A XI. kerület közéleti lapja
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Kelenföldi városközpont:

Újbuda nem dönt
a helyiek nélkül
– Minden adott ahhoz, hogy a kelenföldi városközpontra kiírt
pályázat az újbudaiak érdekeinek megfelelően alakuljon, akkor
is, ha nem a miénk a tulajdon többsége – jelentette ki lapunknak
László Imre polgármester. A 80 százalékban tulajdonában lévő
területet a forráshiánnyal küzdő főváros kívánja értékesíteni,
Újbuda Önkormányzata azonban kisebbségi tulajdonosként is
kizárólag a helyiek által támogatott átalakítási terveket fogadja el. A koncepcióterveket elbíráló négytagú bizottság tagja lesz
a kerület főépítésze, valamint a városgazdálkodási igazgató is.
A végső döntést a környékbeliekkel közösen hozzák majd
meg. A pályázók november 29-éig nyújthatják be ajánlatai-

kat, az elektronikus árverés után Újbudán lakossági fórumot
tartanak. A kelenföldi városközpontban kialakítandó funkciók
között Újbuda Önkormányzata többek között olyanokat részesítene előnyben, mint a bölcsőde vagy óvoda, a patika/orvosi
rendelő, a közösségi tér, a bank vagy a piac. – Az önkormányzat
minden körülmények között annak szerez érvényt, hogy azok
a szolgáltatások, amelyek most ott vannak, a jövőben is meglegyenek – hangsúlyozta a polgármester.
Adott esetben a XI. kerületi önkormányzat, illetve
a főváros is eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, indoklás nélkül.
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Fonódó: több zöld, kevesebb
autó a Műegyetem előtt
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Az önkormányzat intézményeiben 91 százalékos az átoltottság

Újra elő kell venni a maszkot
– Válságos időszak jött el a Covid-világjárvány újjáéledésében, és az epicentrum
ismét Európa – közölte az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) regionális hivatalának elnöke, Hans Kluge. Európában
a múlt héten több mint megkétszereződött
a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülők száma, és ha a járvány ilyen ütemben terjed, akkor februárra újabb
félmillió halálos áldozata lehet
a kontinens országaiban.
A járvány újraéledését
a WHO szakembere
szerint a lakosság
alacsony átoltottsági
szintje és a korlátozó
intézkedések lazítása okozta.
Az Európai Gazdasági Térség 29
országában a 18 év
felettiek 75,7 százaléka
kapott már két Covid elleni oltást az ECDC novem-

ber 5-i adatai szerint. Magyarországon
ez az arány 67,2 százalék volt, ugyanezen
a napon az újonnan regisztrált fertőzöttek
száma 68 százalékkal ugrott meg.
A magyar kormány eddig a napig annyi
óvintézkedést vezetett be, hogy november
1-jétől ismét kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedésben. Ugyanekkor lépett
hatályba az a kormányrendelet, amely
szerint a versenyszféra munkáltatói előírhatják dolgozóiknak a koronavírus elleni
védőoltás
felvételét.
Ahol az állam a munkáltató, ott ez már
megtörtént. Aki nem
vállalja a kötelező oltást, akár a köz-, akár
a magánszférában,
az egy évig fizetés nélküli szabadságra mehet
(annak összes, a szolgálati időt érintő hátrányával
együtt). A vállalatok a megyei

November 22–28. között
országos oltási akcióhét
lesz: 101 megyei, illetve városi
kórházban várják 7–19 óráig
időpontfoglalás nélkül a még
oltatlanokat, illetve a második,
harmadik oltást felvenni
kívánókat. A regisztrációt
a helyszínen végzik el, az oltás
érkezési sorrendben történik.
A kórházi oltópontokon Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Janssen
és Sinopharm áll rendelkezésre.

oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ezt az üzemorvosok rendelkezésére
bocsátják.
Újbuda Önkormányzatának intézményeiben 91 százalékos az átoltottság,
az oltás kötelezővé tételét nem tervezi
a kerület vezetése, inkább okos munkaszervezéssel akadályozzák meg a fertőzés
terjedését.

Függőség
és család
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Újabb egymilliárd a főváros
közösségi költségvetésére

A közösségi költségvetés idén július
végén lezárult tesztéve után ismét ötletelésre biztatja a budapestieket a Fővárosi
Önkormányzat. Az előző időszakhoz hasonlóan 2021–22-ben is egymilliárd forintot
fordít Budapest vezetése a város lakóitól
származó ötletek valóra váltására, a beérkező javaslatok közül – előzetes szűrés
után – ismét online szavazáson választják
ki a legjobbakat. (A 2020–21-es körben
csaknem 70 javaslat futott be, ezekből 53
került szavazólistára, és 15 lesz megvalósítható.) Idén már 16 éves kortól lehet javaslatokat küldeni az otlet.budapest.hu oldalon
keresztül 2022. január 31-éig, három kategóriában (lásd keretes).

A már lezárult körben is volt Zöld Budapest kategória, erre
összesen 250 millió forintot különített el a főváros. Ugyanennyi jut a Gondoskodó Budapest kategóriába beérkezett,
közösségfejlesztő, a szolidaritást elősegítő megoldásokra, Egész Budapest címszó alatt pedig olyan javaslatokra
szánnak összesen 500 millió forintot, amelyek az egész
főváros, de legalább három kerület lakosságát érintik.
Tavaly több mint 13 300 szavazat alapján választották
ki a 15 megvalósítandó tervet, a legtöbb, csaknem 4000
voksot az kapta, amelynek értelmében üres lakásokat
kellene felújítani, majd bérbe adni hajléktalan embereknek. Erről október 19-én tartottak nyilvános konzultációt a Főpolgármesteri Hivatalban. Ugyanitt lesz
konzultáció november 15-én 17–19
óráig a második legnépszerűbb ötletről,
amely a Példamutató közvécék Budapesten munkacímen fut. Másnap pedig

56-os megemlékezések

Tavaly az az ötlet kapta a legtöbb szavazatot, amellyel
hajléktalan emberek lakáshoz jutását segítenék

– Ha csak egy szóban írhatnám le, mit jelent 1956, akkor minden bizonnyal
a szabadságot mondanám. Egyszerre metaforája az életnek és a reménynek,
a hazaszeretetnek és a másik ember szeretetének – mondta László Imre, Újbuda
polgármestere november 4-én, Nagy Imréné Égető Mária Etele úti emléktáblájának megkoszorúzásakor. – Mást, de mégis ugyanazt jelenti a szabadságért
küzdeni 2021-ben, mint 1956-ban. Nekünk már szerencsére nem kell életünket
adni, de akik így tettek, azok emléke kötelez bennünket – emelte ki a városvezető.
Koszorúzásokat tartottak, gyertyát gyújtottak a kerület három nagy ʼ56-os
emlékhelyén is.

Zöld Budapest

Budapest legyen zöldebb, lakói éljenek környezettudatosabban, a város készüljön a klímaváltozásra.

azokat várják 14–16 óra között, akik a Duna-parti rézsűn
kialakítandó ülőfelületekről mondanák el véleményüket.
A konzultációkra meghívják az ötletek benyújtóit, az Esélyteremtő Budapest civil munkacsoport
tagjait, valamint a szakmailag releváns
szervezeteket, de várnak minden budapestit is, előzetes regisztráció után (a
link elérhető a budapest.hu oldalon).
A konzultációkat egyelőre élőben tervezik – kötelező maszkviselés mellett
–, ám a járványhelyzettől függően online formátumra is készülnek.

Esélyteremtő
Budapest

A cél az, hogy az önkormányzat csökkenteni tudja
a társadalmi különbségeket, segítse a hátrányos helyzetű közösségek életét.

Nyitott Budapest

Új, kísérleti megoldások, közösségépítő ötletek, kön�nyen használható és elérhető digitális fejlesztések annak érdekében, hogy javuljon az együttműködés a város közösségeiben, illetve a budapestiek és a főváros,
valamint annak intézményei között.

Érzékenyítés a Szegletben
Újbuda Önkormányzata minden évben
megrendezi érzékenyítő programját, hogy
az esélyegyenlőség elve alapján javítani
tudja a hátrányban élők, nehézséggel
küzdők életminőségét, civil és vállalati partnereivel közösen. Ez a tenni akarás hívta
életre idén is az Esélyek utcája programot.
Október 28-án, a Szeglet Közösségi és Élménytérben rendezett találkozón Bakai-Nagy Zita alpolgármester köszöntötte a szakembereket, civil szervezetek és együttműködő
cégek képviselőit.
– A cél az – emelte ki Bakai-Nagy Zita –, hogy a vállalkozások is kapcsolódási pontokat találhassanak az érzékenyítésben, ezzel együtt emelve a hátrányban élők, fogyatékkal élők esélyeit. Szerencsére egyre nagyobb az igény
a kerületben működő cégek részéről is az esélyegyenlőség
kiemelt kezelésére. Az Esélyek utcája rendezvény
lehetőséget ad arra, hogy a fogyatékkal élőkkel foglalkozó alapítványok, egyesületek
megosszák a náluk lévő tapasztalatokat, tudást az együttműködő partnerekkel – mondta az alpolgármester.
A Hullámok között alcímű
eseményen először dr. Lehoczky Péter Gábor, a Szent Kristóf
Szakrendelő főigazgatója tartott
előadást a Covid-19 kapcsán,
munkaegészségügy és mentális
egészség témában. Ezután a Down
Alapítvány képviselője, Magyari
Tímea beszélt az inkluzív szolgáltatástervezésről. Ismertetőjében többek
között szó volt arról, hogy a fogyatékkal
élők milyen kihívásokkal nézhetnek szembe
például hivatalos ügyintézések kapcsán, és hogyan lehet őket támogatni ilyen szituációkban.
– Bármilyen területen lehet érzékenyíteni – mondta a Down
Alapítvány szakértője. – Nagyon hasznos például az integráció, az hogy normál óvodákban, iskolákban lehetnek fogyatékkal élő gyermekek is. Most már szélesebb körben elterjedt
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A függőség családi betegség
Mivel tesz jót, illetve mivel árt egy család,
amikor segíteni akar szenvedélybeteg
tagján? Hogyan lehet rávenni egy alkoholistát, hogy hagyja abba az ivást? Ezekre
a kérdésekre kereste a válasz a tizenkét
évig Csernus Imre alapítványánál dolgozó
Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns
az Újbuda önkormányzata által szervezett
interaktív előadáson.
„Ne tedd meg helyettem azt, amit magamért kellene.
Ne higgy el mindent, amit mondok neked. Ne keress
kifogásokat számomra, és ne próbálj megmenteni a követ
kezményektől.” – Bajzáth Sándor weboldalán a szenvedő
családtagokat megszólító bevezető kíméletlenül világít rá
a szülők, élettársak, feleségek hibáira, amelyeket szeretettől,
aggodalomtól és félelemtől vezérelve követnek el.

Út a lejtő aljáig

az integrált sportolás, de az is nagyon sokat segít, hogy az olimpia
mellett közvetítik a paralimpiát is.
Fontos az érzékenyítés más területeken is, például a hivatalokban, orvosi
rendelőkben, cégeknél, sőt, csapatépítésnek és szemléletformálásnak is megfelelhet
– mutatott rá Magyari Tímea.
A Szeglet Közösségi és Élménytér nem csupán
rendezvényhelyszín, hanem egyben olyan társadalmi
vállalkozás is, amely számos érzékenyítő előadásnak
és csoportfoglalkozásnak ad otthont. – Mostanában
a szokásosnál is több itt a különböző érzékenyítő tréning,
amelyet vállalatok tartanak, de gyakorlatilag bárkit vá-

runk szeretettel – mondta Bovier György üzletfejlesztési
igazgató. – A Szeglet a Salva Vita Alapítvány épülete,
és 2022 februárjáig van forrásunk támogatásból, utána
ez megszűnik. Azon dolgozunk, hogy legyen annyi rendezvényünk, amennyivel ez a helyszín továbbra is fenntartható. Azt tapasztalom, hogy a kvázi „egészséges” emberek igyekeznek nyitni felénk, ahhoz viszont nekünk,
fogyatékkal élőknek is lépéseket kell tenni feléjük, hogy
megkönnyítsük a közelítést, érzékenyítést – hangsúlyozta
Bovier György.
Az Esélyek utcája kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol
a jelen lévő szervezetek, cégek képviselői a közös munka,
az együttműködés lehetőségeit beszélték meg.

T. E.

Bajzáth Sándor nem a levegőbe beszél: a drog- és alkoholfüggőkkel, valamint hozzátartozóikkal foglalkozó szakember maga is felépülő függő. – Tizenkilenc éve vagyok tiszta
– mondta, ahelyett, hogy a „leszoktam” szót koptatná. Mert
erről nem lehet. A cél: józannak maradni egy életen át. Neki
ötéves koráig nem volt kapcsolata az anyjával, önismereti
munkája révén úgy látja, ez okozott benne olyan súlyos szeretethiányt és kötődési zavart, ami miatt a drogok felé vette
az irányt. Önmaga tönkretételéhez azonban más is kellett.
Szülei válása után édesanyja és nevelőapja ezt a hiányt akarta anyagiakkal kompenzálni, amiből azt tanulta meg, hogy
minden jár neki az életben. Az állandóan dolgozó szülők
mellett nem sok figyelmet kapott, így bizonytalan, szorongó
gyermekké vált, és az olvasásba menekült. A gimiben kezdett megvadulni. Hamar rájött, amikor bulizik, képtelen tartani a kontrollt az ivásban. Mikor első barátnőjével elkezdett
drogozni, úgy látta, minden a helyére került zavaros életé-

ben, szavai szerint az anyaméhben érezte magát. A drogos
közösségben pedig végre tartozott valahová.
– A drog volt az anyám, a szerelmem, a szexuális partnerem.
Mindent megkaptam tőle, csak körülötte forgott az életem –
meséli a tizenöt évig intravénás kábítószereken élő Sándor,

– magyarázta Sándor. A konzultáns ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a függő párja legtöbbször társfüggő, aki hasonló
problémákkal küzdő családból jött, és keresi az ismerős dolgokat. Számára ismeretlen az önmagáért való kiállás, illetve
a határhúzás, így mindketten benne ragadnak a helyzetben.
– Egy kliensem arról mesélt, nem tud mit tenni alkoholista
férjével, aki ittasan viszi gyerekeit autóval az iskolába. Ilyen
esetben a határt szabni képtelen társ bűnrészessé válik – teszi
hozzá Sándor.

Nincs felmentés

aki szerint akkoriban nem létezett olyan kábítószer, amit be
ne szedett volna. A ‘90-es években amfetamint, kokaint,
heroint árult, így a törvénnyel is meggyűlt a baja. Akkoriban
napi tízszer szúrta magát. Tizenöt kórházi elvonós leállási
kísérlet, negyven rehabilitációs intézetekben eltöltött hónap
után tizenkilenc éve alkohol- és szermentesen él.

– A család legkárosabb reakciói közé tartozik a tagadás, illetve ha elfogadja, hogy a függő ilyen, és nem tehet róla, felmentve ezzel a felelőssége alól. A szülők gyakran bűntudatuk
miatt akarják kímélni a tévútra tévedt gyereket („rossz anya,
apa voltam”). Nemet mondás és feltételszabás – foglalta ös�sze az alapvető szabályokat a szakember. Bajzáth Sándor úgy
véli, ha valaki saját maga nem jut el a felismerésig, akkor képtelen lesz a tartós józanságra. Ezt igazolja, hogy az érintettek
többsége nem áll le végleg: az egymillió alkoholista országában csak a függők egyharmada képes egyszer s mindenkorra
T. D.
felhagyni szenvedélyével.

A családnak is változnia kell

Mivel egy függő rendszerszintű problémát okoz a családban,
minden tagjának részt kell vennie a felépülésben, ami azzal
jár, hogy ők maguk is változnak. A szakember szerint a családtagoknak először azt kell megérteniük, hogy egy drogos
gyerekre vagy alkoholista társra nem lehet észérvekkel hatni,
mert irracionális betegségről van szó. – Egy függőre lehetetlen
bármit is ráerőltetni, de ha a környezete határokat szab, az komoly hatást gyakorolhat rá – teszi hozzá. – Nem ritka például,
hogy a feleség ultimátumot ad: elköltözik, ha társa nem hagy
fel életmódjával, vagy a főnök helyezi kilátásba, hogy kirúgja
az illetőt. Ha az érintettnek még fontosak az olyan értékek,
mint a munkahely vagy a párkapcsolat, változást lehet elérni

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

– megújuló felső rakpart

Új fonatok a budai
villamoshálózatban

Ha valaki villamosra száll a Budafoki
út–Dombóvári út kereszteződésénél,
akkor átszállás nélkül juthat el a Deák
térig vagy Óbudára. Erre már csak
három évet kell várni, ha a tervezett
Bertalan
ütemben készül el a budai fonódó
Lajos utca
villamoshálózat második szakasza,
megálló
amelynek átdolgozott terveit a múlt
héten mutatta be online lakossági
fórumon a Budapesti Fejlesztési Központ
(BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid.

Szent Gellért
tér megálló

további új megállóhelyek

Petőfi híd
megálló

•

•

•

•

Magyar tudósok
körútja
Pázmány Péter
sétány
Nádorkert vasúti
megállóhely
Budafoki út
végállomás

– A budai fonódó 2015-ben elkészült első szakasza egyértelmű siker, az Észak- és Dél-Budát átszállás nélkül összekötő járatok forgalma
megduplázódott – mondta el a BFK vezetője. A második
szakaszban a Szent Gellért térről a Duna-part mentén a Budafoki útig épül ki villamosvonal. Létrehozását Vitézy
szerint az indokolja, hogy Budapest fejlődése
mindinkább délre tolódik, az érintett térségben
ma 42 ezer fő lakik, illetve dolgozik (a lakók
vannak kevesebben), a fejlesztés nyomán ez
a szám 70 ezerre nőhet. A főváros vezetése
és a BFK 2020 végén írta alá a megállapodást arról, hogy a budai fonódó második ütemének beruházását az állam vállalja át, utána
a 2018-ban elfogadott terveket átdolgozták.
Eszerint a Szent Gellért tértől a Budafoki úti végállomásig 2,8 kilométer új, kétvágányú villamospályát építenek – ebből 1,64 kilométer füves burkolatú lesz –, hét pár
akadálymentes megállóval. A fejlesztéshez tartozik, hogy
a Műegyetem rakparton egybefüggő, az EuroVelo hálózathoz
tartozó kerékpáros utat, illetve attól elkülönített gyalogos sétányt hoznak létre. Fontos eleme az új szakasznak a Nádorkert megálló, ahol a Déli Körvasútra lesz átszállási lehetőség.
A projekt része a forgalmi rend átalakítása; a Műegyetem
előtt kétszer egy sávon haladhat majd a közúti forgalom,

és jóval kevesebb lesz a parkolóhely. A BME központi épülete (K épület) előtt nem állhatnak autók; mint Vitézy Dávid
rámutatott, ez a terület ma lényegében P+R parkoló, aminek
a helye a város szélén van. A központi térség gránitburkolatot
kap majd, így alkalmas lesz presztízs rendezvények megtartására is.
Kiemelt feladat a Pázmány Péter sétányon lévő fasorok
megőrzése, ám a beruházás így is 196 fa kivágásával jár.
Vitézy elmondása szerint zömmel növény-egészségügyi
okokból úgyis eltávolítandó fákról van szó, és helyettük
kétszáz újat ültetnek. A zöldfelületet több ezer négyzetméternyi cserje, illetve gyep telepítésével bővítik, ezen
felül mintegy tízezer négyzetméter lesz a füves pályaszakaszok összterülete.
Az új szakaszon két új villamosjárat közlekedik majd.
A tervben 18-as számmal jelölt járat óránként négyszer fut
majd Óbudától – a Szent Gellért térig a 19-es és a 41-es járatok
közé fonódva – a Budafoki úti végállomásig. A 48-as megjelölésű járaton óránként nyolc villamos indul majd – a 47-eshez és a 49-eshez hasonlóan – a Deák térről át a Szabadság
hídon, de onnan nem a Bartók Béla úton, hanem a rakparton
mennek tovább. Nem kizárt,
Az online fórum felvéhogy a villamospályát a kétele megtekinthető
sőbbiekben továbbviszik akár
a BFK honlapján,
Budafok, akár a Szerémi út
és további
irányába, de ez a jelenlegi prokérdéseket,
javaslatokat is
jektnek nem része. A mostani
be lehet küldeni
építkezés az ütemterv szerint
a kozosen@bfk.hu
jövő év végén kezdődhet (a
e-mail címre.
kivitelezési tendert még nem
írták ki), és 2024. második negyedévében fejeződhet be.
Az online fórumra beérkező kérdések java része a megállókra vonatkozott; többen is felvetették, miért lesz új megállóhely a Szent Gellért téren (a metrókijárattól a Duna felé
eső részen), ahelyett, hogy a meglévőt bővítenék. A BFK vezérigazgatója szerint az autós és a gyalogos forgalom miatt
erre nincs mód. Az is elhangzott, hogy az új vonalat átszelő zebráknál mindenütt közlekedési lámpák lesznek, hogy
a villamosok tarthassák a kilenc percesre tervezett menetidőt
a Szent Gellért tér és az új végállomás között.

kék hírek

Gyomorégés? Puffadás?
Emésztési problémák?
Vizsgáltassa ki emésztőrendszeri panaszait
gasztroenterológus szakorvosunk segítségével
a Pozitron-Diagnosztika Központban, ahol naprakész, lelkiismeretes csapattal és ultramodern
eszközökkel várjuk pácienseinket.

VIZSGÁLAT HELYSZÍNE
Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

ELÉRHETŐSÉGEK
www.pet.hu
+36 1 505 8888
info@pet.hu

IDŐPONTFOGLALÁS!

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

Újfajta csalás

A rendőrség arra hívja fel a figyelmet,
hogy bűnözők új módszerrel akarnak hozzáférni banki adatokhoz: telefonon hívják
fel az áldozatokat, és azt állítják, hogy
valaki feltörte a bankkártyájukat vagy
a bankjuk blokkolt egy utalást. Ezt követően adategyeztetésre hivatkozva próbálnak
információt szerezni az áldozattól, illetve
azt kérik, hogy telepítsen egy alkalmazást
a telefonjára és számítástechnikai eszközére. Ezt követően a bűnözők távolról
irányíthatják az áldozat eszközeit, illetve
egy „biztonsági bankszámlára” utaltatják
a számláján lévő pénzt.
A rendőrség a következőket tanácsolja:
• Mindig legyen körültekintő, ha telefonon, SMS-ben, közösségi oldalon vagy
e-mailben kér valaki internetbankos bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges adatokat, jelszót és/vagy PIN-kódot,
illetve ha alkalmazás telepítését kérik.
A bankok SOHA NEM kérnek SMSben vagy e-mailen bizalmas adatokat
vagy bankkártyaadatokat. Ilyen kérésnek soha ne tegyen eleget!
• Legyen gyanús, ha az e-mailek, üzenetek szövegezése magyartalan, nehezen
érthető szövegrészleteket tartalmaz.
A külföldi elkövetők gyakran fordítóprogramot használnak.
• Ha bankjára hivatkozva hívják fel,
és adatokat kérnek, hívja vissza a bank
ügyfélszolgálati telefonszámát.
• Ismeretlen eredetű programot soha ne
telepítsen vagy töltsön le számítógépére
vagy telefonjára.
• Mielőtt bejelentkezne internetbankjába, ellenőrizze a böngésző címsávjában
a honlap pontos címét, majd kattintson
az ott megjelenő lakat ikonra, így láthatja, hogy valóban az ön bankja adta-e ki
a honlapot. Ha más jelenne meg, azonnal
zárja be az oldalt.
Ha később jött rá, hogy már megadta
az adatait csalóknak, haladéktalanul jelezze az esetet a bankjának annak központi

telefonszámán vagy személyesen bármelyik fiókjában, illetve tegyen rendőrségi feljelentést.
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Közterületi
fejlesztések
54
új

fekvőrendőr

Lakó-pihenő övezet tábla Sasadon

m2 megújult
járda

1700
úthiba
kijavítása

Veterán újbudai
rendőrnőt köszöntöttek

Laki Hajnalka r. főtörzszászlós a XI.
Kerületi Rendőrkapitányság gazdaságvédelmi nyomozója, egyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságon legrégebben
dolgozó nő. A BRFK fennállásának 140.
évfordulója alkalmából Terdik Tamás r.
vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya és Pintér Sándor belügyminiszter is
köszöntötte.
A főtörzszászlós 1980. szeptember 1-jén
kezdett dolgozni a BRFK XI. Kerületi
Rendőrkapitányságon, 1996 óta a rendőrség hivatásos állományú tagja. A ’80-as
és ’90-es években jegyzőkönyvvezető
volt; gyermeke születése után 2002-től
gazdaságvédelmi nyomozóként dolgozik,
azaz gazdasági bűncselekmények felderítésével és vizsgálatával foglalkozik.
Szereti a munkáját, és szeret itt dolgozni;
sohasem bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta. Parancsnokai, kollégái és Újbuda
is büszke most rá. Gratulálunk, sok sikert
és jó egészséget kívánunk neki!

Pályaorientációs
napon jártak a kerületi
rendőrök

A kerületi rendőrök is részt vettek az Újbudai Bocskai István Általános Iskola szokásosnak mondható pályaorientációs napján.
A rendezvényen az alsó tagozatos tanulók
rendőrkutyás bemutatót láthattak, illetve
balesetmegelőzési előadást hallgathattak
meg. Az intézmény 6. osztályos diákjai ellátogattak a kerületi rendőrkapitányságra,
ahol megismerkedhettek a bűnügyi technikusok és a járőrök munkájával, felszereléseivel, megnézhették az előállító helyiségeket és egy igazi rendőrautót.

Mintegy 12 600 négyzetméternyi kátyút javíttatott ki az önkormányzat Újbudán az ütemezett
őszi munkálatok során; összesen 190 utcában,
1700 helyen számoltak fel úthibákat, 57 millió
forintos költséggel. Az önkormányzat egész
évben nagyjából 300 millió forintot fordít
ilyen karbantartási munkákra – a kormányzati
forráselvonások ellenére –, kiemelt figyelmet
szentelve a helyiek által jelzett eseti út- és járdahibáknak, vízelvezetési problémáknak is.

Az elmúlt fél évben lakossági kérésre több járdaszakasz újult meg
a kerületben, például a Lecke utcánál, a Péterhegyi úton, a Bali
Sándor utcában, a Brassó úton, a Makó Pál utcában, a Neszmélyi
úton, az Ózdi utcában és a Törökbálinti úton. Jelenleg is épülnek új járdák a Daróczi úton, a Vőfély utcában és az Ózdi utcában, és várhatóan
még idén sorra kerül a Fadrusz utca, a Brassó út
egy újabb szakasza, az Előpatak köz, valamint
kátyú
a Tömös utca. A járdafelújítások összesen 3450
négyzetmétert érintenek. A szakemberek a környezeti adottságokat és az utcaképet figyelembe
véve használnak térkő burkolatot, illetve öntött aszfaltot. A Fegyvernek utcai parkolás rendezése és a Szerémi úti járdaépítések jövő
májusig készülnek el.
A közeljövőben négy újabb madárhegyi földút kap szilárd burkolatot; a közműkiváltásokat, a közvilágítás fejlesztését és a csapadékvíz elvezetését is magukban foglaló munkálatok hamarosan
megkezdődnek a Rupphegyi út, a Keltike lejtő, a Medvetalp utca
és a Barackmag utca egy-egy szakaszán, és várhatóan jövő nyárra
fejeződnek be.
A forgalomtechnikai változtatások részeként tíz helyszínre került
Streetbútor kerékpáros szervizpont. A biciklisták újabb egyirányú
utcákba hajthatnak be a másik irányból (Kocsis utca, Mohai utca,
Petzvál József utca, Lágymányosi utca egy szakasza), a gyalogosok
számára pedig a Prielle Kornélia utca–Sopron út, illetve a Hunyadi
Mátyás út–Narancs utca csomópontban készült új átkelőhely. (Az
első fél évben a Péterhegyi út–Kapolcs utca és a Brassó út–Tömös
utca kereszteződésénél alakítottak ki gyalogátkelőhelyet.)
Sasadon a lakó-pihenő övezetbe vonást követően 54 fekvőrendőrt építtetett ki az önkormányzat, emellett rendezték a Higany
utcai parkolást.
Új parkolásgátló oszlopokat helyeztek el az Ugron Gábor utca–
Előpatak utcánál a vízelvezető árok mellett, a Fogócska, a Váli
és a Regős utcában, máshol lecserélték a meglévőket (például
a Bercsényi utca és a Váli utca sarkán). Több csomópontba raktak
ki forgalomtechnikai tükröket, több helyszínre pedig ideiglenesen
fekvőrendőröket építtetett ki az önkormányzat, illetve felújíttatta
a régi, leromlott állapotú forgalomcsillapító küszöböket. Új parkoló épült az Etele út 60–66. alatti társasház mögött.
Az önkormányzat akadálymentesíttette a kerület több pontját,
a babakocsival, illetve kerekesszékkel közlekedők könnyebben haladhatnak át például a Leiningen úton, a Baranyai utcában, az Egry
József utca és a Stoczek József utca sarkon, valamint a Barázda
utcában.
Vezessenek óvatosan, és ha balesetveszélyes úthibával találkoznak, jelezzék a 06/80/852-832-es zöldszámon!

12kijavított
600 m2

3450

Az elkészült gyalogátkelő
a Brassó út–Tömös utca kereszteződésénél

„HA R ÁM GO NDO LTO K,
MOS OLYOGJATO K, EMLÉKEM
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A G YÁ S Z O LÓ C SA L Á D M É LY FÁ JDALOM M A L TUDATJA , H OG Y

DR . B Á N H EG Y I E MI L
2 0 2 1 . O K TÓ BE R 1 7-É N, É L E T É NE K 8 0. ÉVÉB EN EL H UNY T.

F EL EJ T H ET ET L EN H A LOT T U N KTÓ L 2 02 1 . NOVEM B ER 1 8 -Á N,
1 4 Ó R A KO R A FA R KA S R É T I T E M E T Ő BEN VES ZÜN K VÉGS Ő B ÚCS ÚT.
A B Ú C S Ú Z TATÓ S Z EN TMI S ÉRE
A T EM ET ÉS EL Ő T T, 1 2 . 4 5 -KOR, A FA RKA S RÉTI
M I N D EN S Z EN T EK T EM PLO MB A N K ERÜL S OR.
AZ N É H A I PO LG Á RM E ST ERT ÚJB UDA
Ö N KO RM Á N YZATA SA JÁT H A LOT TJÁNAK T EKINT I

aktuális

| 2021. november 10. | 6

Újbuda is ünnepli
a festészetet
Az országos festészet napi
programkavalkád részeként
Feketén-fehéren címmel nyílt
meg a Képzőművészeti Egyetem
Anatómia Tanszékének legjobb
rajzait felvonultató kiállítás
a B32 Trezor Galériájában.
A kortárs magyar képzőművészet idei seregszemléjén több
száz művész sok ezer képe volt
látható.

el a megnyitón Horváth Dániel festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
adjunktusa.
A megnyitó után a résztvevők átsétáltak
a túloldalra, a Hadik Kávéházhoz, pontosabban Csontváry Kosztka Tivadar
és Gerlóczy Gedeon emléktáblájához, hogy
megemlékezzenek az egykor a Hadik Ház
műtermében alkotó festőről, illetve a hagyatékát megmentő építészről. Barabás Richárd, Újbuda alpolgármestere beszédében
arra emlékeztetett, hogy a XI. kerületben,
ezen belül a mai Bartók Béla úton a 20.
század elején minden sarkon olyan művészekbe lehetett botlani, akik meghatározták az ország kulturális életét. – Ezeket
az értékeket ma is őrizni kell – tette hozzá.
2002 óta minden évben október 18-án,
Szent Lukács, a festők és orvosok védőszentjének napján ünneplik a magyar
festészetet; annak idején ezen a napon
a DunapART Művészeti Egyesület tagjai
a Feneketlen-tónál rendeztek minifesztivált, amely mára több hétig tartó program-

Elsősegély babáknak
Új szolgáltatással bővült az Újbudai
Humán Szolgáltató Központ tevékenysége: a Magyar Vöröskereszt XI. Kerületi Szervezetével karöltve babaelsősegély-tanfolyamot szerveztek október 28-án

a humánszolgáltató központjában. A főként
szülőknek szóló rendezvény iránt élénk
volt az érdeklődés.
– Hosszú évek óta igen szoros munkakapcsolatban állunk a Magyar Vöröskereszt XI. Kerületi Szervezetével – mondta Juhászné Csuka Csilla, az Újbudai
Humán Szolgáltató Központ vezetője. –

Legutóbbi munkamegbeszélésünkön merült fel részükről, hogy tudnának szervezni babaelsősegély-tanfolyamot. Mivel
nekünk van baba-mama klubunk, csütörtökönként itt találkoznak az anyukák
és a babák, örömmel
vettük ezt a lehetőséget, és helyet adunk
a tanfolyamnak. Elsősorban azokat várjuk, akiknek a gyerekei még nem járnak
közösségbe. Szeretnénk nekik olyan
plusz
szolgáltatást
adni a Vöröskereszttel közösen, amely
hiánypótló, és nagyon hasznos tudást
adhat a mindennapokban – tette hozzá a központ vezetője.
Az együttműködő felek nem egyszeri
alkalmat szerveztek, hanem hosszú távon
sorozatot szeretnének rendezni ebből a tanfolyamból. Az Újbudai Humán Szolgáltató
Központ folyamatosan várja az érdeklődők
jelentkezését személyesen, telefonon vagy
e-mailben.

Mindig a könnyebbik
utat választja

Beszélgetés
Scherer Péterrel

Az Utazás a koponyám
körül című kisregény színpadi adaptációját mutatta
be a Nézőművészeti Kft.
október 7-én a B32 Galéria
és Kultúrtérben. Karinthy
Frigyes szerepében Scherer
Péter látható, aki az íróhoz
fűződő viszonyáról, művészi
szerepvállalásról, és arról
is mesélt lapunknak, miért
a „könnyebbik utat” választja.

Scheffer Líviára emlékeztek

Táblát kapott a Bartók
Béla Boulevard megihletője
Művészetpártolók, szakmabeliek mellett rengeteg barát
gyűlt össze Scheffer Lívia galériás emléktáblájának avatóján.
A táblát a Pro Cultura díjas
alapító egykori Kosztolányi
Dezső téri bemutatóterménél
helyezték el, ahol ő képes volt
mindenkivel megszerettetni
a képzőművészetet.
A Trezor Galéria falain az elhúzódó online
oktatás miatt friss munkák helyett az elmúlt hat év legjobb anatómiai rajzait állították ki (mindegyik élő modell alapján készült). – Az anatómia az első-, másodéves
képzős hallgatók legfontosabb tantárgya,
hiszen az emberi test tanulmányozása közben fejlődik ki arányérzékük és rajzkészségük. A rajzok a csonttan, az izomtan, a modellrajzolás és a térábrázolás terén szerzett
tudásról tesznek tanúbizonyságot – mondta

sorozattá duzzadt, határon innen és túl.
A központi helyszín idén Szolnok, ahol
az egész fesztivál legnagyobb kiállításán
három generáció 300 művésze mutatja be
alkotásat. – A magyar festészet napja a festőművész társadalmat ünnepli, díjkiosztóival, szakmai találkozóival a festészet
szeretetét hirdeti a magyarlakta területeken – mondta el az újbudai rendezvényen
Garami Gréta művészettörténész.

Újbuda első magán műkereskedelmi galériája, a Scheffer
Galéria 1992-ben fogadott először vendégeket,
és az alapító, Scheffer
Lívia 2018-as haláláig

vészet népszerűsítésében jelentős szerepet
játszott – mondta el a megemlékezésen
Martos Gábor művészeti író. – A galéria
az első mérföldkő volt a Bartók Béla Boulevard kialakulásához vezető úton, így
tulajdonosa a kortárs művészeti negyed
megihletőjének tekinthető. Az a barátságos légkör, ami ezen a pár négyzetméteren
érezhető volt, sokakat vonzott, többen csak
azért ugrottak be, hogy egy jót csevegjenek
művészetről, kultúráról – emlékezett vis�sza Martos Gábor.
A Scheffer Líviával egykor jó kapcsolatot ápoló Molnár Gyula
országgyűlési képviselő,
a kerület volt polgármestere a dicséreteket bőkezűen, a kritikákat
szűkmarkúan
osztó értelmiségiként

Őrmezői Töklámpás Kiállítás

A Nézőművészeti Kft. nevű független
színházi társulást 2008-ban négy színész
(Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona Lász-

ló, Kovács Krisztián) és egy dramaturg
(Gyulay Eszter) alapította. A független
alkotóműhely azóta is külsős társakkal
együttműködve hoz létre színházi produkciókat. Legutóbbi bemutatójuk Karinthy
Frigyes Utazás a koponyám körül című
kisregényének színpadi adaptációja volt,
főszerepben Scherer Péterrel.

Őrmező önkormányzati képviselői, Bába Szilvia és Junghausz Rajmund
második alkalommal szervezték meg az Őrmezői Töklámpás Kiállítást,
amelyen több mint negyven ötletesen kifaragott töklámpással jelentek
meg a lakóközösség kreatív tagjai. Az alkotókat a Szeretem Újbudát
Egyesület által felajánlott ajándékokkal díjazták. A képviselők elmondták,
a rendezvény célja a helyi közösség építése, ami jelen esetben a gyermekek kreativitásának fejlesztésére épült.

„Karinthy miatt
lettem színész”

működött. László Imre polgármester az emléktábla avatásakor elmondott beszédében
sajnálatát fejezte ki, hogy nem ismerte
a nagyszerű embert és szakembert, csak
rengeteg történetet hallott arról, ahogy beszélgetésre, közös gondolkodásra invitálta
azokat, akiknek megcsillant a szemében
a kíváncsiság.
– A Scheffer Galéria igen apró volt, ám
annál nagyobb hatással bírt. Lívia a mű-

mutatta be a galériást, akinek különleges
képessége volt ahhoz, hogy a kultúrán keresztül építsen közösséget. – Ő volt az, aki
bárkivel képes volt megszerettetni a művészetet – mondta Molnár Gyula.
A résztvevők az ünnepség végén elhelyezték koszorúikat, majd a Scheffer Galéria helyén működő Tér Galériában írhattak
pár sort Scheffer Lívia emlékkönyvébe.

T. D.

reztem, hogy Karinthyt mondani jó, meg azt
is, hogy színpadon állni és örömet okozni
másoknak, sikeresnek érezni magam, az is
milyen jó. Kicsit Karinthy miatt lettem színész – tette hozzá.

Könnyű siker helyett
súlyos kérdések

A Nézőművészeti Kft. nem a könnyen
emészthető kasszasikereket keresi, a főként
kortárs darabokat vagy klasszikus drámák
újraértelmezését bemutató alkotóműhely
előadásai a legnagyobb problémákkal foglalkoznak. A társulat közösen alakítja és viszi színpadra a repertoárt. –
Mindent közösen döntünk
el, és vétójog van. Örömmel
hívunk vendégjátékra külsős alkotótársakat. Sokféle
embert tudunk megszólítani,
és nagyrészt szívesen jönnek
velünk játszani és dolgozni.
Azt szokták mondani, ha
egy előadásnak jó a szereposztása, és az alkotóknak
hasonló elképzelésük van
arról, mi a jó, akkor az a produkció esélyesen siker lesz.
Persze vannak viták, vannak
különbségek, de ez mindig
előremutató és fontos része
az alkotófolyamatnak, csak
azért rossz néha, mert több
időbe telik megegyezni –
mondta a színész.

Több mint
ezer előadás
fiataloknak

Felemelő
érzés fiataloknak,
fiatalokkal
dolgozni. Igazi
adok-kapok játék

T. D.
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A Jászai Mari-díjas színész számos szakmai
elismerés után 2020-ban kapta meg a Karinthy-gyűrűt, amelyet évente ítél oda a szakma
a humor kiemelkedő művészeinek. De nem
ez az egyetlen momentum, ami összeköti
őt az íróval. – Évtizedeken átívelő érzelmi
viszony köt Karinthy Frigyeshez – mesélte
Scherer Péter. – Ötödikben a magyartanárom a kezembe adott egy Karinthy-prózát, hogy induljak el vele az iskolai Ki Mit
Tudon. Úgy lett. Meg is nyertem, aztán a városi versenyt is. Hatszáz fős ajkai kultúrház,
nézők, minden. Klassz volt ez egy kiskamasznak. Így már gyerekkoromban megé-

A társulat tantermi színházi projekteken is dolgozik.
A főként középiskolásoknak szánt művek a korosztályi problémák, társadalmi
feszültségek feldolgozását
célozzák meg. – Ezer fölött
vannak a tantermi eladásaink. Jelenleg is
hat ifjúsági darabunk fut. Ezek közül például A gyáva már tíz esztendeje töretlen
érdeklődés mellett megy, és elnyert számos
színházi díjat. Összesen ez a hat előadás
az évek alatt közel 1200 alkalommal ment.
Óriási számok ezek, ha csak kimondjuk,
akkor is, de ha arra gondolunk, hogy ezekre a helyekre ennyiszer el kellett menni,
beülni reggel a kocsiba, vinni a gitárt,
megszervezni, végigvinni a gyerekekkel
a feldolgozó beszélgetéseket, akkor érzi
igazán az ember a súlyát és jelentőségét.
Felemelő érzés fiataloknak, fiatalokkal
dolgozni. Igazi adok-kapok játék. Sokat tanulok én is tőlük. A véleményformálás bá-

Fotók: Torják Orsi

aktuális

torsága, ahogy megnyílnak egy-egy olyan
súlyos kérdéseket feszegető előadás után,
mint például a családon belüli erőszak
vagy a drogfüggőség, az lenyűgöz engem.
Tizenhat-tizenhét éves kis felnőttek egyszerűen és csodálatosan tudják megfogalmazni a véleményüket a világról, még ha
az néhol elhamarkodottnak tűnik is. Én
sosem mertem volna az ő korukban így
megnyílni. Ilyen szempontból azért mégis
csak azt látom, hogy van evolúciós fejlődés
– számolt be Scherer Péter.
Arra a kérdésre pedig, hogy miért a nehezebbik utat választja az ország egyik legnépszerűbb színésze, miért nem a könnyebbiket, vállalva például a biztos sikerrel
kecsegtető gigaprodukciókat, Scherer Péter azt válaszolta: „Ha minőségi sorozattal vagy műsorral keresnek meg, és én azt
vállalhatónak érzem, akkor igent mondok.
De nem szeretném magamat olyanban látni, amit én sem szívesen nézek. Nekem ez
a könnyebbik út”.
T. E.
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Kizárólag a helyiek által támogatott
átalakítási terveket fogadja el Újbuda

Újjászületik
a Gellért szálló

Interjú László Imre polgármesterrel a kelenföldi városközpontról
Minden adott ahhoz, hogy az újbudaiak érdekeinek megfelelően
alakuljanak a dolgok, akkor is, ha
nem a miénk a tulajdon többsége
– jelentette ki László Imre újbudai
polgármester a kelenföldi városközpontra kiírt pályázattal kapcsolatban. Kiemelte, a végső döntést
természetesen a környékbeliekkel közösen hozzák majd meg.
Kizárólag a helyiek által támogatott átalakítási terveket fogadja
el Újbuda, és az önkormányzat
ragaszkodik a meglévő, az újbudaiak által használt szolgáltatások
megtartásához is.

főváros

80%
9304 m2

Hangulatkeltésre ez jól hangzik. De az az igazság, hogy egyelőre fogalmunk sincs, mi lesz ezen
a területen. Ez nem azt jelenti, hogy a gyeplőt bedobtuk volna a lovak közé. Egyszerűen a kerület
építési szabályzata erre a területre így vonatkozik.
Állnak is ott régóta tízemeletes épületek. De hogy
itt mi lesz valójában, azt majd akkor látjuk, ha
beérkeznek a pályamunkák, a zsűri értékeli őket,

 A környékbeli polgárokat képviselő civilek,
legalábbis egy csoportjuk, azt mondja, hogy
nem ismerhették meg a terveket, a pályázatot
csak pénzért nézhették volna meg. Senki nem
volt kíváncsi arra, hogy ők mit gondolnak, mit
szeretnének ezen a területen...

2019-ben döntött úgy a Danubius Hotels Zrt. hogy az Indotek Groupnak értékesíti a Gellért szálló ingatlanját. A szállodalánc vezetése
olyan vevőt keresett, aki a Gellérthez méltó luxusszállodaként üze-

De hiszen nincsenek még tervek! Egyelőre a területre szóló pályázatot írták ki. Majd csak ezután
jön az, hogy ki mit szánna ide. Ezt viszont már
zsűriztetjük szakmailag is, meg az ott élőkkel is.
Ha nincsenek tervek, odaadni sem tudjuk őket.

bírálAt
• a pályázat beadásának határideje: 2021. november 29. 10 óra
• az elektronikus árverést követően az újbudaiak észrevételeire, véleményeire kiemelten számítva lakossági fórumot tartanak, kerületi kiállításon megtekinthetők lesznek a pályázati anyagok
• az elektronikus árverés után a koncepcióterveket négytagú szakmai
bíráló bizottság bírálja el, amelynek tagja Újbuda főépítésze, valamint
a városgazdálkodási igazgató is

ÖnkormányzAt

20%

vétóJoG:

ÚJBUDA EREDMÉNYTELENÍTHETI AZ ELADÁSI PÁLYÁZATOT. Az ajánlatkérő,
vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a XI. kerületi önkormányzat illetékes döntéshozó szerve az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
nyilváníthatja.

2008 m2

ÚJbUDA preferenCIáI:

felel. De ez nem biztos, hogy számunkra is
megfelel. Ezért nem csupán azzal kell pályázni, hogy ki mennyiért venné meg a területet,
hanem azzal is, mit szeretne ide építeni. És bár
Újbuda csak kisebbségi tulajdonos, alig
húsz százalékkal rendelkezik, ami
a Burger Kinget jelenti, vétójogot
kapott az önkormányzat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Miért kell eladni ezt a komplexumot? Itt működik évtizedek óta, és népszerű.
Egyrészt az épület elöregedett.
Szerkezetében, megjelenésében nem olyan, amilyennek egy 21. századi szolgáltató központnak lennie kell.
Másrészt az eladásról a többségi
tulajdonos, a főváros döntött. Érthető, hiszen a kormányzati megszorítások miatt szükségük
van forrásokra. Mi azzal
a szándékkal csatlakoztunk, hogy
ott épüljön egy
korszerű épület, olyan,

iroda
szállásjellegű, kereskedelmi, szolgáltató funkciók
a földszinten közösségi, szolgáltató rendeltetésű helyiségek
bölcsőde, óvoda
patika, orvosi rendelő
közösségi tér
élelmiszer-kereskedelem, bank, piac, étterem
kultúra, művelődés
sportolás, testkultúra

aztán közszemlére tesszük, hogy véleményezni
lehessen. S a végső szót Újbuda Önkormányzata
fogja kimondani, a lakókkal egyeztetve.

 Szólhat úgy is a végső döntés, hogy ugyan az
építési szabályzat enged valamit, de az önkormányzat kevesebbhez járul hozzá?
Természetesen.

 Mondhatja azt a zsűri, hogy egy nagyobb épület költséghatékonyabb lenne, de mi ragaszkodunk bizonyos funkcióhoz, mérethez és a
többi?
amelyik a jelenlegi szolgáltatásokat továbbra is nyújtja.

 Önök a kampányukban azt
mondták, hogy Újbuda megtelt.
Nem lehet már ide különösebben
lakóingatlanokat építeni, mert a
kerület infrastruktúrája
nem bírja. Most ehhez
képest sorra épülnek lakóházak és irodaházak,
akár ide is...

A kerületben kizárólag olyan lakóházak épülnek
már, amelyeket 2019 előtt az előző önkormányzat
engedélyezett. Tehát azokat a lakóparkokat például, amelyeket mostanában átadnak, nem mi hagytuk jóvá. Ennek megfelelően jogilag nem is volt
lehetőségünk beleszólni ezek sorsába. De most
más a helyzet. Itt még egy komoly kikötésünk volt.
Az, hogy lakást nem lehet oda építeni.

 Az eladásnak akkor a fő oka az, hogy pénzhez
kell jutnia a Fővárosi Önkormányzatnak, de
valami csurran-cseppen nyilván Újbudának is.

Így van. Semmilyen érdekünk nem fűződik ahhoz,
a példánál maradva, hogy itt csak egy harminc
méter magas épület állhat.

 Mi lesz azokkal a szolgáltatókkal, amelyek azt
mondják, akár félmilliárd forintot is befektettek az elmúlt években, hogy ezt az épületet
felújítsák, használhatóvá tegyék, szigeteljék,
szépítsék. És többüknek hosszú évekre előre
szerződésük van, hogy ott működhetnek.
A bérlőknek a fővárossal van szerződésük, nem
a kerületi önkormányzattal. Ezek az üzletek,
ahogy említettem, a Burger King kivételével,

 Nem tudom, mennyire szokás, de a pályázati
kiírást esetleg meg lehetett volna vitatni velük.
Valóban azt hiszem, hogy ez nem szokás. Egy
tulajdonban lévő területnek az eladásával kapcsolatban, természetesen a jogi következmények figyelembevételével, a tulajdonosnak szabad a keze.
A főváros írta ki ezt a pályázatot. Miről tudtunk
volna mi egyeztetni?

 Talán hogy szerepeljen-e benne, hogy a meglévő funkciókat meg kell tartani, vagy a környékbeli infrastruktúrát esetleg föl kell javítani ahhoz, hogy ez ne akadályozza a már itt
élők életét.
Akkor újra megismétlem, amit már többször elmondtam. Mi minden körülmények között annak
szerzünk érvényt, hogy azok a szolgáltatások,
amelyek most ott vannak, a jövőben is meglegyenek. Amelyeket a környék lakossága elfogadott, használ és szükségesnek tart. A kerület lakói
és a szolgáltatók érdekeinek képviseletében is ragaszkodunk ehhez.
D. J.

A teljes interjú megtekinthető
az Újbuda televízió műsorában

melteti tovább az épületet. Az új tulajdonos december 8-án veszi át
az ingatlant, januárban pedig kezdetét veszi a teljes körű átalakítás
– számolt be Bánhegyi Balázs szállodaigazgató.
A Gellért régóta nem az, amire oly büszke volt a vezetése egészen
a ’90-es évekig. A szálloda a 2000-es években már teljesen elavultnak számított: híre-hamva sem volt a sztárvendégeknek, akik sokkal
elegánsabb budapesti hotelek közül válogathattak. Arra a kérdésre,
miért hagyták, hogy az idő így elbánjon a Gellérttel, az igazgató
szűkszavúan válaszolt. A teljes körű felújításra többször is mutatkozott tulajdonosi akarat, legutóbb 2008-ban, de mindegyik kezdeményezés hamvába halt. Ennek egyik oka, hogy a Gellért Hotel
és a Gellért Gyógyfürdő szimbiózisban működik, ám a tulajdonosi
és üzemeltetői viszonyok elválnak, a fürdővel pedig nem sikerült erről megegyezni (a gyógyfürdő tulajdonosa a Budapest Gyógyfürdői
és Hévizei Zrt. – a szerk.). Az igazgató szerint a több mint százéves
épület egyes részei között fennálló óriási átfedések miatt csak egyszerre lehetett volna hatékonyan felújítani az ingatlant.
Legyen bár a Gellért régimódi, mégsem nevezhető elhagyatottnak.
A régi törzsvendégek mellett azok között is népszerű maradt, akik
szeretnének időutazásra benevezni a legutóbbi felújítást tükrözó Kádár-barokk világába. Az elnöki lakosztály szinte eredeti állapotában
tündököl. Ma is működőképes, de használaton kívül van az az 1918as nyitáskor felszerelt bakelit személyzeti hívógomb panel, amellyel
szobalányt, szobaszervizt vagy londinert lehetett hívni a szobákhoz.

fortepan/Új Nemzedék napilap

Ehhez gazdag képzelőerő szükséges, hiszen ma
még minden alakul. Az, hogy végül mi épül ott,
azt nemcsak az önkormányzat, hanem az ott élők,
a jelenleg ott dolgozók, a szolgáltatást nyújtók,
az üzletet működtetők véleményét megismerve,
közösen alakítjuk ki. A beérkező pályázatokat

majd közreadjuk, hogy lehessen látni, ki mit tervez oda. Amikor szóba került ennek a nyolcvan
százalékban a főváros tulajdonában
lévő területnek az értékesítése, akkor mi azt kértük,
hogy lehetőségünk legyen alkotóan részt
venni a döntésben. Ha
csak úgy, simán eladják a területet, akkor
a vásárló oda bármit
építhet, ami az építési
szabályoknak meg-

 A pályázatban az is szerepel, hogy akár 30 méter magas, kilencemeletes épületet is lehet ide
felhúzni.

a főváros területén működnek. Ebbe nekünk eddig
sem volt beleszólásunk. Nekik a fővárossal kell
megegyezniük. Beszéltünk erről a bérlőket képviselő Kiss Józseffel is.

tények A pályázAtról

 Mit lát lelki szemei előtt? Mi lesz a kelenföldi
városközpont helyén pár év múlva?

A végső
szót Újbuda
Önkormányzata
fogja kimondani
a lakókkal
egyeztetve

Természetesen, a 20 százaléknak megfelelően.
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nem
mi akartuk ezt a területet eladni, de egyetértünk
az ötlettel, mert a főváros súlyosan forráshiányos.

A Gellért Szálló és Gyógyfürdő 1918-ban nyitotta
meg kapuit, de a helyén már az Árpád-korban is
gyógyvízben fürödtek az itt élők. A 20. században
a Duna-parti hotel olyan hírességeket is fogadott,
mint Eddie Murphy, Richard Nixon vagy Boris
Becker. A szálloda impozáns látványa ma is elvarázsolja a Pestről Budára érkezőket, ám a kapun
belépve inkább egy múzeumra hasonlít az épület.
Az évtizedek óta felújításra váró hotelt idén decemberben átvevő új tulajdonos luxusszállodává
alakítja át a Gellértet.

– Rengeteg olyan vendégünk van, aki most jár először a Gellértben.
2018–19-ben csúcsra járt a szállodánk, a világ minden tájáról érkeztek
ide, alig volt szabad szobánk – meséli Bánhegyi Balázs, aki szerint
a Gellért száz esztendeje alatt annyi minden történt, hogy napestig lehetne róla mesélni. 2002-ben például három emelet magasságig tört fel
a víz a hotel közepén, miután az épület alatt eltört egy víznyomócső.
Méteres kőtömbök robbantak ki a padlózatból, és repültek a magasba.
A vendégeket más szállodákba menekítették, majd hetekig szárítgatták a víz alá került szobákat. Emlékezetes vendégekből sem volt hiány
sosem. Egy időben például megszokott látvány volt, ahogy a Gellértben életvitelszerűen lakó idős hölgy pórázon sétáltatta teknősbékáját
a szálloda halljában.
A Gellért programszervezői manapság városi sétákat hirdetnek,
melyek fő attrakciója egy „tárlatvezetés” a házban. A következő
néhány hétben az üzemeltető Danubius Hotels a szálloda hagyományos programjaival búcsúzik a háztól. Novemberben fényfestés lesz
a homlokzaton, Márton-napi rendezvényt tartanak, de a hagyományos Old Boys-koncertek utolsó eseményét is megtartják. Pár hét
múlva pedig már kő kövön nem lesz odabenn, az új luxusszálloda
csak homlokzatában fog hasonlítani a régi Gellértre.
T. D.

kult
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.

ALBERTFALVI
NAPOK 2021

November 13. 10.00
Vau és Miau – a Portéka
Színpad előadása
A
mesejáték
élő
s z e r e pl ő i ,
Aladár kutya és Micó cicó barátságos
torzsalkodásain
mulathat
a közönség. A keretjátékon
belül három közismert Szutyejev-mese elevenedik meg.
Belépő: 1000 Ft.
November 13. 17.00
Fotókiállítás – az APS Stúdió 20 éves jubileuma
Megnyitja: Horváth Imre,
a MAFOSZ elnöke. A tárlat
december 20-áig tekinthető
meg, hétköznapokon a programok függvényében.
November 14. 18.00
Nem hittem volna... – Jordán Tamás önálló estje
Jordán Tamás, a magyar
színház és film kultikus színésze ebben a műsorában
a stand up műfaj jellegzetességeit használja oly módon,
hogy a történetek és tréfák
közé becsempészi kedvenc
verseit. Belépő: 1000 Ft.
November 15. 18.30
Női Sarok – Mennyire szorongató az élethelyzetünk?
Témavezető: dr. Jancsó Ildikó Mária, mentálhigiénés
szakember.

November 16. 18.00
Szakaszhatár – Kozma
Cecília fotókiállítása
Megnyitja: Fabó Katalin,
a MAFOSZ alelnöke. A tárlat
december 10-éig tekinthető
meg, hétköznap 10–19 óráig.
November 20. 18.00
Isten tenyerén – kamaramuzsika & irodalom
Házimuzsika és versek
az albertfalvai Ludmány család előadásában.
Részvételi díj: 800 Ft.
November 21. 18.00
World of Pilinszky
– Létmesék kicsit és
nagyon „fölnőtteknek”
Korunk hőse, egy gamer a monitorai rabságában éli nappalait és éjszakáit. Egészen addig,
míg Pilinszky János verses
meséi segítségével el nem utazik egy másik világba, ahol
a történet szereplői a játék karaktereivé változnak. A produkciót elsősorban komolyabb
gondolkodású középiskolásoknak és felnőtteknek ajánljuk.
A részvétel díjmentes, előzetes
regisztráció ajánlott.

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

80 esztendős az Albertfalvi Szent Mihály-templom,
100 éves az aktív albertfalvai hitélet
A teljes nyitvatartási időben
(kedd, csütörtök, szombat

14–18 óráig) látogatható
k iállítás
a 80 éve
felszentelt templom mellett
a korábbi istentiszteletek helyeit is bemutatja.
A belépés díjtalan.

Gazdagréti
Közösségi Ház
1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

November 12. 18.00
Vi11anások(k) – Farkas
Zsuzsanna kiállítása
Közreműködik a Rák Béla
Combo (a Köszönjük Magyarország!
program
részeként).
Megtekinthető nyitvatartási időben, a rendezvények függvényében, 2021.
december 6-áig. A belépés
díjtalan.
November 14. 10.00
Varázsszőnyeg Mesevasárnap – Popeye, a tengerész
Zenés mesejáték a jól ismert
mese adaptációjával, a Mesekocsi Színház előadásában.
Belépő: 1500 Ft, GKH-kártyával 1000 Ft.
November 21. 10.00
Adventi készülődés
Kovács Kármennel
Adventi koszorú (2500 Ft),
grincsfa (2000 Ft) és hóembergyertyadísz (500 Ft) készítése. A részvétel regisztrációhoz kötött, amelyre
november 17-éig van le-

hetőség a gkh@ujbuda.hu
címen.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.

November 11. 18.00
XV. kelenvölgyi művészeti
napok: Rátonyi Róbert
zongoraművész koncertje
Saját szerzeményei mellett
olyan klas�szikusok
dallamai is
felcsendülnek,
mint
Seress, Kozma vagy Gershwin. A program a Köszönjük, Magyarország! program
részeként valósul meg. A belépés ingyenes.
November 12. 18.00
XV. kelenvölgyi művészeti
napok: Oravecz György
és Dúlfalvy Éva koncertje
Válogatás a zeneirodalom
zongorára és hegedűre írott
klasszikus remekműveiből.
A belépés ingyenes.
November 13. 18.00
XV. kelenvölgyi művészeti
napok: Verslábak neccharisnyában – az E-Mancik
Színházi Manufaktúra
előadása
Női költők versein keresztül
szó esik szerelmekről, anyaságról, öregedésről és halálról. A program a Köszönjük,
Magyarország! program részeként valósul meg. A belépés ingyenes.

November 19. 18.00
DOKU2021 Kelenvölgyi
Filmklub – Varga Ágota:
Megbélyegzetten
Az est házigazdája: Kinyó
Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező,
producer. A programot támogatja
az NKA. A belépés ingyenes.
November 20. 9.00–14.00
Hol colt, hol nem colt…
- Elöltöltős fegyverek
börzéje és kiállítása
A gyűjtők és az érdeklődők
számára is izgalmas alkalom
adni-venni, tájékozódni, bemutatni, megvitatni minden
fontos dolgot ebben a témában. A belépés ingyenes.

Őrmezei
Közösségi Ház
1112 Budapest,
Cirmos utca 8.

November 12. 17.00
„Szememben a világ” –
Debreceni István ’Stevian’
szociofotó kiállításának
megnyitója.
Megnyitja: Hutai László,
a
Karinthy Frigyes
Gimnázium
igazgatója.
A tárlat november 30-áig látogatható
a Kávézó Galériában. A belépés ingyenes.
November 12. 19.00
Operett- és musicalgála
Fellépők: Egyházi Géza, Békefi Viktória, Ujvári Gergely,
Denk Viktória, Czető Roland,
Geszthy Veronika, Csonka
Zsuzsanna

Belépő: 2000 Ft/felnőtt,
1500 Ft/nyugdíjas.
November 13. 10.00–13.00
Tropical Zoo – Hüllőés madárpók-kiállítás
Belépő: 1000 Ft/fő. A belépés 3 éves kor alatt ingyenes.
November 13. 16.00
Családi matiné – Trambulin Színház: A tücsök
és a hangyák
A rendezvény a Köszönjük
Magyarország Program támogatásával valósul meg
a kerület napja alkalmából. A belépés ingyenes, de
regisztrációhoz kötött az
okh@ujbuda.hu címen.

klímaváltozás
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Háztartási áram

vagy fűtés megújuló
energiából
liter meleg vizet használ, ennek
előállításához 2-3 kWh hőenergia szükséges, amit 1-1,5
négyzetméternyi napkollektor
tud fedezni. Fűtésrásegítésre
csak az átmeneti, őszi és tavaszi
időszakban hatékony; ha alacsony

November 19. 17.00
„Ki géppel száll fölébe”
Hommage à Radnóti Miklós – Válogatás a Magyar
Elektrográfiai Társaság
Archívumából
A kiállítás december 13-áig
látogatható a Kréher Péter-teremben. A belépés ingyenes.
November 19. 19.00–22.00
Újbudai Botladozó
Táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptáncegyüttes. Zenél: Víg
Zenészek zenekar. Belépő:
600 Ft.
November 20. 19.00–22.00
Nosztalgiatáncest Bakacsi
Bélával.
Előzetes
asztalfoglalás
és jegyvásárlás hétfőtől péntekig 10–18 óráig. Belépő:
1500 Ft.
A programváltozás jogát
fenntartjuk!

Több
lakossági
pályázat, illetve
hitelprogram nyílik
meg a közeljövőben
a lakások energetikai korszerűsítésére. Az alábbiakban
néhány megújuló energiaforrást hasznosító berendezést
tekintünk át, melyek igénybevételét egy körültekintő
energiahatékonysági felújítás
részeként vagy azt követően
érdemes megfontolni.

Napelem

Egy megfelelő tájolású (délkelet–dél–délnyugat), a növényzet és a szomszédos
építmények által nem árnyékolt, 15–20
négyzetméter tetőfelületet igénylő háztartási napelemes rendszerrel az áramszámla minimálisra csökkenthető (és a termelt
többletenergia értékesíthető). Egy átlagos
családi napelemes rendszer – 3000 kWh/
év áramfogyasztás fedezésére 2,8 kWp
teljesítményű, 8 modulos napelem – évi
1,5 tonnával mérsékli a szén-dioxid-kibocsátást. A minőségi napelemek élettartama 30–35 év, 1 kW teljesítménnyel
évente átlag 1100 kWh áram termelhető.
A napelem több mint 90 százalékban újrahasznosítható, Magyarországon is vo-

natkozik
rá a begyűjtés
és
újrahasznosítás
EU-s kötelezettsége (környezetvédelmi
termékdíj).
A 2023 végéig hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművekre (HMKE)
még a jelenleg érvényes éves szaldó elszámolással köthetünk szerződést, ami mindaddig érvényben marad, amíg azon nem
módosítunk (gyakorlatilag nem növeljük
termelési kapacitásunkat, illetve fogyasztásunkat). A 2024-től hálózatra csatlakozó
napelemes rendszerekre már csak bruttó
elszámolással lehet majd szerződést kötni.

Napkollektor

A napkollektor a napenergiából közvetlenül állít elő vízmelegítésre használható
hőt. A nyári félévben közel 100 százalékban, a téli félévben körülbelül 30–40
százalékban lehet így fedezni a melegvízigényt, azaz ennyi megtakarítás érhető
el vele. Egy ember naponta átlag 50–60

rülmények között. A levegő-vizes hőszivattyú COP-értéke ugyan kisebb, mint
a víz-víz és föld-víz hőszivattyúké, de bárhová és egyszerűen, gyorsan telepíthető;
kis helyigényű, a legolcsóbb hőszivattyú
típus, könnyen illeszthető már meglévő
fűtési rendszerhez. Hátránya, hogy a külső

Éves szaldó elszámolás: éves szinten nézi a szolgáltató, hogy
háztartásunk mennyi áramot vételezett, illetve termelt
és táplált be a hálózatba, és csak a különbséget
kell fizetni. Ha többet termeltünk, mint amennyit
fogyasztottunk, akkor a vételi áramár (kb. 35 Ft)
helyett kb. 15 Ft-ot kapunk kWh-nként, ez után
bizonyos határig nem kell személyi jövedelemadót
fizetni. Szaldó elszámolásnál éves fogyasztásunkra
érdemes méretezni a napelemes rendszerünket.
Bruttó elszámolás: Nem éves szinten, hanem okosmérőn
keresztül negyedóránként nézi a szolgáltató, hogy mennyi áramot
vételeztünk, illetve tápláltunk be a hálózatba. Így a megtérülés azon
is múlik, mennyire tudjuk fogyasztásunkat a termelésünkhöz, azaz
a napos időszakokhoz igazítani. Téli fűtésre használva lassabb lesz
a megtérülés, mint nyári hűtés esetén.
hőmérsékletű felületfűtésünk van (padló-,
fal- vagy mennyezetfűtés), akkor nem érdemes a kollektort fűtésre méretezni, mert
a nyári melegben nem tudjuk kihasználni.

Hőszivattyúk

A leggyakoribb, a levegő-víz hőszivattyú
vagy más néven levegős hőszivattyú a levegőből nyeri ki az energiát (némi villamos energia kell a működéséhez), és azzal
vizet melegít (hőenergia). Az ilyen hőszivattyú a levegőt beszívja, majd egy levegő-hőcserélőn keresztül lehűti és visszaengedi a lehűlt levegőt a környezetbe. Minél
alacsonyabb a külső levegő hőmérséklete,
annál kevesebb hőenergia hasznosítható belőle. A COP értéke azt mutatja
meg, hogy egy egység áramból hány
egység hőt tud termelni adott kö-

hőmérséklettől függ a teljesítménye, illetve
alternatív fűtési rendszert igényelhet a leghidegebb téli napokon.
További információk: www.mtvsz.hu/
otthonosenergia
KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 azonosítószámú Energiafordulat – Lakossági energiatudatossági szemléletformáló kampány
Újbudán című projekt.

Kohéziós Alap
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KÁNAI-TÓ
KERÜLŐ
FUTÁS
2021. november 13. 10:00
Sport11 1112 Budapest, Kánai út 2.

További információ: sport.ujbuda.hu
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fogadóórák

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

Barabás Richárd, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő,
kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart
fogadóórát, a járványidőszak alatt az online:
www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt is várjuk
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427.
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu
Hintsch György (MSZP) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján.
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.
OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő
(Lágymányos). Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség,
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

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

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

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

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

Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.

Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden hónap
első kedd 17–18 óra között, Mérnök utca 40., illetve előzetes
egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu
DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

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

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

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

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

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

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

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.

+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

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

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00

60+ programajánló

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester.
Minden hónap második szerdáján.
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

60+
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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 elérhetőségeken 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, simicskoistvan.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: ujbudaikdnp@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.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

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

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

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
Fekete István Szabadegyetemen Bogár László közgazdász
tart nyilvános előadást november 11-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, országgyűlési képviselőjelöltjénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet
érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 06/30/-358-2723.
Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, baráti focira jelentkezés az ujbuda@mihazank.hu címen, helyi
hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

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

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

A teljes programkínálatról
a www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon, az Újbuda
60+ Program Facebookoldalán, illetve hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os
telefonszámon érdeklődhet.
A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+
Kedvezménykártya, vagy
annak folyamatban lévő
igénylése.
A foglalkozások a megelőző szabályok
betartásával látogathatók. Kérjük, előírásainkról előzetesen tájékozódjanak az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, hétköznap
9–14 óráig személyesen a Kérő utcai 60+
programközpontban vagy a 372-4636-os
telefonszámon! A programváltozás jogát
fenntartjuk.

A Duna-Ipoly Nemzeti
Parkkal közös novemberi
programjaink

November 12. 11.00 Fűszernövényeink,
gyógynövényeink (előadás)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
Új, tematikus programsorozatunk első
előadásán sorra vesszük ismert, kevésbé
ismert, illetve elfeledett haszonnövényeinket. A későbbi gyakorlati és interaktív

apróhirdetés
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.
ELADÓ LAKÁSOKAT KERESEK ügyfeleim
részére! GARANTÁLTAN a legmagasabb áron
értékesítünk! Jutalék: 1,5%.
Hívjon: 06/70/454-3960.
TIP-TOP ELADÓ kislakást keresek 06/70/9494013

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.

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! 2469021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat! Csap,
szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.

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

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

MENÓRA ANTIKVITÁS! Újbuda legmagasabb
vételárán vásárolunk: bútort, festményt, órát,
ékszert, ezüst- és bronztárgyat, szőnyeget,
porcelánt, varrógépet, hangszert, kitüntetést
és minden régi dísztárgyat. Azonnali készpénz.
1114 Bp., Bartók Béla út 78. T.: 06/20/353-6731.
KÁLVIN ANTIK KÉSZPÉNZES felvásárlás!
Festmény, bútor, Herendi-Zsolnay porcelán,
bizsu és arany ékszerek, ezüstök, régi bundák,
könyvek, karóra-zsebóra felvásárlása! IX. ker.,
Kálvin tér. 7. Tel.: 06/20/622-3617.
RÉGISÉG, hagyatékfelvásárlás, igény szerint
lomtalanítással, ürítéssel egybekötve is! Díjtalan
kiszállás, Magyar Imre 06/30/703-0518

TV, számítógép

Gondozás

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
BURKOLÁST és FESTÉST vállalunk!
Gyors felmérés! Szerződésben vállalt ÁRés MINŐSÉGGARANCIA! 06/30/346-6620.
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző
készítése, javítása. 06/1/356-4840, 06/30/9544894.

Lakásszerviz

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

Gyógyászat

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

Régiség

Vegyes

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.
RÉGISÉG-, HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS,
igény szerint ürítéssel, lomtalanítással
egybekötve! Díjtalan kiszállás. Magyar Imre:
06/30/703-0518.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
AZ ELMÚLT ÉVBEN koronavírus fertőzésen
átesett és maradványtüneteket mutató
személyeket várunk kognitív állapotfelmérésre
pszichológiai kísérlet keretén belül.
Kompenzáció és további információ:
gaallab.ttk.hu, balla.gyorgyi@ttk.hu,
+36/1/382-6804.
NERC, róka, mindenfajta szőrmebundát
vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot,
kiegészítőket: 06/20/229-0986.

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, Dési János, Kelemen Angelika, Tallér Edina,
Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető:
Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató • Terjeszti a BauCOOL-Construct Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

közmeghallgatás
MEGHÍVÓ
a Képviselő-testület 2021. december 2-án (csütörtök) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti
nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5.
szám alatt) tartandó speciális rendkívüli ülésére
NAPIREND:

1./ Közmeghallgatás

A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók 2021. november 11-én 9 órától
november 25-én 12 óráig a Polgármesteri Hivatal
Bocskai út 39-41., Zsombolyai u. 4. és

Problémamegbeszélő
csoport – személyesen

Könnyen tanulható és elvégezhető öngyógyító mozgásforma. Egyes gyakorlataiban
és a gyakorlás tempója alapján az indiai jógára hasonlít, de alapvetően az akupunktúrához és a 3-1-2 meridiántornához hasonlóan a tradicionális kínai gyógyászatra épül.
Rendszeres gyakorlásával elérhetjük, hogy

A kiscsoportos foglalkozás különböző
kulcsszavak/témák mentén formálódik,
tartalma aktuális élmények, problémák
és tapasztalatok alapján alakul Jenser Márta pszichológus vezetésével.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
Időpont: szerdánként 9.30–10.30
Témák:
November 17.: Hasznosság
November 24.: Önkifejezés
December 1.: Készülődéseink
A foglalkozás ingyenes.

foglalkozásokon különböző praktikákat is
megismerhetnek (például miként tudjuk
akár balkonládában is felnevelni, összeállítani saját herbáriumunkat).
November 19. 11.00 Hol lakik a havasi
cincér? (előadás)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A novemberi terepi program bevezetéseként megismerjük a nemzeti park egyik
legérdekesebb élőhelyét a DINPI címerállata, a havasi cincér látóköréből.

A Hahota Jóga módszer a stressz negatív
hatásainak és a betegségek megelőzésére.
A foglalkozás egyfajta mesterségesen nevetést kiváltó gyakorlatokra épülő
„edzés”. Az öngerjesztett nevetés hamar
átalakul őszinte, természetes kacagássá,
főleg ha társaságban történik, így pozitív
hatásait azonnal érezheti magát a résztvevő. Minden jelentkezőt vidám szeretettel
vár a „kacagókórus”.
• Filozófusok szoborparkja, a Gellért-hegyen, a földalatti víztározó felett
minden hétfőn 7 órától (vezeti: Domján
Ferenc önkéntes)
• Újbudai Szenior Programközpont
minden hétfőn 9 órától (vezeti: Domján
Ferenc önkéntes)
• Bikás park, kosárlabdapálya
minden kedden és csütörtökön 9 órától
(vezeti: Király Vilma önkéntes)

Ingyenes táplálkozási
tanácsadás

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddigi életmód-

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ

Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.
Zsombolyai u. 5. sz. alatti épületének portáján
elhelyezett gyűjtőládákba, illetve az ezen időszakban működő kozmeghallgatas@ujbuda.hu
e-mail címre.
Tisztelt Érdeklődők!
A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük
Önöket, hogy a Képviselő-testület nyilvános
ülésén való személyes részvételt mellőzni
szíveskedjenek! Minden előzetesen benyújtott
kérdésre, javaslatra írásban választ adunk,
valamint a helyben írásban benyújtott kérdésre,
javaslatra, amennyiben a kérdező, javaslatte-

vő nem igényli a személyes
válaszadást, szintén írásban
választ adunk a közmeghallgatást követő 15 napon belül.

Caring

City

Do-in – japán jóga

TÁRSasozzunk Őrmezőn
– oktatás és közös játék

Hahota jóga külés beltéren

Könyvek

impresszum

ján? Esetleg betegségével kapcsolatban
tanácstalan, mit fogyaszthat? Dr. Barna
Lajosné táplálkozási szakember várja kérdéseivel az alábbi időpontokban és helyszíneken.
Időpont: kéthetente szerdai napokon
9.30–11.30: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.)
13.30–15.30: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő
utca 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes
időpont-egyeztetéshez kötöttek. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon tud, illetve nyitvatartási időben a helyszíneken.

Várunk szeretettel mindenkit, aki szeret
játszani, megismerkedne különböző szellemi, táblás és kártyajátékokkal, és minőségi
időt töltene társaságban.
Időpont: hétfőnként 14.30–16.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás ingyenes.

IDŐS GYERMEKTELEN személynek,
házaspárnak mindenben bármikor a segítségére
leszek. Elvált asszony vagyok. Üstökös Piroska,
1174 Bp., Táncsics M. út 17. 06/30/420-2238.

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése, javítása.
Tel.: 06/20/980-3957.
Fül-orr-gégészeti magánrendelés
Budafokon.
www.maglics.hu

November 23. Erdőmerülés Királyréten
(kirándulás)
Kirándulás a Duna-Ipoly Nemzeti Park
királyréti bemutatóhelyére, a Hiúz Házba. A látogatóközpont megtekintése után
az őszi erdő csodálatos világával is találkozhatnak. A túra könnyű terepi séta lesz,
ajánlott időjárásnak megfelelően öltözni,
zárt cipőben.
Várható időtartam: kb. 8.45–15.00.
A kirándulásra előzetes regisztráció
szükséges. Jelentkezés: személyi igazolvány, lakcím és Újbuda 60+ Kedvezménykártya bemutatásával november 16-ától
hétköznap 9–14 óráig a Kérő utcai programközpontban a csoportlétszám függvényében.
Valamennyi program ingyenes.

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

testileg-lelkileg egészségesebbek legyünk,
közérzetünk javuljon. Orvosi konzultációt
követően azok is belekezdhetnek a Do-inba, akik ritkán végeznek aktív testmozgást
vagy nehezebben mozognak.
Időpont: minden szerdán 13.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás ingyenes.

Tarokk kezdőknek
és haladóknak

A tarokk-kártya valószínűleg Olaszországból származik, többnyire különböző
kártyajátékokban használják. Több ország-

ban elterjedt, de
a helyi társadalmi
és kulturális sajátosságok alakították a képi ábrázolásokat
és a lapméreteket.
Az Újbuda 60+ Programban tarokkcsoportot hirdetünk, amelyhez a kezdők
és gyakorlottak is csatlakozhatnak. Ha
megismerkedne a kártyajátékkal vagy társaságot keres játékhoz, minden csütörtökön 13.30-tól várjunk Önt is.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás ingyenes.

Online
programok
Ingyenes gyógytornakonzultáció

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

Origami
(papírhajtogatás)

Barkó Magdi foglalkozásvezető minden
alkalommal különböző papírcsodák elkészítésével várja a résztvevőket.
Időpont: minden hétfőn 14 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon az Origami (Újbuda 60+ Program)
nevű csoporthoz teljes neve és 60+ kedvezménykártya számának megadásával.
A foglalkozás ingyenes.

pályázati felhívás
mezőgazdasági haszonbérleti
ingatlanokra
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonát képező üres, bérlő nélküli
ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára
felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi
feltételekkel:
Az ingatlanokat az önkormányzat 2022. január 1-jétől
2023. szeptember 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés
megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2023
szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
Bérleti díj 80 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára
a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
2022. január 1-jétől 2022. szeptember 30-áig kilenc (9) havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
2022. október 1-jétől 2023. szeptember 30-áig tartó időszakra éves bérleti díjat 2023. április 30. napjáig
A teljes Pályázati felhívás és a pályázható üres haszonbérleti ingatlanok listája
megtekinthető az Újbuda-honlapon

www.ujbuda.hu > közigazgatás > hirdető tábla, pályázatok > pályázatok,
támogatások > városüzemeltetéshez kapcsolódó pályázatok
A Pályázati dokumentáció félfogadási időben kiváltható:
Budapest XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala, Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft (fizetés postai csekken)
A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2021. december 6. (hétfő) 1000 óra
Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülés eseményeit
élőben közvetíti az Újbuda TV, valamint online
nyomon követhetőek Újbuda Facebook oldalán,
valamint az onkormanyzati.tv weboldalon. Szíves
megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Budapest, 2021. október 22.
dr. László Imre
polgármester s. k.

További elérhetőségeink

Konzultáció:
2021. november 5. napján (péntek) 900 óra, helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba
2021. november 8. napján (hétfő) 1700 óra, helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba
2021. november 17. napján (szerda) 900 óra, helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba
2021. november 22. napján (hétfő) 1700 óra, helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba
2021. december 3. napján (péntek) 900 óra, helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba

Kövessen minket a Facebookon is!

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os (Tóth Erika) telefonszámon kapható félfogadási időben.

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)
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Roston sült Mártonnapi libamáj
hozzávaalómká:j

• 1 kg lib
zir up
• 1 dl juhars
ösáfonya
• 2o dkg vör
lotta hagyma
• 1o dkg sha
mecet
Márton napján, aki libát nem eszik, egész
• 1 dl balzsa
évben éhezik – tartja a mondás. Ahhoz, hogy
• 1o dkg méz
ezt elkerülhessük Parcsetich Ernő, a VakVakjú
b
• 1 db nagygobonya
étterem séfje hozott nekünk egy roston sült
édesbur
libamáj, juharszirup, vörösáfonya chutney,
• 3 dkg vaj
és édesburgonyás-káposztás rétes receptet.
káposzta
• 1 kg fejes
or
Elkészítés:
• 15 dkg cuk
A májakat szeleteljük, hűtőbe tesszük. A burgonyát hámozzuk,
• 15 dl olaj
összevágjuk, majd sós vízben megfőzzük. Mikor megpuhult, cselap
pegtetjük, és vajjal sűrű krémmé turmixoljuk. Olajon megolvaszt• 6 db rétes
juk a cukrot, míg karamellizálódik, de figyeljünk, hogy ne égjen le.
sinta
• 9 db palac
A káposztát szeleteljük, majd a karamellel összeforgatjuk és lepirítjuk. Sózzuk, ízlés szerint borsozzuk, és puhára pirítjuk, párol• 2 db tojás

juk. A réteslapokat kettesével kiterítjük, aztán eloszlatjuk rajtuk
a káposztát. A palacsintákat kettesével egymás mellé tesszük, kicsit
fedve egymást, ráhalmozzuk az édesburgonyakrémet, és feltekerjük.
Az így kapott tekercseket a réteslapra tes�szük, és felhengereljük, mint egy rétest. Lekenjük olajjal, és felvert tojással, majd előmelegített sütőben 180 fokon készre sütjük.
A hagymát hámozzuk, apróra vágjuk,
enyhén megpirítjuk. Hozzáadjuk az áfonyát,
mézet, ecetet, és lassan összefőzzük, hogy
szaftos ragut kapjunk. A májakat serpenyőben aranybarnára sütjük, majd félkörben
a tányérra helyezzük. Mellé szeleteljük a rétest, teszünk hozzá egy kanál áfonyát, majd
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
az egészet vékonyan meglocsoljuk a juharsziruppal.
Részletek: buda.vakvarju.com
Jó étvágyat kívánunk!

VakVarjú Vendéglő

hirdetmény

keresztrejtvény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI
ÁLLAPOTÚ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ
BÉRBEADÁSÁRA II. – 2021.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere (továbbiakban: Polgármester)
az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:
A pályázat célja:
Az önkormányzat pályázati úton kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló, felújításra váró lakásingatlanokat, melyek a Rendelet 11. §
(3) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adhatók bérbe.
A pályázatra kiírt lakások:
1) Budapest, XI., Ballagi
Mór utca 10. fszt. 6.

Alapterület: 37 m

2) Budapest, XI., Bartók
Béla út 86. als. 3.

Alapterület: 28 m2 1 szoba

3) Budapest, XI., Budaörsi
út 105. fszt. 3.

Alapterület: 40 m

4) Budapest, XI., Kende u.
12. V. 18.

Alapterület: 24 m2 1 szoba

2

2

1+1 félszoba

alapító okirat szerint:
1 szoba, természetben,
átalakítást követően:
1+1 félszoba,

A pályázat célközönsége:
A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított
határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, és a pályázó a pályázat megjelenésének
időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel,
illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél
hosszabb ideje közfeladatot ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal
rendelkezik a XI. kerületben.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja
a pályázati lakás saját költségen történő felújítását 1 éven belül,
a pályázatban előírt módon, melyet az önkormányzat a pályázatban
meghatározott költségen bérbeszámítással megtérít.
A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, a felújítási munkák
idejére 1 év, a felújítási munkák átadás-átvétele után további 15 év.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 2.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei:
A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4.
sz. alatt a portán, valamint Budapest XI. kerület Bocskai
út 39–41. sz. alatt a recepción) átvehető, vagy
az önkormányzat internetes oldaláról (http://
kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
Pályázni az jogosult, aki
a kiírt pályázati
feltételeknek
maradéktalanul
megfelel.
Budapest, 2021.
november 2.
dr. László Imre
polgármester s. k.

Vas István: Novemberi helyzetkép c. költeményéből idézünk.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (A, E, T, S, Z, Y). 13.
Kiejtett betű. 14. Holott. 15. Európai főváros. 16. Német származású magyar festőművész (Károly). 18. Levélmintával lát
el. 20. Helyez. 21. Fordított női énekhang. 22. Rock … roll,
zenei stílus és tánc. 23. Tüskés állat. 25. Győri sportklub. 27.
Elnáspángolás. 29. Rajongás. 32. Részben kinyit! 33.
1
2
3
4
Népies indulatszó. 34. Város
a Dunakanyarban. 36. Su13
14
merológiában van! 37. Ókori
római író, politikus (Marcus
16
17
Publius). 39. Zenei kifejezés:
erősen kiemelve. 41. Ökör.
42. Söpredék eleme! 44.
21
22
Déli gyümölcs. 46. Kun betűi keverve. 47. Női becenév.
27
28
49. Geometriai fogalom. 51.
Kötetlen. 52. Salakdarab! 53.
33
34
Végső nyughely. 54. Kettőzve: gyermekjáték. 55. Szám39
név. 56. Apró kockás, általában fekete-fehér kelme. 59.
42
43
44
Karsztvidéki mélyedés. 61.
Szlovák. 63. Az ENSZ első
főtitkára (Trygve). 64. Gól
47
48
betűi keverve. 66. … kezekkel! 67. Nagy főzőedény. 69.
51
Iskolai beírás. 71. Kis Anna.
72. Műszaki tudományokat
55
56
57
alkalmazó szakember. 75.
Operátor a matematikai ana61
62
63
lízisben. 77. Kétes!
Függőleges: 2. Becézett
67
68
férfinév. 3. Magas testhőmérséklet. 4. Hosszmérték, röv.
5. Trópusi fafajta. 6. Erdélyi
72
73
falu magyar lakója. 7. Sereg
belső magja! 8. Tomori Pál. 9.
Bolgár tengerparti város. 10.

Korszak. 11. Sportszermárka. 12. Névelő. 13. Az idézet
második része (D, T, Á, NY, Z, SZ). 17. Exvilágbajnok lett
sakkozó (Mihail). 19. Támla nélküli alacsony szék. 22. Vak
énekes és modell (Szilvia). 24. Friss. 26. Rejtély. 28. Adam
párja. 30. Gesztikulál. 31. Technécium és urán vegyjele. 35.
Megközelítőleg, idegen rövidítéssel. 38. Sör, lettül (ALUS).
39. Balettművész, címzetes magántáncos (Kornélia). 40. Műterem, franciából átvett szóval. 41. Pedagógus. 43. Fennsík.

Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
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45. Londoni helyeslés! 48. Ritmikus dalszövegmondás. 50.
Vissza: svéd váltópénz. 52. Alkalmazásprogramozási felület,
angol rövidítéssel. 54. Ringatható ágyacska. 57. Rést eldugaszol. 58. Kocsonyássá válik. 60. Big …, londoni óratorony. 62.
Ázsiai nép tagja. 65. Sivatag Mongólia és Kína területén. 68.
Kén és neon vegyjele. 70. … step, társas tánc. 71. Azonosak.
73. Kis vízfolyás. 74. Félkész! 76. Lyka Károly.
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(200 000 Ft)
A Vincellér utca 40. alatti társasházban élők valóban közösségként láttak neki közvetlen környezetük megszépítéséhez. A lépcsőház és a közös udvar padjainak felújításában, a kerti csap és az esővízszikkasztó kialakításában a 19
lakó közül 17-en vettek részt. A munkafolyamatok gondos
megtervezésének köszönhetően mindenki talált testhezálló feladatot: a ház legidősebb lakója feliratokkal hívta
fel figyelmet a frissen festett falakra, a legtettrekészebbek
a szikkasztó gödrének kiásását vállalták, a kreatív csapattagok a falfestésben jeleskedtek, a gyerekek többek között
a felásott területek visszafüvesítéséről szereztek gyakorlati tudást. Az új funkciókkal bővült kert megszépült ülőbú-

(100 000 Ft)
A kerthasználat régóta kritikus kérdését oldotta meg a ház
közössége: pad és napvitorla került a fák alá, kulcsokat másoltak a bejárathoz. Kialakítottak egy házirendet, hosszú
távra megoldva az igénybevétel szabályozását. A járvány
idején kifejezetten vágyott dolog volt a kerthasználat, de
ülőalkalmatosság hiányában nem volt rá lehetőség.
Ezzel a projekttel az emberek közelebb kerültek egymáshoz, nagyon pozitív visszajelzések születtek. Létrejött
egy levelezőlista is, így hatékonyabban tudják a továbbiakban megszervezni a közös munkát.
tora kedvelt találkozási ponttá vált, ahol akár a következő
közös projekt ötlete is megszülethet.

Zsombi 16. közössége
– a környezet megújítása

(100 000 Ft)
A pályázat megvalósítása során nagy munkát végeztek
a lakók: nemcsak a biciklitároló helyet tették rendbe, hanem lefestették a lépcsőházi korlátokat és a lépcsőházi ajtókat is. Fontos eredmény emellett, hogy létrejött egy Facebook-csoport és egy levelezőlista, így a házban együtt élő
emberek elkezdtek egymással kommunikálni.

Közösségépítők a Bohócoson
– a Beregszász téri játszótér
funkcióbővítése

(200 000 Ft)
A pályázat segítségével a nagyobb gyerekek kaptak új
lehetőséget a játszótéren a szabadidő eltöltésére. Az új

Dayka Gábor utca 15. társasház

(180 000 Ft)
A pályázati cél az volt, hogy az évek óta elhanyagolt előkertet
a lakóközösség életének szerves részévé tegyék tereprendezéssel és mulcsolással, illetve padokkal és egy magaságyással. Az előkészítési munkák után időtálló, telített faanyagból
készült kerti bútort szereztek be, amelyet önköltségen további

piknikpadban játékok tárolására is alkalmas fiókokat
alakítottak ki, egyedi gyártással. A dobozok a pad ülőfelülete alá kerültek, az asztallap és az ülés távolsága pedig
az egyik oldalon a kisgyerekek, a másikon a nagyobbak
és a felnőttek magasságának felel meg. Nagyon jó az elhelyezés is, szeretik a kisgyermekes szülők. Az avatáson
sokan vettek részt, igazi közösségi programként.

KÖSZÖNJÜK! 20 év,
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(50 000 Ft)
Az Ulászló utca 45. alatti Mikes Udvar társasház tulajdonosai nagyon összetartó közösséget alkotnak, már a pályázat előtt is számos alkalommal együttműködtek, legyen
szó szigetelésről, az esővízgyűjtő és a locsoló összekötéséről vagy a szelektív gyűjtés kiterjesztéséről az üvegekre.
A Szabad a Tér pályázaton a hátsó kertben lévő kültéri padok felújítását tűzték ki célul, hogy egy olyan vonzó helyet
hozzanak létre, ahol családi, baráti találkozókat, vagy akár
közgyűléseket is tarthatnak. Aki tehette, részt vett a munkában: a fiatalok csiszoltak, festettek, az idősebbek a kertet
rendezték, virágokat ültettek.

Fehérvári 31. társasház
– a belső kert és a gang szépítése

41
45

74

Mikes Udvar társasház – a belső
udvar közösségi térré alakítása

festéssel védtek le, hogy az időjárás, a rovarok, gombák ne
kezdjék ki. Összességében a támogatással a lakóközösség
az eredeti célokat elérte, a pályázatban tervezett módon.
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40

69

Újbuda Önkor
mányzata
és KözPont
Újbudai Kulturális
Kft. 2021 áprilisában pályázatot írt ki
közösségépítő, környezetszépítő civil kezdeményezések támogatására,
azzal a céllal, hogy Újbuda
lakosainak lehetőségük
nyíljon környezetük, illetve
közösségük életének aktív formálására.
Az alábbiakban nyertes pályázatokat
ismertetünk (a másik hat győztest lapunk
előző számában mutattuk be).

Vincellér utca 40. társasház
– a belső udvar felújítása

Magyar ízek élményekkel tálalva

közösség
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250
együttes
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Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
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Jól kezdte a jéghokiszezont
a MAC HKB Újbuda
Interjú Kangyal Balázs vezetőedzővel

Mi történt a nyáron? Miért változott ilyen mértékben a játékoskeret?
Már tavaly is sokkal kevesebb
pénzből gazdálkodhattunk, mint
az átlag, idén még 20 százalékkal
beljebb kellett húznunk a nadrágszíjat. Az előző szezonban lőtt 130
gólból 80 vagy 90 nincs a klubban,
mert a gólszerzők távoztak. Elment
Sofron István, Brance Orbán, Nagy
Krisztián, sokan a fiatalok közül is.
Lőczi Árpi Dunaújvárosba ment,
Terbócs Pisti Székesfehérvárra,
Kedves Ricsi abbahagyta. Az átigazolóknak olyan anyagi feltételeket
biztosítottak új klubjuknál, ami
számukra mindenképpen továbblépést jelentett, szakmai szempontok
alapján is. Mi pedig próbáltunk új
csapatot építeni. Hoztunk egy-két
külföldit, és beépítettünk jó pár
fiatalt az akadémiáról. Az előző
szezon újoncai most előreléphettek,

leg a második
legfiatalabb
csapat ebben
a ligában.

Mennyire szoktak össze a fiúk?
Képesek meglepetésgyőzelmekre?
Csak most kezdődött a szezon,
keressük a legmegfelelőbb rendszert, összeállítást, Majd a nehézségek mutatják meg a gárda erősségeit, amelyekre építeni lehet,
és a hiányosságait, amelyeken
javítani kell. Egy biztos, aki sokat
dolgozik, az képes előrébb jutni.

Fotó: Mudra László/MAC HKB Újbuda

Rendes játékidőben idén
még csak a Csíkszereda
tudta legyőzni az újbudai
jégkorongcsapatot,
de Kangyal Balázs
vezetőedző árnyaltan
látja a helyzetet. Sok
alapember távozott
ugyanis az előző szezon
végén a MAC HKB
Újbudától, és pótlásukat nem tudták tökéletesen megoldani.
Mindenesetre reménykeltő, hogy az új gárda
a DVTK és a Debrecen
ellen nyerni tudott
idegenben, topcsapatokkal szemben
képes meglepetésekre
és lapzártánkkor
az ERSTE Liga tabellán tíz
győzelemmel a negyedik
helyen áll.

Azért a Debrecen és a DVTK
ellen idegenben elért győzelem
nem csak a szerencsén múlott...

eredményesen
játszanak. Ös�s z e s s égé b e n
sokkal kevesebb pénzből – a lehetőségekhez képest – próbáltunk
ragaszkodni az elvekhez, és sok fiatallal igyekeztünk ütőképes gárdát
formálni.

Kik a MAC új légiósai,?
Az amerikai Trevor Gootch tavaly
az Alpesi Ligában szerepelt egy
olasz csapatnál, ahol házi gólkirály volt. Marc Stevens a kanadai
egyetemi bajnokságból érkezett,
és van egy cseh játékosunk, Jakub
Izacky, aki Debrecenből igazolt át
hozzánk. A Ferencvárostól visszajött a MAC-hoz Tóth Ricsi és Tóth
Gergő. Úgy gondolom, mindent
összevéve jól sikerült pótolnunk
a távozókat.

Melyek voltak a legfontosabb
szempontok az új játékosok kiválasztásánál?
Egyrészt sokan megkerestek, ez
köszönhető a tavalyi teljesítményünknek is. Másrészt igyekeztem

olyanokat berakni, akiknek
van
kötődésük
az együtteshez, vagy
az utánpótlásban már dolgoztak a kezem alatt. A külföldieknél pedig az volt a döntő, hogy
milyen szezont zártak, mennyire
tudnak majd meghatározó játékossá válni az ERSTE Ligában, de legfőképpen a pénztárcánk mélysége
döntött itt is. Mi nem tudunk azokról a polcokról választani, mint
a topklubok, ezért főleg az egyetemisták közül válogattunk, akikben
ég a bizonyítási vágy.

A szezon a nehézségek ellenére
jól indult. A rendes játékidőben
a MAC HKB-t idén sokáig senki sem tudta legyőzni. Ez elégedettségre ad okot, nem?
Nem vagyok csalódott. Elégedettségem azonban nem az eddig elért eredményekből fakad, hanem
abból, hogy a mutatott játék képe
határozottan jó. A környezetemből is pozitív visszajelzéseket kapok, más kluboktól is. A srácok
nagyon igyekeznek, és próbálnak

felnőni a feladathoz, ez látszik.
Persze nagyon örülök, hogy eddig
a legtöbb meccsen pontot szereztünk, de még kemény mérkőzések
várnak ránk. Senki nem várja tőlünk, hogy így fog végigmenni ez
a szezon. Ha odatesszük magunkat,
jól dolgozunk, akkor sikerülhet
az első nyolc közé beverekednünk
magunkat. A cél, hogy ott legyünk
a playoffban, és ott igyekezzünk
minél tovább jutni. Ez igazán jó
kihívás a MAC-nak, amely jelen-

Az a két meccs valóban jól sikerült,
látni kell, hogy a DVTK légiós kontingense még nincs tele, ők is sok
fiatallal dolgoznak. A Debrecennél
pedig alapemberek hiányoztak,
például Hetényi Zoli. Így tudtunk
dominálni, és nyerni ellenük, ám
ez nem jelenti azt, hogy a következő összecsapásoknál ez ugyanígy
lesz. A kapufáról kifelé és befelé
is pattanhat a korong, most nekünk
többet pattant befelé, de nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez így
legyen, és ez mindenképpen a fiúk
D. B. S.
érdeme.

Az Erste Ligában egy kemény hétvégét is sikerrel vett
a MAC HKB Újbuda. Úgy volt, hogy öt nap alatt a négy
topcsapatból hárommal kell megküzdeniük, de a Brassó
koronavírus-fertőzések miatt kénytelen volt lemondani a szereplést, így „csak” a Gyergyóval és a Csíkszeredával kerültek
szembe a morcos medvék. Az újbudai együttes sérülések miatt
nem számíthatott kulcsemberekre: Dóczinak korábban eltört
a lába, Tóth Ricsinek elszakadt a válla, Kreisz Brúnó arcát
pedig négyszer műtötték. Helyükre Kangyal Balázs 2002-ben
vagy 2003-ban született fiatal játékosokat hívott be, de megcsinálták a csodát. A magabiztos Gyergyó ellen ugyanis fordítani tudtak, és 5-4-re hozták a mérkőzést. Az éllovas Csíkszereda a Tüskecsarnokban simán nyert, ám az újbudai csapat
a Brassó ellen elmaradt mérkőzést győztesként írhatta jóvá,
így 30 ponttal negyedik a 37 pontos Csíkszereda, a 34 pontos
Gyergyó és a 31 pontos FTC mögött.

Újbuda Önkormányzatának szervezésében I Az Újbuda Sportjáért

...ÉS MÉG SOK-SOK MEGLEPETÉSPROGRAM!

NOVEMBER 26.–DECEMBER 24.

