 
fogadni a látogatókat. 

– Régi álom valósul meg ez-
zel – mondta köszöntőjében Erdő 
Péter. – Új, hívogató tér nyílik 
a közösségi élet számára. Ez a kö-
zösségi élet legyen a hit és szere-

tet sugárzó központja 
városunknak ebben 
a kerületében – tette 
hozzá Magyarország 
prímása, aki felidéz-
te a II. világháború 
előtti egyházközségi 
életet is. Sok plébá-
nia mellett nyíltak 
akkoriban közösségi 
terek, ám a háború 
után ezek elkerültek 
az egyháztól, és csak 
a templom maradt 
a híveknek.

A bíboros mél-
tatta az albertfalvai 
hívek lelkesedését, 
hogy kitartóan gyűj-
töttek és küzdöttek 
a közösségi ház lét-

rehozásáért. – Eddig falakat ke-
restünk az életnek, most életet 
és lelket fogunk keresni a falak 
közé – fogalmazott a magyar ka-
tolikus egyház feje.

A családi nappal egybekötött 
Szent Mihály-napi búcsút már 
az új közösségi házban rendez-
ték meg október 2-án. Az épü-
let bejáratának közelében egy 
időkapszulát helyeztek el azzal 
a szándékkal, hogy 50 esztendő 
múlva az utódok annak segítségé-
vel emlékezhessenek meg a ház 
megalapításáról.

Erdő Péter bíboros mondott szentmisét az avatón
Egy év alatt épült fel az Albertfalvi  
Szent Mihály-plébánia új közösségi háza Mi, Újbuda képviselői kijelentjük, hogy 

nemcsak a politikai és az általános véle-
ménynyilvánítás jogát tartjuk tiszteletben, 
hanem elítéljük az erőszak minden formáját. 
Ennek jegyében pedig nyomatékosítjuk, 
hogy ez a szolidaritás minden, szélsősé-
gektől mentes, értékeit és szabadságjogait 
érvényesíteni akaró magyar állampolgárt 
megillet. 

A modern demokráciában minden állam-
polgárnak joga van a szélsőségektől 
mentes vélemény szabad képviseletéhez. 
Semmilyen sérelem, bántalmazás vagy 
fenyegetés nem érhet ma egyetlen állam-

polgárt sem azért, amit a világról, a politi-
káról és Magyarország jelenéről, jövőjéről 
vall. 

A szabad és sokszínű politikai gondol-
kodás, a kulturált vita, a közös hang 
és párbeszéd megtalálása adja a plurális 
társadalom alapját, így az érdekképviselet 
és az értékelvű gondolkodás lehetőségét. 

Mi, Újbuda képviselői mindezek alap-
ján elhatárolódunk és tartózkodunk 
az erő szakos cselekményektől, azok ellen 
fellépünk, és erre szólítjuk fel a mögöttünk 
álló politikai közösségek, pártok szimpati-
zánsait is.
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Az Újbudai Pedagógiai 
Iroda szervezésében idén 
is megrendezték a kerü-
leti természetismereti 
versenyt. A vetélkedő 
célja, hogy a tanulók 
minél fiatalabb korban 
megismerjék a természet 
értékeit és szépségeit; 
míg a korábbi években 
csak 5. és 6. évfolyamo-
sokat vártak, idén a 3. 
és 4. osztályosokat is 
meghívták. 

2021-ben az állatok világnapja köré szerveződött 
a verseny, amelynek első körében a csapatok mi-
nitablón mutattak be egy magyarországi élőhelyet. 
Ennek alapján a gyerekek előadást is tartottak vá-
lasztott témájukról a zsűri előtt, majd tizenegy állo-
máson keresztül bizonyították tudásukat. A vetélke-
dőn feltételként szabták, hogy a csapatok látogassák 

meg az ország nemzeti parkjait, így gyűjthessenek 
hiteles ismereteket. Az utazás azért is hasznos volt, 
mert az egyes versenyállomásokon a nemzeti par-
kokról szerzett tudást kérték számon. 

A díjátadáson – a Polgármesteri Hivatal nagyter-
mében – Bakai-Nagy Zita alpolgármester köszöntöt-
te a gyerekeket, és átadta a nekik járó ajándékköny-
veket, illetve állatkerti belépőket.

Újbuda

Egy szeptemberi szombat reggel 7-kor 
Gazdagrét még az igazak álmát aludta, 
amikor a lakótelep bejáratát szegélyező 
dombon egyesek már tűzifát hasogattak. 
A 32. Gazdagréti Halászléfőző Verseny 
regisztrált résztvevői alig várták, hogy 
megérkezzen a tartálykocsi a szigligeti 
halgazdaságból, és első próbatételként 
valami edénybe zsonglőrködjék a fickán-
dozó tükörpontyokat. 

A tűzifát és a halat Újbuda Önkormányzata adta a huszon-
öt csapatnak, így azoknak csak fűszereket, konyhai esz-
közöket és a főzőtudományukat kellett magukkal hozniuk. 
Ahány csapat, annyiféle tuti recept szerint készültek az éte-

lek: a passzírozók és a pasz-
szírozásellenesek egyből 
két pártra szakították a me-
zőnyt, emellett voltak, akik 
borral, törpeharcsával vagy 
speciális fűszerkeverékek-
kel tűntek ki a sorból. 

Amíg főtt a sok halászlé, 
addig a gyerekek játékvo-
natozhattak, a középko-
ri faluban merített papírt 
készíthettek, történelmi 
játékokat próbálhattak ki. 
A Trófea Grill Étterem 
azokra is gondolt, akik nem 
főztek maguknak: 400 adag 
halászlét osztottak ki a ren-
dezvényre látogatók között. 
A kondérokban ebédidő-
re elkészültek a különféle 
hallevek, melyeket a zsűri-
tagok nagy gonddal kóstol-

tak végig. Az első hat helyezettnek Gy. Németh Erzsébet 
főpolgármester-helyettes, Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

és Keller Zsolt gazdagréti önkormányzati képviselő adta 
át a díjakat (utóbbiak a különdíjazottat is megjutalmazták 
egy ajándékcsomaggal). A legjobb csapatok konyhai esz-
közöket és ajándékcsomagokat vihettek haza, az aranyér-
mes pedig vacsorameghívást is kapott melléjük. A versenyt 
idén Kapitány Ákos és családja nyerte, a szabadtéri főzésért 
rajongó apát kisfia beszélte rá a nevezésre.

T .D.
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Megfőzték a legjobb 
halászlét Gazdagréten
Egymásnak feszültek a passzírozók és a passzírozásellenesek

Ingyen sportolhatott  
a kerület
Edzés fitneszgépeken, 
egy alapos tekerés 
a spinningórán vagy 
egy nyugtató hatású 
gerincjóga. Aki aktívan 
akarta tölteni szep-
tember utolsó hétvé-
géjét, ingyen 
mozoghatott 
a kerület 
számos sport-
klubjában 
és pályáján. 
Az önkor-
mányzat 
által 
meghirde-
tett Újbudai 
Sportos Hétvége 
célja, hogy népsze-
rűbbé tegye a test-
mozgást és élénkítse 
a kerület sportéletét. 
A sportklubok bemuta-
tóórákkal és ingyenes 
edzésekkel várták 
az érdeklődőket.

A hagyományteremtő szándék-
kal elstartolt kezdeményezés 
a vendéglátásban megrendezett 
Torkos Csütörtökhöz hasonló 
mozgalmat akar útjára indítani. 

A Sportos Hétvége célja, hogy 
az Újbudán működő fitneszklu-
bok és szabadidősport-egyesü-
letek bemutatkozzanak a kö-
zönség előtt, és vonzóvá tegyék 
a rendszeres testmozgást. A klu-
bok most nyílt nappal, bemuta-
tóórákkal, ingyenes edzésekkel 
és kedvezményes bérletekkel 

várták az érdeklődő-
ket. A sportos kerü-
letiek többek között 
jógára, gerinctré-
ningre, funkcionális 

edzésre, zumbára, pi-
latesre, capoeirára, 
fallabdára, asztali-
teniszre, speedfit-
neszre, TRX-re 

regisztrálhattak, de 
foci-, kézilabda-, strand-

röplabda-, streetball-, tenisz- 
vagy teqballpályát is foglalhat-
tak térítésmentesen. 

– Mivel a járvány már két-
szer is bedöntötte a sportklubo-
kat és egyesületeket, tennünk 
kell azért, hogy újrainduljon 
a sportélet. Ezért csatlakoztunk 
a kezdeményezéshez – mondta 
el lapunknak Bósza Melinda, 
a Fitness 5 Savoya üzletveze-
tője. A Sportos Hétvége térí-
tésmentes programjait kerületi 
lakcímkártyával, középiskolá-
soknak kerületi diákigazolvány-
nyal lehetett igénybe venni.

T. D.

Díjazták a természetismereti 
verseny résztvevőit

Négy napon belül elfogták  
a Gellért-hegyi rablókat
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rablás bűntett meg-
alapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy há-
romfős társaság tagjaival szemben, akik a rendelkezésre 
álló adatok szerint 2021. szeptember 19-én 21 óra körül 
a Gellért-hegyen megfenyegettek négy fiút, és értéke-
ik átadására szólították fel őket. Az egyik elkövető egy 
valódinak tűnő pisztolyt is elővett. A sértettek egy mo-
biltelefont és egy fülhallgatót adtak át, a tettesek elme-
nekültek a helyszínről. Az eset során senki sem sérült 
meg. A történtekről szeptember 20-án tettek bejelentést 
a rendőrségen. A BRFK Rablási Osztályának nyomozói 
azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket 2021. 
szeptember 24-én XI. kerületi tartózkodási helyükön 
elfogtak és előállítottak. Egyiküknél megtalálták és le-
foglalták a rablásnál használt játékpisztolyt. A 18 éves K. 
Balázst, a 16 éves F. R-t és a 14 éves F. A-t kétrendbeli 
rablás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták 
ki, és őrizetbe vették őket. A gyanúsítottak kihallgatásuk 
során beismerő vallomást tettek.

A rendőrség az állatokért
Október 4-e az állatok világnapja, ez alkalomból a ke-
rületi rendőrök idén több oktatási intézménybe is elláto-
gattak. Az egyenruhások elsősorban a felelős állattartás-
ra és az állatkínzás megelőzésére hívták fel a figyelmet. 
Habár sokan tartanak háziállatot otthonukban, nincs 
mindenki tisztában a felelős állattartás szabályaival. 

Az is fontos, hogy az emberek helyesen cseleked-
jenek, ha bajba került vagy elveszett állatot talál-
nak, és azt is tudatosítani kell mindenkiben, hogy 
soha ne bántalmazzanak állatokat. Az állatvédelmi 
nevelés egyben az erkölcsi fejlesztés remek eszköze. 
Nemcsak az állatok szeretetére és tiszteletére tanít, 
hanem a kiszolgáltatottak jogainak elismerésére, segí-
tésükre, a másokkal való törődésre, kötelességtudatra, 
felelősségvállalásra is. Aki odafigyeléssel és szeretettel 
gondoskodik az állatokról, az nagy valószínűséggel em-
bertársaival is türelmesebb és toleránsabb lesz.

140 éves a budapesti  
rendőr-főkapitányság
A rendőrség nem pusztán szakma, hanem hivatás, ami 
az embert élethosszig elkíséri. Minden bizonnyal 140 
esztendővel ezelőtt is így gondolkodtak azok, akik ezt vá-
lasztották. A BRFK 1881-ben alakult meg, ennek tiszte-
letére a fővárosi rendőrök rendezvénysorozatot szervez-
tek, amelyben helyet kapott flashmob, korhű egyenruhás 
bemutató és nagyszabású autós felvonulás is. A BRFK 
fennállásának 140. évfordulója alkalmából ünnepi vér-
adás volt a Rendőrpalotában, ahol 140 hivatásos rendőr 
– köztük több kerületi rendőrkapitány –, rendvédelmi al-
kalmazott és munkavállaló adott vért.

Előzzük meg a lakásbetöréseket
A budapesti rendőrök figyelmet fordítanak arra, hogy 
a fővárosi lakosok kellően tájékozottak legyenek a bizton-

ságtechnika, a vagyonvédelem terü-
letén, és nyugodt szívvel induljanak 
el reggelente maguk mögött hagyva 
lakásukat, ingóságaikat – sokszor 
egy élet munkáját. Otthona biztonsá-
gosabbá tétele érdekében a rendőrség 
az alábbiakat tanácsolja:

• Úgy alakítsa ki a háza körüli részt, 
hogy ne segítse a tolvajok elrejtőzését 

és a feljutást az erkélyre! A bokrokat és az épü-
lethez közeli fákat ritkítsa meg, hogy a betörőnek, 
besurranó tolvajnak ne nyújtsanak fedezéket. Létráját 
tartsa zárható helyen.

• Rendszeresen ellenőrizze a nyílászárók és a zárak álla-
potát, ha hibát észlel, javítsa ki.

• Ha riasztót, távfelügyeletet vagy okosházas rendszert 
alakít ki, fokozottan ügyeljen a rendszer megbízható-
ságára, a feltörés elleni védelemre.

• Az álkamerák, az értéktároló eszközök (trezor, széf, 
lemezkazetta), az időzített  kapcsoló, a tévészimulátor 
költségkímélő, egyszerű, mégis hatékony betörésvé-
delmi megoldást nyújthatnak.

További vagyonvédelmi tanácsokért kérjük, látogasson 
el a www.karmegelozes.hu oldalra, de hasznos infor-
mációkat talál a HázŐrző alkalmazás révén is, amelyet 
a https://hazorzo.bunmegelozes.info oldalon, illetőleg 
a Play Áruház vagy az App Store kínálatában találhat 
meg.

kék hírek

Közel 338 milliárd forintért végezheti el 
a Kelenföld és Ferencváros közötti vasúti 
bővítést a közbeszerzési pályázatot 
megnyerő, Mészáros Lőrinc érdekeltsé-
gébe tartozó V-Híd Építő Zrt. A közbe-
szerzést az állami Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) írta ki, az alvállal-
kozók közül ugyancsak Mészáros-cég 
a V-Híd Vagyonkezelő Kft., a KÖZGÉP Zrt. 
és a Híd-Tám Kft. Alvállalkozó lesz ezen felül 
a hídépítésre szakosodott A-Híd Zrt., illetve 
a vasútépítésekben speciális gépparkkal 
és szaktudással rendelkező, állami tulaj-
donú MÁV FKG Kft. 

A G7 gazdasági portálnak nyilatkozó szakértők szerint egy 
ilyen munka ára reálisan legfeljebb 30–50 milliárd forint 
lehet. A Budapesti Fejlesztési Központ által tavaly elké-
szített Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 90–120 
milliárd forintra tette a Déli Körvasút költségeit. (Össze-
hasonlításképp: 2019-ben a teljes magyar vasúti rendszer 
fenntartására 346 milliárd forintot költött az állam, bele-
értve a pályahálózat fenntartását, fejlesztését és az új vo-
natok beszerzését.)

A projekt részeként Kelenföldön, illet-
ve Ferencvárosban két új vasútállomást 
is létesítenek (Nádorkert, Közvágóhíd). 
Ezek között a vasútvonal keresztezi 
a Dunát, ám a hídépítés nem része a 338 
milliárdos projektnek, ezt az állami 
megrendelésekben szintén bővelkedő, 
Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna 
Aszfalt Zrt. végzi el 35,9 milliárdért. 
Ily módon a Kelenföld és Ferencváros 
közötti hat kilométernyi vasútvonal bő-
vítése összesen mintegy 374 milliárd 
forintba, vagyis kilométerenként több 
mint 62 milliárd forintba kerül. (Lesz 
egy új állomás a Népligetnél is, amely-
nek a költségeit további 20–30 milliárd forintra becsülik, 
de az nem része ennek a projektnek.)

A portál összevetette a nagyjából 62 milliárd forintos 
kilométerenkénti árat más európai nagyvárosi vasúti fej-
lesztésekkel, ezek szerint ez többek között olyan óriási 
projektekkel mutat közelítőleg egyezést, mint a Svédország 
és Dánia közti hídra csatlakozó malmői városi vasúti alag-
út vagy a bécsi főpályaudvar. A 2015-ben elkészült Wien 
Hauptbahnhof beruházására 970 millió eurót költöttek (ez 
ma mintegy 347 milliárd forint), ennek keretében 100 ki-
lométer új sínt fektettek le, mélygarázst, buszpályaudvart 
és bevásárlóközpontot is építettek. A túlárazott nagyberu-
házások elrettentő példájaként emlegetett, javarészt kínai 
hitelből épülő Budapest–Belgrád vasútvonal egy kilométe-

re 3,9 milliárd forintba kerül (152 kilométer 590 milliárd 
forint), igaz, ott könnyebb terepen kell építkezni és fajlago-
san kevesebb a költséges műtárgy. A Déli Körvasút finan-
szírozásához a kiírás szerint uniós forrást is fel akarnak 
használni – emlékeztetett a G7 –, azt egyelőre nem tudni, 
mit szól a költségekhez az Európai Bizottság.

Szakértők szerint kérdés, hogy az akár 1000 százalékos 
túlárazás szerepet játszik-e abban, hogy továbbra sem lát-
szik, mikor valósulhat meg a V0-ás vasúti körgyűrű. Új-
buda Önkormányzata, valamint számos szakmai szervezet 
amellett tette le a voksát, hogy a V0 előkészítését párhuza-
mosan kell a kezelni a Déli Körvasút fejlesztéssel, hiszen 
a körgyűrű megépítésével a teherforgalom jelentős részét 
el lehetne terelni a főváros központjától, így attól Újbuda is 
megmenekülhetne.

Vasúti  
nagyberuházások 

költsége
(milliárd forint/vágánykilométer)

Kelenföld–Ferencváros  
(új vágányokkal számolva) 62,5
Malmői vasúti alagút 10,5 

Tours–Bordeaux TGV 4
Budapest–Belgrád vasútvonal 3,9 

Bécsi főpályaudvar 3,4
Forrás: G7

Egekben a Déli 
Körvasút ára
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Szeptember utolsó vasárnapján mesékben 
fürdött a Gárdonyi tér. A B32 Galéria 
a legjobb hazai gyerekkönyves kiadókat 
hozta össze, hogy találkozzanak olvasó-
közönségükkel. A Gyermekkönyv ünnepen 
koncertekkel, játékokkal és mesékkel 
kedveskedtek azoknak, akik biztosak 
abban, hogy a rajzfilmek és az internetes 
videomegosztók sosem léphetnek a mese-
könyvek helyébe.

– Két lányom van, ezért inkább a királylányos-tündérme-
sés sztorik mennek nálunk. Ha elmaradna az esti mese, ki-
törne a forradalom – mesélte a családjával érkező Edina, 
aki a jól megírt tartalom mellett az esztétikai élményt is 
keresi a mesekönyvekben, hogy nemcsak gyerekeinek, de 
neki is élvezetes legyen a meseolvasás. Egy másik kiláto-
gató család, Gáborék már a plafonig érő polcrendszerükről 

mesélnek, amelyen kizá-
rólag gyerekkönyvek sora-
koznak. – Gyakran veszünk 
újat, nálunk a jó történetek 
gyorsan fogynak – mondta 
a kétgyermekes apuka. 

Lőrincz Adrienn, a Bar-
tók32 Galéria és Közösségi 
Tér szervezője szerint sem 
kell temetni a könyveket, 
az eladások azt mutatják, 
az internet és a rajzfilmek 
nem helyettesítik az írott 
mesét és a szóban elme-
sélt történeteket. – A hazai 
gyerekkönyv kultúra vég-
telenül gazdag, ezért sze-
rettünk volna egy olyan 
kiállítást szervezni, ami 
teljes szélességében bemu-
tatja a palettát az újbudai 
családoknak – tette hozzá. 

Ennek szellemében mások mellett a Pagony, a Csimota, 
a Tea könyvek, a Kisgombos kiadók, valamint a Róka úr 
és Kompánia független könyvesbolt is kitelepült. Amíg 
a standok előtt a szülők a legfrissebb mesekönyvekkel is-
merkedtek, a gyerekek a Csimota papírszínház előadását 

nézték. Délután egymást követték a színpadi produkciók: 
fellépett Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Hahó Együttes, 
valamint a Kolibri Színház Egy kupac kufli című előadását 
is meg lehetett tekinteni.

A könyves seregszemle olyan különlegességeket is fel-
vonultatott, mint Samuel Allo A két csillag című mese-
gyűjtése. A francia szerző valódi vándormesemondóként 
eddig háromszor járta körbe a Földet stoppal és gyalog-
szerrel. Utazásai során csak úgy mesél, ha cserébe kap egy 
másik mesét. Így nőtt hatalmasra a repertoárja, amelyből 
most megosztott néhány különleges történetet. A könyvet 
gondozó Kisgombos Kiadó vezetője szerint azt a gyerme-
ket, aki megtapasztalja azt a varázslatot, amikor kinyílik 
egy színes-szagos mesekönyv, már nem fogja tudni teljesen 
elszeparálni a digitális világ. – Ha egy könyv őszinte, azt 
a gyerek megérzi, és most is úgy reagál rá, mint a húsz év-
vel ezelőtti gyerekek – mondta Gombos Kata. 

T. D.

aktuálisaktuális

Újra szólt a jazz Újbudán

Gyermeknapot tartott a Dürer Kert

A meséket ünnepelték 
a Gárdonyi térenTizennegyedik alkalommal 

rendezték meg a kerületben 
az Újbuda Jazz Fesztivált, 
amelynek idén három napig 
a Fonó adott otthont, majd 
az A38 állóhajón folytatódtak 
a koncertek. A 2005-ben 
indult zenei seregszemle igazi 
nemzetközi jazzünneppé nőtte 
ki magát, amelynek illusztris 
fellépőgárdája bármelyik 
nyugat-európai fesztiválon 
megállná a helyét. A Covid 
persze a jazzkoncertek közön-
ségét is megtizedelte, ezért 
a mostani esemény az újra-
indulásról is szólt. 

A súlyos avantgárdtól a hagyományos 
szvingig, a fúziós zenétől a kísérletezőkön 
át a nagynevű klasszikusokig terjedt az idei 
Újbuda Jazz Fesztivál palettája. Színpadra 
lépett a Santa Diver Trio, a Nagy Emma 
Quintet, Gadó Gábor triója, valamint a Ca-
narro együttes. Az egyik legizgalmasabb 

zenei élményt az Atma Mundi hozta el 
a Fonóba, a horvát együttes az isztriai ze-
nei hagyományt ötvözi modern elemekkel. 
A MU Színház és az A38 hajó alapította 
rendezvény fényét a hazai nagyok közül 
ezúttal Dresch Mihály emelte, aki két kvar-
tettjének egy produkcióba tömörítésével 
mutatott újat. 

– A Covid alatti leállás után óriásira nőtt 
a jazz-zenészek szabadságra, szárnyalásra 
való igénye, ez pedig jót tesz a fesztiválnak 
is – felelte a Fonó igazgatója arra a kérdés-
re, mennyire könnyű rétegzenei fesztivált 
szervezni egy ilyen helyzetben. Horváth 
László szerint ugyanakkor be kell vallani, 
hogy a közönség nagy része eltűnt a kul-
turális piacról, ezért már annak is örültek, 
amikor fél ház fölé emelkedett a létszám. 
A szabad stílusú és az improvizációs jazz 
megértéséhez és élvezetéhez azonban kel-
lenek a zenei alapok, hallgatása ugyanis in-
tellektuális kihívást jelent. – A jazz vezeti 
a hallgatót, és elviszi valahová. Egy jazz-
koncertre ezért nem lehet csakúgy beesni 
a közepén – tette hozzá az igazgató, aki 
szerint megijedni azért nem kell, a fesz-
tiválon mindenki megtalálta a neki tetsző 
műfajt.

T. D. 

Bár a nemzetközi gyermeknap május 
végén van, a Dürer Kert vezetése 
gondolt egyet, és szeptember utolsó 
hétvégéjén meghívta a környék-
beli családokat egy felhőtlen 
mulatságra. 

Az ötlet annyira bejött, hogy olyan sokan akartak 
bejutni, mint egy hétvégi nagy koncertre. A han-
gulat is az utóbbihoz passzolt. A Kolibri Színház 
Báb Automatájából egész nap szólt a műsor, Rut-
kai Bori rockos mesedalaira pedig a szülők is jót 
buliztak.

A Dürer Kert kiváló hangulatú gyermeknap-
jára annyian voltak kíváncsiak, hogy a bejárat-
nál, a büféknél és a pónilovagoltatás előtt hosszú 
sorok alakultak ki. – Ez az első gyereknapunk, 
és nagyon meglepett a hatalmas érdeklődés. Ez 
arra ösztönöz, hogy a jövőben még jobban csinál-
juk – mondta el lapunknak Nagy Zsolt ügyveze-
tő, hozzátéve, hogy mostantól minden évszakban 
tartanak majd gyerekbulit. Úgy véli, a legfonto-
sabb, hogy igényes fellépőkkel örvendeztessék 
meg a közönséget, de beadtak egy pályázatot 
is az önkormányzathoz, hogy a jelenleginél na-
gyobb, izgalmasabb játszóteres kerthelyiséget 
nyithassanak.

A koncertek mellett a gyerekek kézműves-
kedtek, a Pagony könyvesbolt olvasókuckójában 
meséket hallgattak, az állatsimogatóban pedig al-
paka és láma várta őket. A nyáron Újbudára köl-
tözött Dürer Kert épphogy csak megmelegedett 
a Duna-parton, máris komoly fejlesztésekbe kez-
dett. Az október 10-i kertzáró után a szórakozó-
hely egy hónapra elköszönt a közönségtől, hogy 
a novemberi újranyitásra elkészüljenek a kiste-
remmel. A zárt nagyterem és a kiállítótér munká-
latai már zajlanak, várhatóan jövőre készülnek el.

Újbuda Fo
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Kelenvölgyi Ezerjó
A szőlő, a bor és a főzés hármasára 
épült a Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál, 
amely minden évben rengeteg érdek-
lődőt vonz. Mivel a területen egykor 
virágzó bortermelés folyt, az Ezerjó 
ennek hagyományait örökíti meg. 
A szüreti mulatságot idéző rendez-
vényen borokat lehetett kóstolni, 
a színpadon bordalokat énekeltek, de 
még a kondérokba is bort folyattak. 
A fesztivál védjegyévé vált főzőverse-
nyen ugyanis csak egyetlen feltételnek 
kellett megfelelni: bármilyen étellel 
nevezzen a versenyző, annak borral kell 
készülnie. – A tíz esztendeje alapított 
Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivállal a csalá-
doknak akartunk kedvezni, ezért népi 
játszóházzal, kirakodóvásárral és helyi 
tehetségeket is bemutató színpadi 
műsorral készültünk – tájékoztatott 
a helyszínen Szebeni Dóra szervező. 
A nap fénypontja a lovas huszárok által 
vezetett szüreti felvonulás volt. A részt-
vevők harmonikaszóra sétálták körbe 
a környéket, miközben az iskolások 
szüreti népdalokat énekeltek. Az estét 
a Bojtorján együttes koncertje zárta. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve  

2022. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

„A” típusú pályázatot

a felsőoktatási hallgatók számára
és

„B” típusú pályázatot

a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni 
kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodákon  
(1113 Bp., Bocskai út 39-41. és 1113 Bp., Zsombolyai u. 4.),  

valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról:  
www.ujbuda.hu 

További információ kérhető a +36-1-372-3470-es  
telefonszámon.

A pályázat benyújtása

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus  
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER- 
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: http://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázatot kizárólag az EPER- Bursa rendszerből  
kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 

példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri  

Hivatal Ügyfélszolgálatán 

(1113 Bp., Zsombolyai u. 4.), az általános ügyfélfogadási időben 

hétfőn 13-18 óráig, szerdán 8-16 óráig és pénteken 8-12 óráig,

vagy postai úton eljuttatni az Újbudai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgálati Igazgatósága 

(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2021. november 5.

pályázati felhívás

Babakocsival tesztelték a járdákat
Október első hétvégéjén szokat-
lanul megemelkedett a Bikás 
park kismama-koncentrá-
ciója. Az anyukák gyűlekezése 
annak volt betudható, hogy 
Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mester babakocsis sétanapra 
hívta őket. A résztvevőket 
megtornáztatták, majd együtt 
sétáltak végig az Allee-ig, hogy 
megvizsgálják, akadálymen-
tesen tudnak-e közlekedni 
a babakocsisok. 

A bemelegítő csevegés után szabadtéri 
kanga tornával mozgatták át az édesanyá-
kat, amelybe a totyogó korúak is beszáll-
hattak. Ez a mozgásforma segíti a szülés 
utáni regenerációt. – Fontos, hogy a kisma-
mák a szülés után ne terheljék le hirtelen 
a testüket komoly sporttevékenységgel, 
jobb, ha a hormonális változásokat figye-

lembe véve,  fokozatosan építik vissza 
kondijukat – magyarázta Nemes-Bukovszki 
Zsófia, az edzést tartó tréner.

A torna után a társaság körbejárta a par-
kot, majd egészen az Allee bevásárlóköz-
pontig sétáltak. A kis csapathoz a kétgyer-
mekes Vastag Tamás énekes is csatlakozott. 
A séta során babakocsisok és kerekes szé-
kesek együtt mérték fel, mennyire lehet 
Újbudán akadálymentesen közlekedni. – 
Azt figyeljük meg, lehet-e kényelmesen, 
biztonságosan haladni ezen a szakaszon: 
nem kell-e ugratni az útpadkán, és meny-
nyire parkolnak szabályosan az autók, mert 
ha belógnak a járdára, nem fér el mellet-
tük a babakocsi – magyarázta az alpolgár-
mester, majd hozzátette, ha hibát találnak, 
az önkormányzat megvizsgálja a problé-
más területet. 

Az Allee-nál Ringató foglalkozás várta 
a szülőket, akik megtudhatták, miért fontos 
énekelni a kisbabáknak, és ringatni őket. 
A rendezvény szépség- és egészség-tanács-
adással zárult. 

Újbuda
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Október 13. 19.00
Női Sarok Extra: 
Megmondta professzor 
asszonyom
Dokudráma Kőszegi Mária színésznő előa-
dásában, utána beszélgetés az előadóval
Kőszegi Mária tizennyolc olyan nővel ké-
szített interjút, akinek az életét megvál-
toztatta a rák, és mind megküzdött vele. 
Az előadás a nőiség megélésén, a test-
hez és a szépséghez való viszonyuláson 
és az élni akaráson keresztül igyekszik 
beszélni a daganatos betegségről, az életért 
folytatott harcról. A részvétel ingyenes.

Október 19. 18.30
A természet akkor is szép!  
– Csák József festménykiállításának  
megnyitója a Kályha Galériában  
a Magyar Festészet Napja alkalmából
A kiállítást megnyitja: László Imre, Újbuda 
polgármestere.
A tárlat november 12-éig látogatható hét-
köznap 10–19 óra között.

Október 23. 18.00
LISZT 210 – Oravecz György  
zongoraművész koncertje
Műsor: 2. h-moll ballada, 1. Mefisztó-ke-
ringő, Magyar fantázia, Dante-szonáta + 
egy meglepetés. A belépőjegy mellé Újbu-
dai Dekameron antológiát kapnak ajándék-
ba látogatóink.
Belépő: 800 Ft/fő.

Október 26. 18.00
Etele Helytörténeti Kör  
– Mahunka Imre élete és munkássága
Dr. Tóth Sándor László c. egyetemi tanár, 
faipari mérnök Mahunka Imre albertfal-
vai asztalos, bútorgyáros, nemzetgyűlési 
képviselő életéről írt kismonográfiát. A mű 
bemutatóján többek között szó lesz Mahun-
ka szakmai elismeréseiről, mecénási te-
vékenységéről és hagyatékáról, amelynek 
Albertfalva a templomát köszönheti.
A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció 
ajánlott.

Tanfolyamajánló:

Jazzbalett ovisoknak
A tánc az örömteli mozgás élménye! A tan-
folyamon új mozgásformákat, mozdulato-
kat, etűdöket és táncokat lehet megtanulni. 
Időpontok: kedd 16.30, péntek 16.15
Oktató: Gyenes Bori, a Sziluett Tánc Stú-
dió vezetője (06/20/474-8246, bori.gye-
nes@gmail.com).
 
Kezdő felnőtt néptánc
Szilágysági táncok tanulása. Időpont: szer-
da 19.00–20.30
Oktatók: Andrejkovics Panni és Süle-Szi-
geti Levente, információ: motustanc@
gmail.com

Hatha jóga tanfolyam
A jóga formába és fókuszba hoz, ragyogóvá 
tesz kívül-belül. Időpont: csütörtök 18.30–
20.00. Oktató: Hollósy-Pados Krisztina, 
Hatha jógaoktató (06/30/530-1231).

Albertfalvi  
Hely- és Iskolatörténeti 
Gyűjtemény
1116 Budapest, Pentele utca 8.

Az intézmény kiállí-
tásai minden kedden, 
csütörtökön és szom-
baton délután 14–18 
óráig látogathatók.
Régi fényképekkel, illetve egy-egy érde-
kes tárgy történetével ismerkedhetünk meg 
az intézmény Facebook-oldalának követé-
sével, heti rendszerességgel.

2021. október 21. csütörtök 17.00 óra
80 éves az Albertfalvi Szent Mihály- 
templom /100 éves az aktív albertfalvi 
hitélet
A kiállítás a 80 éve felszentelt albertfalvi 
templomot és a megépülése előtti istentisz-
teletek bemutatására szolgáló ideiglenes 
helyszíneket mutatja be. A belépés ingye-
nes.

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Október 18. 18.00
Újrakezdés
Kiss Péter ki-
állítása a Ma-
gyar Festészet 
Napja alkal-
mából A ki-
állítást meg-
nyitja: Szebeni 
Dóra közmű-
velődési ve-
zető. A tárlat 
megtekinthe-
tő november 
8-áig minden hétköznap a programoktól 
függően, nyitvatartási időben.

Október 22. 20.00–23.00
TinIdő
Ha szívesen lógnál valahol, de túl hideg 
van kint, és a szüleid sem szeretik, ha egy 
padon ücsörögve töltöd az időd, gyere el 
hozzánk barátaiddal. Nincs irányított prog-
ram, nincsenek felnőttek, és a kistesód sem 
fog nyúzni! Várjuk a gazdagréti 14–18 éves 
fiatalokat kötetlen kikapcsolódásra, együtt-
létre. Ebben az időszakban mindenki más-
nak tilos a belépés. 
 
Október 23. 18.00
Operett és Zenés színház  
– Indul az ezred
Háborús zenés dráma a Kacsóh Pongrác 
Színház előadásában. 
Jegyár GKH-klubkártyával 1500 Ft, anél-
kül 2000 Ft.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Október 16. 9.00–17.00,  
október 17. 9.00–16.00
Hobbikiállítás
A kiállításon gyűjtők, 
modellezők, makettkészítők mutatják be 
kincseiket, autókat, hajókat és mindenféle 
mást, ami csak belefér a hobbi kategóriába.
A belépés ingyenes.
 
Október 22. 18.00
Doku 2021 – Kelenvölgyi Filmklub
Kinyó Ferenczy Tamás: A szürke fegyház 
keskeny kőszeme – Börtönművészet 1945–
56. A film vetítése után beszélgetés a ren-
dezővel. A programot támogatja az NKA.
A belépés ingyenes.

Tanfolyamajánló:

Babusgató – fejlesztő és kreatív bábos 
foglalkozás óvodásoknak  
és kisiskolásoknak
Hétfő: 16.30–17.30. Foglalkozásvezető: 
Hajduné Lovas Zsuzsanna drámapedagógus.
 
Hastánc – komplett mozgásforma, szel-
lemi és érzelmi relax, a nőiesség tánca
Kedd: 18.00–19.00. Foglalkozásvezető: 
Menyhárt Katalin spanyol hastáncos, okta-
tó, táncpedagógus.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Október 14.–november 11.
Őrmezőre költözik a Kockásfülű nyúl!
Marék Veronika mesekiál-
lítás – a Móra Könyvkiadó 
utazó tárlata. Interaktív 
kiállítás csoportoknak 
csütörtökönként 9–12 óráig. A csoportos 
látogatás előzetes bejelentkezéshez kötött: 
okh@ujbuda.hu. Egyéni látogatási idő: hét-
köznap 10–18 óráig. A belépés ingyenes.

Október 15. 17.00
Magyar Festészet Napja – a Kelenvölgyi 
Festőiskola kiállításának megnyitója
A belépés ingyenes. A kiállítás november 
5-éig látogatható a Kréher Péter Teremben.

Október 15. 19.00
KGB – Kisváros  
– új zenei klub Kiss Zoltán Zeroval
Sok élő zenével, anekdotával és vetítéssel 
várjuk az egykori népszerű tévésorozat 
kedvelőit.
Belépő: 1800 Ft (jegyek elővételben is 
megvásárolhatók a helyszínen).

Október 16. 9.30–11.00 és 11.30–13.00
Selyemfestő workshop két csoportban
Vezeti: Székely Ildikó selyemfestő
Részvételi díj: 4700 Ft (az ár tartalmazza 
az anyagköltséget is). Előzetes jelentkezés 
szükséges az okh@ujbuda.hu címen.

Október 16. 19.00–22.00
Nosztalgiatáncest Bakacsi Bélával
Az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek legnagyobb 
magyar és világslágerei. Előzetes asztalfog-
lalás és jegyvásárlás hétfőtől péntekig a hely-
színen, 10–18 óráig. Belépő: 1500 Ft (jegyek 
elővételben is megvásárolhatók a helyszínen).

Október 22. 19.00
Színpódium est – Megszólít a lélek
Csuja Imre és Czutor Zoltán estje
Rendező: Seres Tamás. A két művész saját-
ságos irodalmi és zenei egymásra találása. 

Versek és zenék sok képpel, illusztrációval, 
vetítéssel. Belépő: 2000 Ft (jegyek elővé-
telben is megvásárolhatók a helyszínen).

Október 25–31. 
Magyar Természetvédők Szövetsége – 
Otthonos energia kiállítás
A tablók nyitvatartási időben megtekinthe-
tők az emeleti előtérben.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

kult klímaváltozás

Közösségi házak ajánlója

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. • Telefon: 1/204-6788

E-mail: akh@ujbuda.hu • www.facebook.com/Albertfalva200

Giovanni Boccaccio Dekameronjának főhősei az 1348-as  
firenzei pestisjárvány elől vonultak el egy vidéki villá-
ba, ahol furfangos, vidám, pajzán és tanulságos történe-
tekkel múlatták az időt.
A 2020-as koronavírus-járvány elől tavasszal szinte az 
egész világ visszavonult az otthonokba, ahol többnyire 
az online térben kerestünk magunknak unaloműzőt.Önmagunk és mások szórakoztatására az Albertfalvi 

Közösségi Ház irodalmi pályázatot írt ki, amelyre 
Boccaccio remekművének szellemé ben vártunk ta nul-
ságos, elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, pajzán 
és szerelmes novellákat, történeteket.Ebben a kötetben a beérkezett pályaművekből válogatva 

nyújtunk át egy csokorra valót az olvasóknak.Az összes pályamunka az ujbudaidekameron.blog.hu 
oldalon olvasható.

Újbudaidekameron

Ú
jb

u
d

ai
 d

ek
am

er
o

n

időpontfoglalás!

TUDJA MI A MELLRÁK 
TÚLÉLÉSÉNEK A KULCSA?

vizsgálat helyszíne
Pozitron-Diagnosztika Központ

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

elérhetőségek
www.pet.hu

+36 1 505 8888

info@pet.hu

Október a mellrák hónapja.

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

Az időben végzett szűrővizsgálat életet menthet. Ha 

elmúlt 35 éves, október 31-ig bejelentkezik, és 

magával hozza 35 év feletti barátját/hozzátartozóját, 

összesen 10 000 Ft kedvezményt biztosítunk a 

mammográ�ai szűrés árából.  

ÖN!

Kohéziós Alap

A globális klímaváltozásról 
egyre több tudományos cikket 
olvashatunk az interneten, ezek 
alapján gyakran gondoljuk úgy, 
hogy a jelenkori változások 
tőlünk független folyamatok, 
amelyekre nincs hatásunk, 
talán nem is tartoznak érdek-
lődési körünkbe. A fejlemények  
azonban mindenkit érintenek 
– akaratunktól függetlenül 
–, és nagyon fontos, hogyan 
tudunk alkalmazkodni a megvál-
tozott körülményekhez, miként 
tudunk felkészülni rájuk.

A továbbiakban 
olyan, energetikával, energia-
takarékossággal kapcsolatos 
lehetőségeket  ismertetünk, 
amelyekkel mérsékelhetjük a klímaválto-
zás kedvezőtlen hatásait, és eredményesen 
megőrizhetjük, sőt, javíthatjuk az új körül-
mények között is életminőségünket.

Magyarországon az energiafelhasználás 
mintegy 40 százaléka az épületekre jut, 
ezen belül a legnagyobb részarányt a la-
kóépületek képviselik. Újbudán az épüle-
tek a fő energiafogyasztók: a lakossági 
energiafelhasználás adja a kerületi össz-
energia-felhasználás 68 százalékát. Ez ma-
gában foglalja a fűtési és használati meleg 
víz előállításához szükséges energiát, de 
a napjainkban egyre erősebb nyári hűtési 
igényt is, amely a hőségriadók alatt jelent-
kezik. (Idén nyáron már július elejéig több 
alkalommal hirdettek másod- és harmad-
fokú hőségriadót az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat előrejelzései, valamint 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
szakmai ajánlása alapján.)

Természetesen az sem mind-
egy, hogy milyen módon 
fűtjük az épületeinket, 
legyen szó gáz-,  vagy 
elektromos fűtésről, vagy 
hagyományos vegyes tüze-
lésű kazánokról. Napjainkban 
már a lakosság számára is elérhetők 
a megújuló energiával működő berende-
zések. Elsősorban a napelemek terjedése 
gyorsult fel az utóbbi években, ezek villa-
mos energia előállítására szolgálnak, így 
célszerű lehet ilyen alapú fűtési rendszerek 
telepítése házak, lakások vagy lakóközös-
ségek szintjén. Ettől függetlenül fontos le-
het a napkollektorok telepítése is, ezekkel 
közvetlenül meleg vizet lehet előállítani. 
Az elterjedtebb módszerek közül ki kell 
emelni még a különböző hőszivattyús meg-
oldásokat és a hőszivattyúval hasznosított 
geotermikus (földhő) energiát.

A 2000-es években egyre gyakoribb for-
ró nyári napokban – ilyen volt a 2007-ben 
vagy 2015-ben tapasztalt meleg, száraz 
nyári időszak, vagy az idén június–júli-
usban jelentkező hőség (napokig 33–35 
oC felett volt a napi csúcshőmérséklet) – 

a klimatizált szobák jelentettek menedéket 
egyre többek számára. Ebből következően 
a klímaberendezések száma, kihasználtsá-
ga és a nyári energiafelhasználás is jócskán 
megemelkedett az utóbbi két évtizedben.

A hőség ellen azonban számtalan egyéb 
módon is védekezhetünk, például külső 
árnyékolókkal, amelyekkel költségkímé-
lő módon tudjuk szabályozni ingatlanunk 
hőháztartását. Érdemes éjszaka vagy 
a kora reggeli, hajnali órákban átszellőz-
tetni a lakást vagy a házat, így elkerülhető 
a túlmelegedés. Beltérben a gyakoribb fel-
mosás és a szobanövények párologtatása 
is segíthet javítani hőérzetünket. Nagyon 
lényeges, hogy minél több, elsősorban fás-
szárú növény vegye körül az épületeket, 
mert azok árnyékukkal, valamint párolog-
tatásukkal is csökkenthetik a forróságot 
és következményeit. Ennél fogva érdemes 
átgondolni és megtervezni házunk és kör-
nyezetének növényborítottságát, megfe-

lelő fákat és cserjéket, lágyszárúakat 
telepíteni, vagy akár zöld falakat 

telepíteni. Ezt legegyszerűbben 
futtatással érhetjük el; 

a futtatott falak jobb 
hőszigetelők, nyá-

ron párologtatá-
sukkal hűtenek 

és gyengítik 

az időjárási hatáso-
kat.

A magyarországi lakó-
épületek jó része rossz ál-
lapotban van és elavult, ám hatalmas ener-
giamegtakarítási potenciállal rendelkezik. 
A klímaváltozás elleni fellépés érdekében 
beszélnünk kell az energetikai korszerűsí-
tés előnyeiről is. Az alábbi lépéseket kell 
figyelembe ven-

nünk, amikor 
egy épület energiahaté-

konysági felújításával kezdünk foglalkoz-
ni.

Az egyik legjelentősebb és leghatéko-
nyabb tétel az épület teljes hőszigetelése 
(tető, padlás, falak, lábazat, szükség esetén 
pince). A szigetelés nyáron kint, télen pedig 
bent tartja a meleget. Ezzel a fűtésszám-
la 25–50 százalékkal is mérsékelhető (a 
pontos számok az adott épület energetikai 
jellemzőitől és a hőszigetelési anyagoktól 
függenek).

A másik nagy tétel a nyí-
lászárók cseréje, korszerű-
sítése. Korszerű ajtók, ablakok 
mellett akár 30 százalékkal is visz-
szafogható az energiaveszteség. Ha nincs 
lehetőségünk ablakcserére, de fakeretes 
ablakaink javíthatók még, alkalmazzunk 
utólagos nyílászáró szigetelést! Budapes-
ten számos helyen kölcsönözhetők pár ezer 
forintért szigetelő gépek, amelyek viszony-
lag könnyen használhatók.

A harmadik épületenergetikai tétel a fű-
tési rendszerek fejlesztése, amely magá-
ban foglalhatja az egyedi fűtésszabályo-
zókat (termosztatikus radiátorszelepek), 
kazáncsere esetén például korszerű és jó 
hatásfokú kondenzációs kazánok beépíté-
sét és a kémények megfelelő bélelését. De 
akár régi, akár új fűtési rendszerünk van, 
a rendszeres évenkénti karbantartás el-
engedhetetlen, mind tűzbiztonsági, mind 
energetikai szempontból.

Ha elektromos berendezéseink cserére 
szorulnak, akkor energiatakarékos eszkö-
zöket vásároljunk! Igaz ez a világító esz-
közökre is, ma már nagyon jó minőségű 
és hosszú élettartamú energiatakarékos 
lámpákat, izzókat szerezhetünk be.

Ha a fentieket sikerült megvalósítani, 
és az épületünk felhasznált hő- és villamos 
energia mennyiségét megfelelő módon 
csökkentettük (akár felújított épület ese-
tén, akár új építésű tervezésekor), akkor 
érdemes elgondolkodni azon, hogy a ki-
sebb energiaigényt megújuló forrásból 
fedezzük. A felhasználási módhoz 
és az épület adottságaihoz, illetve 
pénztárcánk lehetőségeihez mérten le-
het szó napelemes rendszerről vagy nap-
kollektorról, vagy hőszivattyúról, de a bio-
massza (faapríték, pellet stb.) hasznosítása, 
valamint akár a geotermikus és az elektro-
mos fűtés is megfontolandó lehet.

Lakásunk és háztartási gépeink energia-
felhasználásának mérséklésére a különbö-
ző állami, illetve pályázatok nyújtotta tá-
mogatásokat is felhasználhatjuk. Például: 
Otthonteremtési támogatás - http://www.

allamkincstar.gov.hu/hu/la-
kossagi-ugyfelek/otthonfe-

lujitasi_tamogatas_al-
talanos_tajekoztato

Az épületek ener-
giahatékonysági 
felújítása ak-
kor a legjobb, 
ha az egyszer-

re tartalmazza 
az épület hőszigetelé-

sét, az árnyékolást, a nyílás-
zárócserét, a kazáncserét és meg-

újuló energiaforrások alkalmazását. 
Ezek révén csökken az energiafogyasztás 
és annak költsége, továbbá számos élettani 
előny is társul ehhez: például a korszerű-
sített épületben jobb lesz a komfortérzet, 
javul a beltéri levegőminőség és a lakói 
elégedettség is.

A lakossági energiafelhasználás másik 
nagy részét a közlekedés adja. Ez felméré-
sünk szerint a kerületi összenergia-felhasz-
nálás körülbelül harmadát teszi ki. A mobi-
litás elengedhetetlen napjainkban. Ritka 
esetektől eltekintve a lakó- és a mun-
kahelyünk nem egy helyen található 
(bár a járvány idején a távmunka 

e b b e n 
jó gya-

korlatokat is 
hozott), többségünk 

különböző közlekedési 
eszközöket használ a mun-

kába járáshoz, a bevásárláshoz, a gyere-
kek iskolába/óvodába szállításához vagy 
a különböző hobbikhoz. De nem mindegy, 
hogy mindezt mivel és hogyan tesszük!

Ha autózunk, akkor általában gázolajjal 
vagy benzinnel hajtott járművet haszná-
lunk. Elérhetőek azonban már az LPG-gáz-
zal hajtott (akár megfelelő átalakítás után), 
vagy az elektromos járművek is, utóbbi-
ak lehetnek hibridek (ezekben általában 
a benzinmotor mellett egy elektromos mo-
tor is található) vagy teljesen elektromos 
hajtásúak is.

Az autók mellett, de inkább helyett ve-
gyük igénybe a tömegközlekedést! Sok 
esetben itt is mérlegelhetünk, ha tehetjük, 
válasszuk a kötöttpályás eszközöket (vo-
nat, villamos, metró, HÉV, troli stb.). Ki-
egészítő megoldás lehet az autómegosztók 
használata vagy az alternatív járművek 
igénybevétele (például a roller, ami lehet 
elektromos is, és akár rövid időre is bérel-
hetjük). 

Napjainkban kerületünk-
ben is egyre többen 

kerék-
p á r o z n a k , 
ez köszönhető 
a kerékpárutak bővü-
lésének, a dugóknak, a moz-
gás iránti igénynek és sok egyéb egyéni 
szempontnak. Érdemes alaposan átgondol-
ni, hogy napi utazásaink közé hogyan tud-
juk beépíteni, majd mindennapos gyakor-
lattá tenni a környezetkímélő kerékpáros, 
rolleres, vagy akár gyalogos közlekedést!

Az elektromos közlekedési eszközök 
(autók, robogók, elektromos rásegítésű ke-
rékpárok) beszerzéséhez több állami támo-
gatás is igényelhető a lakosság, illetve cé-
gek számára is. Ezek elérhetőek itt: https://
kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/, 
https://elektromobilitas.ifka.hu/

Reméljük, hogy ezekkel az ötletekkel 
az önkormányzat is segített a klímatudatos 
megoldások elsajátításában!

KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018  
– 00001 azonosító számú,  

„Helyi klímastratégia elkészítése és komp-
lex szemléletformálás Budapest XI. 

 kerületében, Újbudán” című projekt
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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 folya-
matban lévő igénylése.

Caring         City a gondoskodó város

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!

60+mozaik
pártok eseményei

apróhirdetés

fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

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: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/70/850-5440, 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 Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi el-
érhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 
Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

 � A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy u. 9.) minden hétköznap 14–17 
óra között várja a kedves érdeklődőket. E-mail: ujbuda-
ikdnp@gmail.com, honlap: www.11kerdem.hu

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

 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.face-
book.com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, e-mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha 
szerinted is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet mi-
att, és te is olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi 

az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/
aktivista-jelentkezes 

 � A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda 

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi holdudvarából alapított Fe-
kete István Szabadegyetemen Jelenczki István filmrendező betil-
tott Trianon-filmjéről beszélget dr. Popély Gyula és Raffay Ernő 
történésszel október 14-én 18 órától a Bartók Béla út 96. alatti 
párthelyiségben, ugyanitt nyilvános összejövetel minden hónap 
első keddjén 18 órától. A Covid-oltások kötelezővé tétele ellen, 
a gyermekek oltása, a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők 
hátrányos megkülönböztetése és a lezárások ellen aláírásgyűjtést 
indított a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi 
ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél, or-
szággyűlési képviselőjelöltjénél és önkormányzati képviselőjé-
nél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.
hu, 06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási le-
hetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelent-
kezes oldalon, baráti focira jelentkezés az ujbuda@mihazank.hu 
címen, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.face-
book.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momen-
tumhoz a 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

 � Lakás, ingatlan 
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06/20/9600-600. 
NYARALÓT vagy TELKET 
vennék! Vízparthoz közeli nyaralót 
vagy telket vásárolnék. 06/30/452-
5074.  
A KERÜLETBEN eladó házat, lakást 
keresek 90–130 nm között. Tel.: 
06/30/397-7397.  
VILLÁNYI úton (Budapest, XI. 
ker.), a Móricz Zsigmond körtérnél 
nagypolgári, emeleti lakás liftes 
házban eladó. 108 nm, 84 millió Ft. 
Telefon: 06/20/321-1913. 

 �Oktatás
KÖZPONTI FELVÉTELIRE 
felkészítés számtanból és mértanból 
leendő gimnazistáknak. Írásbelik, 
elbírált alkotások eredeti értékelő 
lapjai a valóra váltott pontszámokkal. 
Hazai és nemzetközi iskolák 
beiskolázási felvételi, valamint 
érettségi tananyagainak oktatása. 
06/30/654-8913.
ONLINE ANGOL–MAGYAR 
mint idegennyelv-oktatást vállalok 
magánszemélyeknek és kis 
csoportoknak (max. 6 fő). Részletek: 
+36/70/299-3135-ös számon 
és a tanarnokeremenkeszultem@
gmail.com 
KUNG-FU OKTATÁS Önvédelem 
• harcművészet • közösség • énidő. 

Nem szükséges előképzettség, 
edzettség, hajlékonyság. Kelenföld 
Montázs Központ • hétfő, kedd • 
19.00–20.30, +36/30/9000-889 • 
wingtsunkungfuujbuda.hu. Egyeztess 
időpontot edzésbetekintésre! 
WING TSUN KUNG FU ÚJBUDA  

 � Víz, gáz, villany, 
fűtés
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. 

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

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA 
kémények bélelését, építését, 
kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-
7752.
SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 
Minőségi, precíz munka mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 
06/1/229-5694, festesma.iwk.hu   
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, 
homok, zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS, tapétázás, 
mázolás, homlokzatfestés 
és kőműves munkákat rövid 
határidővel vállalunk. Bukovics 
János 06/70/946-7069

 �Gyógyászat 
GYÓGYPEDIKŰR, talpmasszázs 
otthonában 06/30/206-4801. 

 � 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.
KELETI SZŐNYEG 
és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol 
festményeket, ezüstöket, Herendi-, 

Zsolnay-porcelánokat. noegaleria@
gmail.com, +36/70/946-0029. 
MEGNYITOTTUK üzletünket! 
Vásárolunk: írógépeket, 
varrógépeket, könyveket, 
régi bundákat, festményeket, 
porcelánokat, karórakat, zsebórákát, 
arany ékszereket, ezüsttárgyakat. 
Teljes körű hagyaték felszámolása. II. 
kerület, Török utca 4. Tel.: 06/20/231-
0572, 06/20/324-6562. 

 � Állást kínál 
A SZENT LUJZA Szeretetotthon 
budai intézményébe azonnali 
belépéssel szociális asszisztens 
munkatársat keresünk. Jelentkezni 
lehet a szentlujza0408@gmail.com 
e-mail címen fényképes önéletrajzzal 
vagy a +36/1/466-5611-es 
telefonszámon. 
TARCALI UTCÁBAN, heti egyszer 
utcatakarításra, és 2 hetente 2 szintes 
társasház lépcsőházának takarítására 
keresek segítséget. 06/20/925-3352.

 � Könyvek
KÖNYVEKET VÉRTESI 
ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL! www.
vertesiantikvarium.hu, 06/20/425-
6437. 

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

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307  
• e-mail: media11@ujbuda.hu • Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • 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: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató •  
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impresszum

60+ programajánló

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 rész-
vétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy annak 
folyamatban lévő igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok 
betartásával látogathatók. Kérjük, előírá-
sainkról előzetesen tájékozódjanak az idos-
barat.ujbuda.hu weboldalon, hétköznap 
9–14 óráig személyesen a Kérő utcai 60+ 
programközpontban vagy a 372-4636-os 
telefonszámon! A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

A fenntartható kertek 
előnyei a klímabarátság 
jegyében
Október 21. 13.30
Az előadásban sorra vesszük a fenntartha-
tóság és az ehhez köthető kertek fontossá-

gát, illetve ennek jegyében a klímabarát-
ságról is szó esik.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Városismereti séta
Október 25.
A Műcsarnoktól a Puskás Ferenc Stadionig 
– végig a Stefánián

Találkozó: 9.30-kor a Műcsarnok előtt
Kényelmes cipő szükséges; a program 

kb. 14 óráig tart.
A sétát vezeti Domoszlai Erzsébet önkén-

tes, előzetes jelentkezés: domoszlai.erzse-
bet@gmail.com

Hangtálkoncert
Október 27. 14.00–15.00
A tibeti hangtál néven ismert rezgő tálakat 
a keleti kultúrákban gyógyítási, meditáci-
ós és egyéb relaxációs célokra használják. 
Számos jótékony hatásuk van: a hangfürdő 
ellazítja az izmokat, megszünteti a belső 
feszültséget, ezáltal testi-lelki feltöltődést 
és harmóniát nyújt. A hangtálak mellett 
más hasonló hangszerek is megszólalnak 
a koncerten. Tapasztalja meg Ön is ezt 
a meditatív élményt! A program ingyenes, 
de előzetes jelentkezéshez kötött.

Helyszín: Újbudai Szenior Programköz-
pont (Bölcső utca 3.) 

Jelentkezés: október 20-ától csoportlét-
szám függvényében folyamatosan, nyit-
vatartási időben (hétköznap 8–12 óráig), 
személyesen az Újbudai Szenior Program-
központban (Bölcső utca 3.). Kérjük, hozza 
magával személyi igazolványát, lakcím-
kártyáját és 60+ kedvezménykártyáját!

Őszi hangulatú, könnyű 
túra a Sas-hegyen
Október 27. 10.00
A résztvevők nem hagyományos, de köny-
nyű túrát tehetnek a Sas-hegyen, amely so-
rán érintik a Jane Goodall által ültetett fát 
és a kilátópontot is.

Ajánlott viselet: könnyű, zárt cipő, időjá-
rásnak megfelelő öltözet.

Jelentkezés: október 18-ától hétköznap 
9–14 óráig a Kérő utcai programközpont-
ban (létszám függvényében). Kérjük, hoz-
za magával személyi igazolványát, lak-
címkártyáját és 60+ kedvezménykártyáját! 
A jelentkezést követően adunk tájékozta-
tást a túra részleteiről. 

Angol társalgási klub 
– újraindulnak korábbi 
csoportjaink
Kezdő, illetve haladó szintű angol társalgá-
si csoport indul a Bölcső utcai programköz-
pontban. A foglalkozás során a nyelv ked-
velői hétköznapi gyakorlatokban tarthatják 
fent és fejleszthetik tudásukat. 

Kezdő csoport: október 19-étől kétheten-
te kedden 10.45-től;

Haladó csoport: október 26-ától kéthe-
tente kedden 10.45-től

Helyszín: Újbudai Szenior Programköz-
pont (Bölcső utca 3.)

A foglalkozást vezeti Bujákiné Szántó 
Zsófi önkéntes.

Dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplál-
kozás jegyében változtatna eddigi életmód-
ján? Esetleg betegségével kapcsolatban 
tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek, 
problémáinak részletes leírásával várja le-
velét dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási 
szakember, hogy pontos, mindenre kitérő 
választ adhasson.

Időpont: kéthetente szerdai napokon 
9.30–11.30: Újbudai Szenior Program-

központ (Bölcső utca 3.)

13.30–15.30: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszer-
tani Központ (Kérő utca 3.) 

A tanácsadások ingyene-
sek, de előzetes időpont-egyeztetéshez kö-
töttek. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon lehet.

 
Kreatív Alkotókör:  
a horgolás alapjai 

A következő kézműves foglalkozásokon 
a horgolás alapjait tanulhatják meg a részt-
vevők. Az eszközöket biztosítjuk a foglal-
kozás idejére.

Időpont (két alkalom): október 25. 15.00., 
november 8. 15.00.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

A részvétel előzetes jelentkezéshez kö-
tött. Jelentkezés: október 20-ától hétköznap 
9–14 óráig a Kérő utcai programközpont-
ban. A jelentkezés mindkét alkalomra le-
hetővé teszi a részvételt.

Őszi tanfolyamaink
Idén ősszel is szervezünk tanfolyami cso-
portokat a kerületi 60 év felettieknek kezdő 
német, kezdő és haladó angol és számítógé-
pes témakörben (Office programok, Google 
szolgáltatások, a Facebook alapjai).

Nyelvi tanfolyamok:
A kezdő nyelvi csoportjainkra többször 
is van lehetőség jelentkezni (tehát aki járt 
korábban, most is jelentkezhet). A haladó 
csoportba azok jelentkezhetnek, akik ko-
rábban nem jártak ilyen szintű kurzusra. 
A haladó tanfolyamra jelentkezés feltétele 
az írásbeli és szóbeli szintfelmérőn való 
részvétel is. Minden nyelvi tanfolyam 25 
tanóra (1 tanóra 45 perc, 1 alkalom 2x45 
perc).

Számítógépes tanfolyamaink:
A képzéseket különböző témák mentén 
szervezzük (nem kezdő/haladó tudásszint 
szerint!). Csoportjaink (1 tanóra 45 perc, 1 
alkalom 2x45 perc):
• Google szolgáltatások: 15 tanóra;
• Mappaműveletek: 14 tanóra;
• A Facebook alapjai: 10 tanóra;
• Office programok; 16 tanóra

Jelentkezés mind a nyelvi, mind a számí-
tógépes tanfolyamra: október 19-étól októ-
ber 25-éig minden hétköznap 9.30–13.30 

között személyesen a Kérő ut-
cai programközpontban. Kér-
jük, hozza magával személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját 

és 60+ kedvezménykártyáját! Csak egy 
tanfolyamra van lehetőség jelentkezni!

A tanfolyamok ára:
Az Újbuda 60+ Kedvezménykártyával 
rendelkezők számára a nyelvi tanfolyam 
ára 2000 Ft/fő, a számítógépes tanfolyamé 
1500 Ft/fő. A befizetés kizárólag csekken 
történik.

Az időpontokról, helyszínekről és egyéb 
részletekről a jelentkezés során tudunk 
tájékoztatást adni. Tanfolyamaink között 
szerepel jelenléti és online oktatás is. A je-
lenléti oktatás a járványhelyzet alakulásá-
val változhat.

TÁRSasozzunk Őrmezőn!
Társas- és kártyajáték alkalmakat szerve-
zünk a 60 év felettiek számára.

Bemutatkozó alkalom: október 15., pén-
tek 11.00 óra. Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Központ.

A programon lehetőség nyílik a foglalko-
zásvezetőkkel találkozni, és alakítani a prog-

ram későbbi alkalmait. A további foglalko-
zásokról a későbbiekben tudnak tájékozódni. 
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Online programok
Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden 
életkorban fontos, de időskorban kiemelt 
figyelmet igényel. A mozgásszervi problé-
mák megelőzésében, kezelésében tapasz-
talt gyógytornász várja az érdeklődőket. 
A beszélgetés részeként lehetőség nyílik 
egyéni problémák átbeszélésére (a hétköz-
napokban 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 óra között. 
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, 
adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ 
kedvezménykártya számát!

Jógafoglalkozás
Minden hétfőn 14 órától indítunk Zoom fe-
lületen jógafoglalkozást (ha nagy az érdek-
lődés, akkor újabb csoportot szervezünk 
15.15 órai kezdettel, jelentkezési sorrend 
szerint).

Minden alkalomra külön regisztráció 
szükséges az idosbarat.ujbuda.hu felületen 
lévő űrlap kitöltésével. A jelentkezési idő 
az adott foglalkozást megelőző kedd 9 órá-
tól hétfő 9 óráig tart.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi ségek 
bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI. ÖK rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának polgármestere az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) költségelven kívánja bérbe adni azokat  

a tulajdonában álló Budapest, XI. kerület, Albertfalva u. 4. szám alatti üres 
lakásingatlanokat, melyek a Rendelet 11. § (2) bekezdésének megfelelően csak 

pályázat alapján adhatók bérbe.

a Pályázatra kiírt lakások címe: 
A pályázati kiírásban felsorolt, Budapest,  
XI. kerület, Albertfalva u. 4. szám alatti épületben lévő üres 
lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.  
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek: 
a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban vannak szükség szerint esztétikai 
felújításra közös megállapodás alapján sor kerülhet  
a lakások komfortfokozata: összkomfortos

a Pályázat célközönsége: 
A pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,  
illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, a pályázó  
a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest, XI. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje 
közfeladatot ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben.

a Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 29.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás  
és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, 
Zsombolyai út 4. sz. alatt a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. 
sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról (http://
kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra 
irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2021. szeptember 28.
dr. László Imre 

polgármester s. k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Üres lakások költségelven történő bérbeadására – 2021.

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Minden hónap 
második szerdáján. Következő alkalom: szeptember 15., 9 óra. 
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu. 

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 egyez tetés 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

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,  
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.  
Egyeztetés alapján:  +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága (Bp., XI., 

Bocskai út 39–41.) nyilvános pályázatot hirdet a 

Budapest, XI. ker., BaranyaI u. 2. sz. 
alatti, 70. albetétszámú, 71 nm-es 

alapterületű, földszinti, utcai 
bejárattal rendelkező, 

önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására.

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának 
Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, 
XI., Zsombolyai u. 5. sz. II. em. 206. szoba) kell 

benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni:  
„pályázat a Baranyai u. 2. sz. alatti ingatlan 

bérbevételére”.
                                             

a pályázat BenyújtásI határIdeje:  
2021. október 25. (hétfő) 12.00 óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás 
tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt 
átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. sz. II. em. 
206. szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.ujbuda.hu).  
További információ  
a 381-1311-es,  
a 381-1312-es,  
a 372-4686-os  
és a 372-4655-ös  
telefonszámon kapható. 

Budapest, 2021. szeptember 22.
dr. László Imre 
polgármester

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS

Ady Endre: Október 6. című költeményéből idézünk 2 
sort.
Vízszintes: 1. … sauvignon, kékszőlőfajta. 8. Az idézet első 
sora (S, É, E, E). 13. Részben kirepül! 14. Poén. 15. Gyűrű 
alakú korallzátony. 16. Menyegző. 18. Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat, röv. 19. Weber operája. 20. Fehérje, amely 
a szervezetben lejátszódó kémiai reakciók sebességét gyorsít-
ja. 22. Gyógyító ember a kisgyermek nyelvén. 24. Litván gép-
kocsijelzés. 25. Igavonó állatot biztató szó. 26. Azonosak. 28. 
Hegyi folyócska Kelet-Tirolban 
(ISEL). 30. Római katolikus, 
röv. 31. Meggyőződéssel hisz. 
33. Labdát fej fölött passzol. 
34. Téli sporteszköz. 35. Tova. 
37. Bezáratlanul. 39. Csigatem-
pójú. 41. Kis kerti madár. 43. 
Klasszikus föld. 45. Fiatalon 
elhunyt geográfus, botanikus, 
a bükki vegetáció feltérképező-
je (Nándor). 46. Idegen eredetű 
női név. 48. Ragadozó madár. 
50. Zeke egynemű betűi. 51. 
Fürdőszobai berendezés. 52. 
Játszma, angol eredetű szóval. 
54. Hacsaturján keresztneve. 
56. Rögdarab! 57. Évszak. 58. 
Időszak befejező része. 59. 
Kisszerű részlet! 61. Alom egy-
nemű betűi. 62. Rázkódik. 64. 
Zenei kifejezés: hangosan adan-
dó elő. 66. A hiány állapota. 69. 
Svájci kanton. 71. Londoni ha-
zug ember! 72. Nobel-díjas ír 
költő, drámaíró (William But-
ler). 73. Piaci elárusítóhely, né-
met eredetű szóval. 75. Görög 
és vatikáni autójel.

Függőleges: 1. Forrasztóón 
2. Matematikai viszony. 3. Le-
tüdőz. 4. Ruha egynemű betűi. 
5. Horony. 6. Hozzám közelebb. 
7. Olasz férfinév. 8. Felvigyázó. 
9. Lócsemege. 10. Reding …, fi-
gura a magyar kártyában. 11. Rövid nadrág. 12. Oszlopdarab! 
17. Kettőzve: édesség. 19. Folyó Belgium és Franciaország 
területén. 20. Az idézet második sora (Y, N, A, T, L). 21. Vo-
natkozó névmás. 23. Szűrt díszít. 27. Előkelő. 29. Ellenőrzés, 
röv. 30. Csapnivaló. 32. Svájci születésű francia író (Claude). 
33. A legnagyobb könyvforma, amely a fólió egyszeri össze-
hajtásából származik. 34. Beszed páratlan betűi. 36. Ampu-

tál. 38. Róma folyója. 40. … iacta est, a kocka el van vetve 
(Iulius Caesar). 42. Az angol ábécé utolsó betűje. 44. Tüskés 
gyomnövény. 47. Tenesszium és ittrium vegyjele. 49. Csavar. 
53. Csukott. 55. Váladékot termelő és ürítő hám eredetű ana-
tómiai képlet. 57. Amerikai színész (Nick). 58. Megviccel. 60. 
A Beatles együttes dobosa (Sir Ringo). 61. Az a távolabbi. 
63. Bécsi zéró! 65. Olvadni kezd! 67. Bekecs páros betűi. 68. 
Késnyél része! 70. Én, németül. 73. Pártos Erzsi. 74. Cérium 
vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 8. és függ. 20. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 17. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Ökörnyállal az ősz előre köpdös 
lomboknak készül ezerszínű köntös”. Nyertese: Karsai József, 
1113 Budapest, Kászony u. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Ismerős ízek új tálalásban
A bakonyi csirkemell 
jól ismert fogás 
a legtöbb magyar 
családban, hiszen 
ki ne szeretné ezt 
a szaftos, tejfö-
lös-gombás ragut? 
Parcsetich Ernő, 
a VakVarjú étterem 
séfje kissé újragon-
dolta, így mennyei 
levest készített 
az alapanya-
gokból. Ezeken 
a hűvös-esős 
napokon garan-
táltan sikere 
lesz!

Elkészítés:
A vöröshagymát tisztítjuk 
és kockázzuk, majd felhevített 
zsíron aranybarnára pirítjuk. 
Hozzáadjuk a fűszerpaprikát, 
valamint a megtisztított csir-
kecombokat, sózzuk, és bele-
tesszük a kockázott paradicso-
mot, paprikát, majd kis lángon 
puhára főzzük.

Mikor elkészült, kivesszük 
a combokat. Miután kihűl-
tek, lefejtjük a húst a csontról 
és apró darabokra tépkedjük.

A szaftot felöntjük egy ke-
vés alaplével, aztán felforral-
juk. Közben habarást készí-

tünk a lisztből és a tejföl feléből. Forrás 
után behabarjuk a levest. A cél, hogy sűrű, 
krémleves állagot kapjunk. Ezután össze-
turmixoljuk botmixerrel vagy turmixgép-
pel, majd átszűrjük.

A szalonnát összevágjuk, a zsírját ki-
pirítjuk, a pörcöt félretesszük. A zsírt 
óvatosan, folyamatos kevergetés mellett 
a maradék tejfölhöz keverjük. Sózzuk, 
és habverővel könnyű, krémes állagúra 
verjük.

A pórét tisztítjuk, apró kockára vágjuk 
és a vajon átfuttatjuk. Hozzáadjuk a meg-
mosott gombát, sózzuk, és enyhén megpi-
rítjuk.

Tálaláskor az összetépkedett húst egy 
mélytányér közepére formázzuk és mel-
lé öntjük a levest, a hús tetejére tesszük 
a gombát, majd óvatosan rákanalazzuk 
a tejfölhabot és megszórjuk a szalonna-
pörccel. Ha tovább szeretnénk fokozni 
az élvezeteket, a tépett csirkehúshoz házi 
nokedlit és apróra vágott újhagymát is ke-
verhetünk tálalás előtt.

Jó étvágyat kívánunk!

Van-e a forrada-
lomnak humora? 

A válasz egyszerű. 
Csak annak van. 

A diktatúra „érti 
a viccet, csak nem 

szereti”. Közismert, 
hogy a Rákosi-korban 

a vicceket úgy osztályozták: 
3-as, 4-es, esetleg 15-ös. Azaz 
három, négy vagy tizenöt évet 
lehetett kapni akár a mesé-
lésükért is. Ennek ellenére 
a viccek terjedtek, csupán 
halkan, egymás közt.

Azt nyilván mindenki ismeri, hogy Rá-
kosi (aki a viccekben Borzasként szerepel 
sokszor, utalva tök kopasz fejére) vidéki 
útján parasztokkal találkozik.

– Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? – tré-
fálkozik Rákosi a parasztokkal.

– Jól vagyunk, jól vagyunk – tréfálkoz-
nak a parasztok Rákosival.

És ennek egy cizelláltabb verziója:
Rákosi és Gerő Ernő egy nagygyűlésről 

hazafelé egy parasztot lát dolgozni a me-
zőn. Megállítják az autót. Rákosi odaszólt 
a parasztnak: „Jó napot, jó munkát bá-
tyám! Mondja, mit dolgozik?”. A paraszt 
még csak nem is válaszol. Gerőt ez bosz-
szantja, és türelmetlenül odaszól Ráko-
sinak: „Hát nem mindegy, hogy mit vet? 
Úgyis a miénk lesz a termés”. Arra már 
megszólalt a paraszt: „Kendert vetek, 
oszt’ kötél lesz belőle!”

A szakértők szerint lehet, hogy ez már 
15-ös kategória? Merthogy erről is szólt 
egy vicc.

Jó hangulatú társaságba becsöppen 
az egyik barát, aki amúgy büntetőbíró.

– Fiúk, most hallottam egy rettentő jó po-
litikai viccet, ami tizenöt évi elzárással jár.

– Jó viccet? Akkor mondd el nekünk is!
– Ha bolond lennék, hát most szabtam 

ki érte tizenöt évet.

Bibó István, nyilván nem véletlenül, 
1956-ban írta: a szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem. Ha néhány 
napig is, de a legendás pesti humor újra 
a mindennapok nyilvánosságának a része 
lett.

Mint közismert, október 23-ának egyik 
emblematikus eseménye a rettegett diktá-
tor, Joszif Visszarionovics Sztálin szob-
rának ledöntése volt. Joszif magyarul Jó-
zsef, innen a gyorsan terjedő mondás: Ne 
makacskodj Jóska, ideje lefeküdni. Vagy 
a másik: Kemény legény ez a Jóska, mert 
nehezebb feltörni, mint a húsvéti cso-
kinyuszit.

– 1956-ban ki várta legjobban a Miku-
lást?

– Sztálin, mert már október 23-án ki-
rakta a csizmáit. (Amikor a szobrot le-
döntötték, a csizmák fölött tudták elvágni, 
és azok ott maradtak a talapzaton.)

– Mivel tudták a lábáról levenni a népek 
nagy vezérét?

– Mutattak neki egy órát, és ahogy le-
nyúlt érte, valaki hátulról meglökte.

Örkény István 1957-es feljegyzéseiben 
több közszájon forgó humoros megjegy-
zést örökített meg – szintén azzal, hogy 
mindezek a szabadság apró megnyilvánu-
lásai is:

„Tekintse meg Budapestet a magyar–
szovjet barátság hónapjában”. (A magyar–

szovjet barátság hangoztatása lépten-nyo-
mon szembejött a korban.)

„Budapest, vérfürdőváros.”
Kohn bácsi a romba dőlt Üllői úton csó-

válja a fejét. „Ha nem tudnám, hogy a szo-
cializmust építjük, azt kellene hinnem, 
hogy háború van.”

A „pesti srácok” is sok vicc főszereplőjévé 
léptek elő.

Egy kisfiú géppisztollyal belép egy fi-
nom házba. „Néni kérem, ha szépen meg-
törlöm a lábam, szabad kilőnöm az abla-
kon?”

Egy 13 éves gyerek golyószóróval áll 
az utcasarkon. Szájából cigaretta lóg, 
és figyeli, merről jönnek az oroszok. Arra 
jön egy néni, meglátja, és nekiesik. – Te 
csibész! Nem szégyelled magad? Meg-
mondlak anyádnak! Pillanatok alatt tömeg 
verődik össze, kilép egy férfi, és rátámad 
az idős asszonyra: – Nem szégyelli magát? 
Egy ilyen ifjú hőst megtámadni és megver-
ni, aki golyószóróval harcol az oroszok el-
len! A néni valamivel nyugodtabban feleli:

– Az rendben, hogy harcol, de mint 
a nagyanyja nem nézhetem tétlenül, hogy 
cigarettázik.

Horváth Julianna 2006-ban gyűjtötte ösz-
sze egy kötetben 1956 humorát, ő elsősor-
ban az akkoriban igen népszerű és gyakori 
röpcédulákból idézett. Ahogy ezt is:

Egy 13 év körüli fiú géppisztollyal, de-
reka körül kézigránáttal kirakva szalad 
az utcán. – Mi az, fiam, jönnek az oro-
szok? – kérdi egy járókelő.

– Dehogy az oroszok! A mama!
Szintén innen: „Mikor volt Magyarország 

a legsportosabb ország? Hát 1956-ban, mert 
akkor minden sarkon állt egy puskás öcsi.”

Egy utolsó még Örkény gyűjteményéből:
Kohn bácsi a Kilián laktanya előtt ha-

jigálja a kézigránátokat a tankokra. Hív-
ják, jöjjön be, harcoljon velük.

– Van eszembe! Végre maszek vagyok.
A vicc akkor jó, ha nem kell magyaráz-

ni, de az újszülöttek kedvéért – akiknek 
minden vicc új – mondjuk el, hogy a pes-
ti Kilián laktanyánál, az Üllői út sarkán, 
a Corvin köztől egy puskalövésnyire 
komoly harcok dúltak. A „maszek” szó 
önmagában is érdekes. Abban az időben 
szinte minden állami tulajdonban volt, 
saját tulajdonú bolt, műhely, vendéglő 
és a többi gyakorlatilag nem létezett. Csu-
pán egészen kivételesen lehetett valaki 
irigyelt „maszek” – a  kifejezést a neves 
humorista, Kellér Dezső alkotta, a „ma-
gánszektor” rövidítéseként.

Szintén ezekből a napokból:
„11. óra: Nagy Imre közli a lakosság-

gal, hogy tegyék a rádiót az ablakba, mert 
a szovjet csapatok jobban tudnak harcolni 
zeneszó mellett.”

„20 óra: Jó estét gyerekek, tankban 
vagytok már? Most a tankelhárításról me-
sélünk nektek.”

(„Jó estét gyerekek, ágyban vagytok 
már?” – így kezdődött a rádióban akkori-
ban a népszerű esti mese. Tévéadás még 
nem létezett.)

Viccek egy darabig még a forradalom 
november 4-i leverése után is születtek: 
„Elvesztettem a nemzet bizalmát. A be-
csületes megtaláló értékes jutalomban ré-
szesül. Feladó: Kádár János”.

1956-ban ezt magyarázni sem kellett. 
A Rákosi börtönében éveket eltöltő Kádár 
eleinte Nagy Imre hívének mutatta magát, 
majd a szovjetek segítségével a forrada-
lom vérbe fojtójává vált.

D. J.

A forradalom humora  
a szabadság hangja
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FÉRFI KOSÁRLABDA 
Nem indult jól a szezon az újbudai kosár-
labdacsapatnak az NB I Piros csoportjá-
ban, egyelőre sereghajtó a MAFC a tabel-
lán. Az örökrangadón a Honvéd 52-81-re 
győzte le a Gabányiban a hazai csapatot.

NŐI KOSÁRLABDA 
A női kosárlabda NB I harmadik 
fordulójában az ELTE-BEAC 
a tavalyi ezüstérmes Atom-
erőmű KSC Szekszárd 
együttesét fogadta. Bár 
a vendégek hozták 
a papírformát, az újbu-
dai lányok nem adták 
könnyen magu-
kat: a Szekszárd 
alaposan meg-
s z e n v e d e t t 
a győzelemért 
a Gabányiban.

KARATE
Rekordot állított 
fel a Budai Harcmű-
vész SE, mivel hat ver-
senyzője is kvalifikálta magát 
a novemberi Kyokushin karate 
utánpótlás-Európa-bajnokságra. 
A Debrecenben megrendezett mi-
nősítő versenyről négy arany-, három 
ezüst- és két bronzéremmel térhettek haza 
a karatésok.

JÉGKORONG
Remek kezdéssel az ERSTE Liga élére 
állt a MAC, amelynek a legerősebb csa-
patok ellen sikerült rögtön győzelmet 
aratni. A morcos medvék a DEAC ottho-
nában is megnyerték első mérkőzésüket 
ebben a szezonban, 3-7 lett a végeredmény. 
A Tüskecsarnokban következett a másik 
nagy rangadó: a Ferencvárost fogadták. 

A Fradi az előző három találkozón meg-
verte a MAC-ot, most szoros mérkőzésen, 
a hosszabbítást követő szétlövésben a MAC 
HKB Újbuda csapata nyert 3-2-re. A har-
madik meccset Székesfehérváron vívták 
a Titánok gárdája ellen, ahol az utolsó pil-
lanatokban sikerült megszerezni a győztes 
gólt. Ezután a Gyergyót fogadta a MAC 
a Tüskecsarnokban. Az erdélyi együttes 

már 0-2-re vezetett, de az utolsó harmad-
ban az újbudai fiúk döntetlenre hozták 

a rendes játékidőt. A hosszabbítás-
ban nem esett gól, a szétlövésben 
pedig a gyergyóiaknak kedvezett 
a szerencse, így ezt a mérkőzést 

elvesztették a med-
vék. A MAC 

h a m a r o s a n 
a Dunaújváros 
és a Győr ellen 

mutathatja meg 
tudását az ERS-

TE Ligában, október 
végén pedig a Magyar 

Kupában is megküzde-
nek majd ellenfeleikkel.

VÍZILABDA
Hibátlanul kezdett 

az OSC a férfi vízilab-
da Bajnokok Ligája első 

selejtezőkörében. Az új-
budaiak török, görög, litván, 

horvát, montenegrói és orosz ellenfeleiket 
is legyőzték, így hat győzelemmel várhat-
ják a folytatást Párizsban. Az OSC a ha-
zai bajnokságban is remek szériában van. 
Nemrég idegenben 14-7-re verték a Sze-
gedet, majd a második fordulóban egy 
nagy zakót adtak a Nyéki Imre Uszodában 
a Miskolcnak (20-7). A csapat három győ-
zelmének és kiváló gólarányának köszön-
hetően vezeti a tabellát a szintén veretle-
nül kezdő Ferencváros, illetve a Szolnok 
gárdája előtt.

sport

Vegyes szezonkezdet

Kajak-kenu: Kisbán 
Zsófia világbajnoki 
ezüstérmes
Óriási sikert hozott a Koppenhágában megrendezett 
kajak-kenu világbajnokság a magyaroknak: az érem-
táblázaton az első helyen zártak, hat aranyat, nyolc 
ezüstöt és négy bronzot hoztak haza Dániából. 
Az éremesőből Újbudára is hullott egy ezüst. Ezt 
a Lágymányosi Spari versenyzőjének, a többszö-
rös Papp László Sportösztöndíjas, Újbuda kiváló 
sportolója címet nyert Kisbán Zsófiának köszön-
hetjük, aki az 5000 méteres távon szerezte meg 
a második helyet. Pitestiben, a maratoni kajak-kenu 
világbajnokságon is a magyaroké volt az éremtábla 
első helye. Zsófia innen bronzéremmel térhetett haza.
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