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A kötelező maszkviselés körének kibővítésével reagált 
a múlt héten a magyar kormány a koronavírus-járvány 
fertőzési rekordokat döntő negyedik hullámára. A tömeg-
közlekedési eszközök után november 20. óta maszkot kell 
viselni egyebek közt az üzletekben, a bevásárlóközpontok-
ban (kivéve a sportolást szolgáló helyiségeket), színház-
ban, moziban, múzeumban, könyvtárban, postán, a köz-
igazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területén, 
illetve a zárt térben zajló sporteseményeken. A vendéglá-
tóhelyeken a dolgozóknak kell maszkot hordani. A bölcső-

dék, óvodák, iskolák, felsőoktatási 
intézmények vezetői maguk hatá-
rozzák meg az ottani maszkviselés 
szabályait. Az ötszáz főnél na-
gyobb rendezvényeken kötelező 
a védettségi igazolvány (ezeket 
az első oltás után kiadják).

Magyarországon a múlt héten 
rendre száz fölött volt a Covid miat-
ti napi halálesetek száma, az új fertő-

zötteké pénteken meghaladta a 11 ezret. Egy éve 
napi száz körüli haláleset és ötezer körüli fertő-

zés mellett rendelt el a kormány szinte teljes 
lezárást, kijárási tilalmat, online oktatást. 

Magyarországhoz hasonló átoltottságú 
Ausztriában november 22-étől tíz napra 
teljes lezárást vezetnek be a koronavírus 
terjedése miatt (tíz nappal meghosszabbít-

ható), jövő februártól pedig kötelező lesz 
felvenni ellene az oltást.

Puha járványkorlátozás
Tombol a vírus: ismét kötelező a maszk a zárt terekben

November végétől varázslatos karácsonyi pompába öltözik Újbuda legszebb parkja. A bevásárló 
utcák ünnepi fényárban úszva várják a járókelőket, baráti társaságokat, családokat. A levegő-
ben karácsonyi sütemények, forró puncs, mézeskalács illata száll. A lélekmelegítő kortyolgatása 
közben válogathatnak a különleges kézműves ajándékok között, ha pedig kellően lehűlne az idő, 
átmozgathatják hideg végtagjaikat a parkban felállított jégpályán.
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Állampolgári bejelentés 
segítette a rendőröket
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 
járőrei november 10-én állampolgári beje-
lentés alapján jelentek meg Újbuda külvá-
rosi részén, és igazoltattak egy gyanúsan 
viselkedő személyt, akinél egy csőfogót 
és egy kalapácséket is találtak. A beje-
lentőnek azért vált gyanússá a férfi, mert 
a megelőző napokban a környéken több 
hétvégi házba betörtek, és a kamerafelvé-
telek szerint az elkövető olyan robogóval 
közlekedett, amilyet az igazoltatott férfi-
nél találtak.

D. Tibort az újbudai rendőrök előállítot-
ták a XI. kerületi rendőrkapitányságra, őt 
bűnsegédként dolog elleni erőszakkal el-
követett lopás kísérlete miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki. A nyomozók kamera-
felvételek, illetve a közelmúltban történt 
bűncselekmények helyszíni szemléi során 
lefoglalt bizonyítékok alapján azonosítot-
tak további két elkövetőt. Egyiküket, K. 
Sándort két rendbeli, üzletszerűen, dolog 
elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett 
és más bűncselekmények megalapozott 
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki a nyomozók. Harmadik társukkal, 
R. Tamással szemben elfogatóparancsot 
adott ki a kerületi rendőrkapitányság.

Állatkínzás miatt 
indítottak eljárást
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 
állatkínzás vétségének megalapozott gya-
núja miatt indított büntetőeljárást az ellen 
a férfi ellen, aki a lakásában kedvtelésből 
tartott kakasa tarajába és szárnyába pier-
cingeket tűzött, fejére sapkát, tollára ki-
tűzőket ragasztott.

A férfit november 4-én, otthonából állí-
tották elő az újbudai rendőrök, majd gya-
núsítottként hallgatták ki. Az állatvédők 
összesen 28 dkg súlyú fém- és egyéb tár-
gyakat távolítottak el a madárról. A rend-
őrök az állatkínzás körülményeit szakértő 
bevonásával vizsgálják.

Kerületi csapat 
nyerte az országos 
bűnmegelőzési 
versenyt
Idén tizedik alkalommal rendezték meg 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának prevenciós célú 
vetélkedőjét, ezúttal hét középiskolás csa-
pat mérhette össze tudását bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos helyzetekben. A Krimit-tud? 
nevű verseny országos döntőjét november 
12-én tartották meg a Fővárosi Büntetés-vég-

rehajtási Intézetben. A rendezvényt a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettese, Latorovszky 
Gábor r. ezredes nyitotta meg, a moderátor 
a korábbi évekhez hasonlóan Novák Péter 
színész, énekes, zeneszerző volt. A zsűriben 
mások mellett helyet foglalt Papp Diána r. 
őrnagy az Országos Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa, 
Kiss Ernő Zsolt és Kálloy Molnár Péter szín-
művész, valamint Meláth Attila 
baptista lelkész. A vetélkedőn 
első helyezést ért el a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság XI. ke-
rületi Rendőrkapitányságának 
csapata, a második helyen a váci 
Bartók–Pikéthy Zeneművészeti 
Szakgimnázium diákjai végeztek, 
a dobogó harmadik fokára pedig 
a debreceni Ady Endre Gimnázium 
tanulói állhattak fel.

Az online szülői 
felügyelet lehetőségei
Minden szülőnek fontos, hogy a digitális vi-
lág térnyerésével is biztonságban tudhassa 
gyermekét, nélkülözhetetlen, hogy az on-
line világ veszélyeivel szemben fel legyenek 
vértezve. A rendőrség ezúttal a szülőknek 
nyújt néhány ötletet, hogy megismerhessék 

a felügyelet lehetőségeit, és biztonságosab-
bá tegyék az  internet használatát: 
■ webhelyek szűrése
■ alkalmazások korlátozása
■ használati idő korlátozása
■ helymeghatározás
■ káros tartalmak szűrése

Az eszközvédelem mellett az a legfonto-
sabb, hogy a gyerekek és a tizenévesek 

ismerjék az online tér veszélyeit. 
Beszélgessenek gyerekeikkel ar-
ról, mi a teendő, ha ismeretlen 
személy keresi meg őket az in-
terneten, ha egy idegen személyes 
találkozót ajánl fel, vagy ha intim 
fényképet kérnek tőlük. Építsünk 
ki bizalmi légkört otthon, ahol 
a gyerekek elmondhatják, ha ve-

szélyes helyzetbe kerülnek. Ilyenkor 
sohasem hibáztassuk őket! Kommunikál-

junk a pedagógusokkal és gyermekvédelmi 
szervezetekkel. Tanácsokért látogassanak 
el a biztonsagosinternet.hu, a saferinternet.
hu vagy az internethotline.hu weboldalra! 
A gyermekek szükség esetén felkereshetik 
a Kék-vonal gyermeksegély vonalat a 116-
111-es telefonszámon, a szülők vagy a pe-
dagógusok pedig a Kék-vonal 116-000-ás 
szakember vonalát. Bűncselekmény gyanú-
ja esetén tegyen rendőrségi feljelentést!

kék hírek

Előrelépés a Fehérvári 
úti Lidl ügyében

A főváros napján, november 17-én adott át a Fővárosi Önkormányzat elismerő díjakat 
olyan személyiségeknek, szervezeteknek, akik/amelyek Budapest életében meghatá-
rozó szerepet játszanak. A kitüntetettek között többen Újbuda kiválóságai is.

Budapest díszpolgára lett az évtizedek óta a XI. kerületben élő Bodrogi Gyula, aki 
már 2005 óta Újbuda díszpolgára. A számtalan díjjal kitüntetett színművész, a Nem-
zet Színésze Budapest kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepe, a színházi 
és filmvilágot gazdagító alakításai, páratlan életműve elismeréseként kapta meg ezt 
a címet.

Budapestért díjjal ismerte el a főváros a Bartók Béla úton működő Archikon Épí-
tésziroda munkásságát, kiemelve az iroda Budapest élhetőbbé tétele érdekében 
folytatott tevékenységét, szemléletformáló és környezettudatos gondolkodásmódját. 
Az Archikon tervezte Újbudán többek között a Szivárvány Óvoda, valamint a Bikás 
parkban található kávézó épületét.

Ugyancsak Budapestért díjat kapott Bernárd János, a Budapesti Szabadidősport 
Szövetség és a Budai XI. Sportegyesület elnöke generációk egészség- és mozgáskul-
túráját megújító aktivitásáért.

Bodrogi Gyula Budapest díszpolgára
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A Fehérvári út 70/A szám alatt 
a környéken élők és az arra 
járók évek óta azt láthatják, 
hogy egy korábbi ipari épület 
helyén épült egy Lidl áruház, 
amelynek cégére le van 
takarva, az üzlet pedig zárva. 
A környékbeli lakosságtól 
rendszeresen érkeznek megke-
resések az önkormányzathoz, 
hogy mikor fog végre megnyílni 
az áruház. Az önkormányzat 
és a Lidl Bt. által most megkötött 
településrendezési szerződés 
jelentős lépés ebbe az irányba. 
A beruházást a Lidl még 2017-ben kezdte 
meg, később viszont jogvita bontakozott ki 
a vállalat és az önkormányzat akkori veze-
tése, majd az engedélyező hatóságként eljá-
ró kormányhivatal között. A fennmaradási 
engedélyhez – vagyis hogy az épület min-
den érintett szerint megfeleljen a jogszabá-
lyoknak – szükség van a területen jelenleg 
hatályos építési szabályzat módosítására. 
Az önkormányzat konstruktívan állt ehhez 
a kéréshez, tekintettel a lakossági igények-
re. A több hónapos tárgyalás eredményeként 
létrejött megállapodás értelmében a Lidl Ma-

gyarország Bt. a Nagysurány utca felől két 
telken, az ottani ingatlanok helyén, közhasz-
nálat számára nyitott zöld felületet hoz létre, 
a Galambóc utca és a Nádorliget utca találko-
zásánál vízelvezetési feladatokat végeztet el, 
valamint az ingatlan környezetében fásítást 
is vállal. A Lidl kivitelezésében megvalósuló 
munkálatok mellett az áruházlánc két ütem-

ben összesen 250 millió forinttal járul hozzá 
az önkormányzat közlekedési, valamint hu-
mán infrastruktúra fejlesztési feladatainak 
ellátásához az ingatlan környezetében. 

A fennmaradási engedély megszerzéséhez 
az épületen és a kerületi építési szabályza-
ton is minimális módosításokat kell végre-
hajtani. A kerület és a cég részéről ezeknek 
a módosításoknak az elvégzése lesz az első, 
nagyon fontos lépés abba az irányba, hogy 
a Fehérvári úton a közeljövőben egy új, a la-
kossági igényeknek megfelelő kereskedelmi 
szolgáltatás jöjjön létre. 

Kibővült a településképi eljárások köre
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása sok 

kisebb-nagyobb változást hoz a kerület életében. 
Jogtechnikai változtatásnak tűnhet, hogy július 1-jétől a törvény szerint „településképi 
bejelentési eljárást” kell lefolytatni „rendeltetésmódosítások, valamint a rendelteté-
si egységek számának módosítása” esetén. Miközben az elmúlt két évben az önkor-
mányzatok mozgástere folyamatosan szűkítve lett építési ügyekben, ez most olyan 
kivételes eset, amikor a lehetőségeik bővülnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
az önkormányzatnak az olyan építési tevékenységeket is engedélyeznie kell, amikor 
például egy nagyobb lakást megosztanak, hogy több kisebb lakás jöjjön létre. Bár 
tény, hogy nem ezek a beruházások terhelik leginkább a kerület infrastruktúráját, ko-
rábban problémát jelentett, hogy ilyen megosztások révén úgy költözhetett több család 
egy zsúfolt környékre, hogy arra az önkormányzatnak nem volt rálátása. Most viszont 
az önkormányzat elbírálhatja, hogy egy adott környék infrastruktúrája elbír-e egy ren-
deltetésmódosítást (például üzletek esetében) vagy a rendeltetési egységek számának 
megváltozását (például több lakást egy épületben).  

Az előbbinél látványosabb változást készít elő a reklámeszközökre vonatkozó elő-
írások megújítása. A kerület az első települések között szabályozza a településképi 
rendelet módosításával, hogy milyen feltételekkel helyezhetők el új, digitális tech-
nológiát használó animált reklámfelületek, plakátok. A kisebb, két négyzetméteres 
digitális táblák a kifejezetten világörökségi területen, illetve a jellemzően kertváro-
sias területeken kívül a kerület nagyobb részében kihelyezhetők. A nagyobb, kilenc 
négyzetméteres reklámeszközöket azonban kizárólag a kerületbe vezető autópályák, 
főutak mentén lehet telepíteni. Előbbiek esetében legalább 50 méteres, utóbbiakéban 
legalább 100 méteres távolságot kell tartani az egyes reklámfelületek között. 

További jó hír, hogy a rendelet kerületi helyi védelem alá helyezi a Ménesi út 16. 
alatti Elekes-villát. Az elidegenítés alatt álló ingatlan így nem juthat váratlanul arra 
a sorsra, hogy az új tulajdonos elbontsa a történelmi jelentőségű épületet.

Teljes létszámban jelentek meg 
az önkormányzati képviselők 
a november 18-i testületi ülésen, 
ahol egyebek közt építési szabá-
lyozási ügyekben és személyi 
kérdésekben is fontos döntések 
születtek.

Napirend előtt is több kérdés került terí-
tékre a képviselő-testület legutóbbi ülésén. 
Az egyik ilyen a Covid elleni oltások ügye 
volt: ellenzéki képviselők pontos számokat 
hiányoltak, példaként hozva fel, hogy a balas-
sagyarmati önkormányzat (fideszes vezetésű 
– a szerk.) rendre naprakész információkat ad 
erről. László Imre polgármester válaszában 
kiemelte: az önkormányzat a kormányhi-
vataltól kapja az adatokat, Újbuda esetében 
azonban a jelek szerint ez „nem fontos”, nem 
kapjuk meg a hasonló adatokat. Szó esett 
a Hamzsabégi sétányról is, a polgármester 
szerint a kiemelt állami beruházás részeként 
a lakókörnyezetet átszelő vasúti pálya helyett 
a fővárost elkerülő vasúti útszakasz építése 
lett volna a helyes megoldás. 

Több napirendi pont is parázs vitát váltott 
ki a szünettel csaknem nyolc órán át tartó ülé-
sen. Az ellenzék kifogásolta például a Tóvá-
rosba tervezett lakóparki beruházást – László 
Imre emlékeztetett rá, hogy ezt eredetileg 
1326 lakásosra tervezték, végül 900 épül 
meg. Éles szóváltás után szavaztak a kép-
viselők a 2017 óta megoldatlan Fehérvári út 
70/A szám alatti Lidl áruház ügyében is.

A testület elfogadta a Kamaraerdő és Kő-
érberek területére vonatkozó kerületi építési 
szabályzat 7. ütemét. A Kamaraerdei Ifjúsá-
gi Park és az idősek otthona környékén ma-

rad a zártkertes övezeti besorolás. – Számos 
életvitelszerűen ott élő lakos érdeke, hogy 
ezt módosítsák – mondta Bába Szilvia (Zöld 
Pólus), a körzet képviselője. A jelenlegi ál-
lapotok azonban csak „szolid” fejlesztéseket 
vetítenek előre, így megmarad a környék 
zöld jellege. Az életvitelszerűen ott élőknek 
továbbra is el kell látniuk eddigi feladataikat 
(útkarbantartás). 

A testület úgy határozott, hogy Újbuda 
csatlakozik a korábban Vad Budapest címen 
ismert, jelenleg Budapest sokszínű gyepei 
című fővárosi pályázathoz (ez az Európai 
Unió LIFE Természet és Biodiverzitás prog-
ramjának része). A XI. kerületi önkormány-
zat 2023–2029 között évenként 2,5 millió 
vissza nem térítendő támogatást ad ehhez. 
A program a kerületben a kőérberki szikes 
réteket, a Mocsáros-dűlőt, a Tétényi-fennsí-
kot és a közeli Ferencz József keserűvíz-te-
lepet érinti. A pályázat célja az élőhelyek 
rehabilitálása természetkímélő gazdálkodási 
módszerekkel, legeltetéssel és kaszálással, 
és kiterjed a vizes élőhelyek helyreállítási 
munkáira is.

Elvetették azonban a kelenföldi városköz-
pont területére vonatkozó építkezési tilalom-
ról szóló javaslatot, amelyet fideszes képvi-
selők terjesztettek elő. Mint ismert, az Etele 
és Tétényi út sarkán lévő szolgáltatóház ér-
tékesítésére a 80 százalékban tulajdonos Fő-
városi Önkormányzat írt ki pályázatot (ennek 
határideje lapzártánk után jár le). László Imre 
polgármester szerint a Fidesz „farkast kiált”, 
amikor toronyház építésével riogat, és alá-
írásgyűjtésbe kezd a szolgáltatóház lebontása 
ellen. 

Orosz Anna alpolgármester elmondta, 
hogy Kelenföld-Városközpont ügye elsősor-

ban két fő problémára, a bérlők helyzetére, 
illetve a túlépítettség veszélyére vezethe-
tő vissza. Ennek kapcsán egyik fontos cél, 
hogy itt lévő bérlőknek és vállalkozóknak 
méltó és megnyugtató módon kell választ 
kapniuk a felmerült jogos kérdéseikre. Új-
buda vezetése ennek érdekében egyeztetést 
kezdeményezett Karácsony Gergely főpol-
gármesterrel, Újbuda aktív részvétellel kí-
ván segítséget nyújtani a fővárosi üzemelte-
tő cég és a bérlők közötti aktív, konstruktív 
párbeszédhez.

Másik, mind a lakók, mind pedig a vá-
rosvezetés szempontjából kiemelten fontos 
cél, hogy a túlépítettség ne fokozódjon eb-
ben az amúgy is sűrű városrészben, ahol 
nagy szükség van a zöldterületekre és a ke-
reskedelmi szolgáltatásokra. Mind a kerü-
leti, mind a fővárosi felek elköteleződtek 
már ezen célok mentén, és ha a november 
29-ig beérkező pályázatok nem tükrözik 
ezeket a feltételeket, akkor nem fogják 
megszavazni a telek eladását. A változta-
tási tilalom elrendelése ugyanakkor az al-
polgármester szerint nem megfelelő eszköz 

a célok eléréséhez, ráadásul jogi és pénz-
ügyi kockázatot is ró az önkormányzatra.

Folytatódnak Madárhegyen a földutak 
burkolási munkálatai. Az új ütemben a kivi-
telezés megkezdése előtt közműépítési mun-
kákra van szükség, ennek 280 millió forintra 
becsült költségét az önkormányzat önerőből 
fedezi. Az Albert utca és Rátz László utca 
között lévő, eddig névtelen közterület ezentúl 
Grosics Gyula nevét viseli. 

Januártól változik a Polgármesteri Hiva-
tal munkarendje: az általános ügyfélfogadás 
hétfőn 13–17 óráig, szerdán 8–16 óráig, pén-
teken 8–12 óráig tart, az anyakönyvi csoport 
és központi iktató Bocskai úti ügyfélszolgá-
lata kivételével. 

Személyi ügyek is a testület elé kerültek. 
Herczeg András lemondásával december 
1-jétől a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
nem képviselő tagja lesz Devecseri Mátyás. 
Döntés született az Újbuda Közterület-fel-
ügyelet új igazgatójáról is: Kozma Levente 
helyére 2022. december 31-éig Szabó Róbert 
György kerül.

Az Elekes-villa helyi védelem alá vonásának előkészítéseként 
Újbuda Önkormányzatának megbízásából a Völgyzugoly 

Műhely Kft. idén nyáron elvégezte az épület értékvédelmi vizs-
gálatát. Eszerint az ingatlan az átalakítások, bővítések ellenére 
továbbra is képviseli a 20. század eleji gellérthegyi villaépítészet 
miliőjét és minőségét.

Az utcaképben elfoglalt hely, a telekbeépítés léptéke, az épület 
tető- és tömegformája, homlokzata védendő értékek. Az épület külső 
nyílászárói (a kevés cserélt kivételével) történeti értéket képviselnek, 

ugyanúgy, mint számos belső 
ajtó, valamint az eredeti vasa-
latok, kilincsek. Megőrzendő 
a Ménesi út felőli kőpilléres 
kerítés is, amely hozzájárul 
az utcakép egységéhez.

A környék építészeti köve-
telményeit meghatározó 
2017-es településképi rendelet 
egyebek közt megszabja 
a homlokzati nyílászárók 
cseréjének feltételeit, 
a homlokzat tagozatainak, 
domborműveinek megóvását. 
Az ennél bővebb, immár 

a Ménesi úti villára is kiterjedő, a kerületi helyi védett építészeti 
értékekre vonatkozó előírások értelmében bontásra csak a védettség 
megszüntetése után, műszaki eszközökkel helyre nem állítható káro-
sodás esetén van mód.

Az értékvédelmi dokumentációban rögzített alkotórészeket 
védelem illeti meg, ideértve a külső és belső díszelemeket. Egy 
felújítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a nyílászárókra, ha 
cserélni kell, akkor javasolt az eredetinek megfelelőket készíteni. 
Állagmegóvási szempontból javasolt az épületet befutó növényzet 
mielőbbi eltávolítása – állapította meg a Völgyzugoly Műhely 
vizsgálata.

Nyolc órán keresztül 
vitáztak a képviselők

A szociális munka napja
A szociális munka napja minden 
évben jó lehetőség arra, hogy 
a szakterület felhívja a közvélemény 
figyelmét azokra, akik az eleset-
tekért dolgoznak. Ez az a terület, 
amelyre az egyébként is nehéz 
mindennapok mellett különösen 
nagy terhet ró a járvány időszaka. 
Idén összesen tíz, a kerületi szoci-
ális szférában kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó szakember részesült 
polgármesteri dicséretben.

Kissné Bengi Éva, az Újbudai Idősek Háza terá-
piás munkatársa; Fekete Anita Éva, az Újbudai 
Szociális Szolgálat, a házi segítségnyújtás ki-

emelkedő szakembere; Hegyi Ilona, az Újbudai 
Szociális Szolgálat gondozója; Varga Klaudia, 
az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szoci-
ális asszisztense; Bogdán Lászlóné, az Újbuda 
Bölcsődei Intézmények takarítója és helyet-
tes dajkája; Farkasné Szalay Csilla, az Újbu-
da Bölcsődei Intézmények szakgondozónője; 
Gayerhosz Jánosné, az Újbudai Bölcsődei In-
tézmények Pöttöm Bölcsőde vezetője; Balogh 
Ágnes, az Újbudai Bölcsődei Intézmények bér- 
és munkaügyi előadója; Pópé Alexandra, az Új-
budai Bölcsődei Intézmények kisgyermekne-
velője; Varga Éva, az Újbuda Prizma Szociális 
Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. ügyintézője.

Az elismeréseket László Imre polgármester 
és Bakai-Nagy Zita alpolgármester adta át a dí-
jazottaknak.
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A Budaörsi Repülőtéren közel 
100 esztendeje szállnak fel 
és le repülőgépek, de a műkö-
dése csak egy-két éve kezdte 
zavarni a környékbelieket. Egy 
magáncég ugyanis sportre-
pülő-oktatást indított, minek 
folytán a közeli lakóparkokban 
minden hétvégén úgy érzik, 
egy repülőnap kellős közepébe 
csöppentek. A zajterhelésről 
szóló panaszokkal a zsebében 
Molnár Gyula országgyűlési 
képviselő egészen Palkovics 
László miniszterig ment, hogy 
orvosolja a problémát.

Az oktatógépek számára az M1–M7-es au-
tópálya bevezető szakaszától délre, Kama-
raerdő, Kőérberek és Budatétény-Erdődűlő 
légterében jelöltek ki iskolakört. A Bu-
daörsi Repülőtérről felszálló mo-
toros kisgépek ezen a téglalap 
alakú útvonalon haladhatnak 
a képzés idején, ám a több-
ségük a lakók szerint nem 
az előírt 300 méter fölötti 
magasságban repül, hanem 
emelkedési és süllyedési 
gyakorlatokat végez a há-
zak, fák tetejét megköze-
lítve, miközben teljes gázon 
pörög a motor. Az sem ritka, 
hogy egyszerre több gép is ott 
van ugyanazon a körön. 

Légiriadó a kertemben
– Nem tudunk kikapcsolódni, hosszabb időt 
a kertben vagy a teraszon tölteni. Szinte le-
hetetlenné vált az otthoni munkavégzés, 
telefonálás – nyilatkozta korábban annak 
a lakóközösségnek a képviselője, amely 
tüntetést is szervezett a Budaörsi Repülő-
téren. Az érintett lakók úgy érzik, mindent 
megpróbáltak: a környezetvédelmi hatóság 

szerint a helyben mérhető, átlagosan 63 de-
cibeles zaj nem haladja meg a határértéket, 
a légügyi hatóságnak benyújtott panaszok-
ra pedig rendre az a válasz érkezik, hogy 
minden rendben. Az ott élők petíciójának 
hatására Budafok-Tétény Önkormányzata 
ígéretet tett a folyamatos zajszintmérésre 
Erdődűlő területén. A helyiek szerint azon-
ban az ezzel megbízott cég csak egyetlen 
mérést végzett el egy évvel ezelőtt, azt is 
úgy, hogy előtte egyeztetett az időpontról 
a repülőtérrel. Annak vezetése időközben 
ugyan kétszer módosította az iskolakörök 
nyomvonalát, ám így is lakott terület felett 
szállnak a gyakorlógépek. 

A Budaörsi Repülőtéren működő Fly-
Coop Kft. 2018-ban hozta létre Magyar-
ország legnagyobb pilótaképző szerveze-
tét (ez a cég helikoptereztette 2016-ban 
egy esküvőre Rogán Antal minisztert 

és akkori feleségét). Bár a reptér mű-
ködtetése tavaly átkerült a Magyar 
Turisztikai Ügynökséghez, 
a gyakorlati képzések je-
lentős része továbbra is 
Budaörsön zajlik. Gy. 
Németh Erzsébet fő-
polgármester-helyet-
tes, László Imre, Új-
buda polgármestere 
és Molnár Gyula or-
szággyűlési képvise-
lő közleményben állt 
ki a civilek tiltakozása 
mellett, és tárgyalást kez-
deményezett az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumot 
vezető, a légi közlekedésért is felelős mi-
niszterrel, Palkovics Lászlóval.

Nyilvános zajszintmérés
– A miniszter szerencsére pontosan 

érzi a problémát – tájékoztatta 
lapunkat az ügy legfrissebb 

fejleményeiről Molnár 
Gyula. A reptérre kiláto-

gató képviselő elmond-
ta, egy több elemből 
álló csomag megva-
lósításáról állapodott 
meg Palkoviccsal, 
a legfontosabb ered-

mény az egyedi és köz-
téri zajmérés. A Közle-

kedéstudományi Intézetet 
megbízva a kormány hiva-

talos zajmérést rendelt el: nyil-
vános zajmérőket helyeztek el többek 

között Budafokon és a Sport11 központ te-
rületén, de újbudai és budafoki lakosok is 
kaptak 30-30 egyéni mérőt. Az eszközök 
egész novemberben rögzítik az adatokat, 
ezek alapján születhet döntés a pilótaképzés 
további sorsáról. 

Másik reptér kell
– Mi nem a reptér ellen vagyunk, hiszen 
az itt működik az 1920-as évek óta. A prob-
léma oka az, hogy a városfejlődés miatt 
lakott területek kerültek a repülőtér kö-
zelébe, miközben egyre népszerűbbé vált 
a repülővezetés. Meg kell oldanunk, hogy 
a reptér is működhessen, és a környék is él-
hető maradjon – jelentette ki Molnár Gyu-
la. A képviselő azt is elárulta, hosszú távon 
a kormány szándéka az, hogy a budaörsitől 
50–60 kilométerrel kijjebb létesüljön egy 
másik repülőtér, ahová átvinnék a séta-
repüléseket és az oktatásokat. A budaörsi 
létesítmény kis repülőtérként, szűkebb 
funkciókkal működhetne tovább. Palko-
vics László azzal is egyetértett, hogy addig 
is faragni kell a tanulókör útvonalán, hogy 
az ne vagy csak minimálisan érintse a la-
kott területeket. A jövőben a Fly-Cooppal 
is egyeztetnének arról, hogy hétköznapra 
tegyék az oktatásokat.

T. D.

Az Újbudán élőket is megilleti  
az otthon csendje

Bár sok a zajforrás Újbudán, szerencsére akadnak még 
csendesebb pontjai is a XI. kerületnek, ahol a lakosság 

szeretné megőrizni a környék nyugalmát. 

Tóth Endre, az ellenzéki pártok dél-budai közös országgyűlési 
képviselőjelöltje és Erhardt Attila, Albertfalva önkormányzati 
képviselője zajvédelmi kezdeményezés elindítását jelentette 
be Újbudán. A két politikus csendes övezetek és a zajvédelmi 
szempontból fokozottan védett területek kijelölésének előké-
szítését, a kijelöléshez szükséges jogszabályi követelmények 

vizsgálatát szorgalmazza. A védett területeken a környezeti 
zajterhelés határértéke a vonatkozó rendeletben foglaltakhoz 

képest öt decibellel lenne szigorúbb; különböző zajforrások mű-
ködése – például ipari-műszaki tevékenységek vagy repülőgépek 

légtérhasználata – térben, időben, gyakoriságban korlátozható, akár 
tiltható lenne.

Tóth Endre már benyújtott egy csendes övezetek kijelölését célzó zajvédelmi 
előterjesztést Budafok-Tétényben is, ám az ottani vezetés ezt egyelőre visszadob-
ta. Most Erhardt Attila segítségével Újbuda egyes körzeteire vonatkozóan készít 
hasonló tartalmú javaslatot. A képviselőjelölt szerint minden polgárt, így az új-
budaiakat is megilleti az otthon csendje, ezért fontos olyan szabályokat alkotni, 
amelyek védelmet nyújtanak a növekvő zajterhelés ellen. Tóth Endre bízik abban, 
hogy az újbudai képviselő-testület támogatja majd az itt élők nyugalmának meg-
őrzését.

Újbuda Önkormányzata számára  
kiemelt ügy a közterületek, közparkok 
tisztasága, rendezettsége, a zöldfelüle-
tek megfelelő karbantartása! Valljuk és 
hisszük, hogy a saját környezetünkben 
tett kis lépések közösségi szinten ösz-

szeadódva nagy 
eredményekre 
képesek. Nem csak 

az őszi és tavaszi nagytakarítási kam-
pányok során, hanem a mindennapja-
ink része a takarítás, a szemétszedés, a 
növények ápolása,  
a zöldítés a kerületben. 
Csupán napi pár perc, hogy összesö-
pörje a szemetet, a leveleket, csupán 
egy mozdulat, hogy az üzlet előtti 
szemetest kitegye és kiürítse!

Most arra kérjük,  
csatlakozzon ehhez a 
erőfeszítéshez Ön is!  
Legyen partnerünk ebben  
a munkában, tartsa rendben 
üzlete környezetét!

Most ingyenesen igényelhet Ön is az egységes, kerületi logóval ellátott 
hulladékgyűjtő edényekből a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen!

Olvassa le a QR kódot és nézze 
meg az üzleteket érintő rendelet-

módosításokat a kereskedelmi 
egységek előtti terület tisztán-

tartásáról.
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Nem adják fel
Adományokból épülne fel a sérültek közösségi otthona
Ami az átlagembernek csupán egy elha-
nyagolt telek, az a Nem Adom Fel Ala-
pítvány ügyfeleinek az álmok netovább-
ja. A Mikes Kelemen utca 12. szám alatt 
fogyatékkal élőknek épülhet közösségi 
apartmanház. A sérült emberek általá-
ban szüleikkel vagy szociális otthonban 
élnek, számukra szinte elérhetetlen a sa-
ját ingatlan, az önállóság. Ebben hozna 
változást az alapítvány által menedzselt 
Mikes Lélekközpont Őrmezőn.

– A sérült személyeknek nemcsak 
a fogyatékkal, de lakhatási problémák-
kal is szembe kell nézniük, különösen 
Budapesten. Aki dolgozik közülünk, 
általában maximum 4 órában teheti, 
amiből messze nincs annyi jövedelme, 
hogy banki hitelt vehessen fel – mesél 
Papp Szabolcs a fogyatékkal élők kihí-
vásairól, miközben szemügyre vesszük 
az alapítvány telkét. A Nem Adom Fel 
Alapítvány szóvivője szerint az óbudai 
lakóotthonhoz hasonlóan, az újbudai-
ban is közel olyan élet várja majd a lakó-
kat, mint egy saját lakásban, azzal a kü-
lönbséggel, hogy itt személyzet segítené 
mindennapjaikat. – A beköltözésnek 
lesz egy pár milliós beugrója, emellett 
havi díjat kell majd fizetni. Ezért cse-
rébe a lakó fürdőszobás-konyhás apart-
manjában a nap 24 órájában számíthat 
segítségre például a fürdésben, hétköz-
napi ügyek intézésében – avat be a kere-
kes székes szóvivő. 

A Nem Adom Fel 2011-ben kért elő-
ször támogatást Újbuda Önkormány-

zatától egy sérült embereknek szánt 
lakóotthon megépítéséhez. A kerület 
akkor azzal segített, hogy az őrmezői 
üres telek földhasználati jogát jelképes 
összegért 50 évre átruházta az alapít-
ványra. 2019-ben az alapítvány egy 
adományokkal megtámogatott hitelből 
kedvezményes összegért megvásárolta 
a telket az önkormányzattól. Most már 

csak házat kell rá építeni, ami nem köny-
nyű feladat: a háromszintesre tervezett 
Mikes Lélekközpont tíz apartmanból 
álló első szintje mintegy 280 millió fo-
rintból valósulhat meg. – Bár rengeteg 
pénzről van szó, a jó ügyet „fentről” 
is támogatták – meséli Szabolcs. Tör-

tént ugyanis, hogy a Facebook októbe-
ri leállásakor ezrek képernyőjén éppen 
az apartmanházról szóló poszt fagyott 
le, órákig csak a Nem Adom Fel törek-
véseit lehetett olvasni a közösségi olda-
lon. Az ügy ezzel akkora nyilvánosságot 
kapott, hogy azóta több építőipari cég is 
felajánlotta, hogy építőanyagokkal vagy 
tervezéssel segít. 

– Mindent meg kell tennünk, hogy ez 
a ház megépülhessen. Sokakat érintett 
meg a történet, ami minket is motivál 
a segítségre – mondta el a helyszínen 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester, aki 
szerint az önkormányzat médiafelület-
tel és figyelemfelhívó kampányokkal 
támogatja majd a központ felépülését, 
de részt vesz a segítő szándékú cégek 
felkeresésében is. 

A Mikes Lélekközpont nem csupán 
egy lakóotthonnak ad majd helyet: 
az alapítvány a második szintre autis-
tafejlesztő helyiségeket tervezett, ahol 
a Léleköntő Program részeként fog-
lalkoznak majd autista gyerekekkel 
és szüleikkel. A harmadik szinten olyan 
lakásokat alakítanának ki, amelyekben 
a vidéki rokonok, barátok is megszáll-
hatnak. – Erdélyből is járnak Budapest-
re autista gyermeket nevelő családok, 
amelyeknek komoly teher a lakás egy 
2-3 hetes képzés idejére – tette hozzá 
a szóvivő. Papp Szabolcsnak nincsenek 
kétségei, hogy egyszer felépül az álom-
ház, mert ők sosem adják fel. 

T. D.

Zenészek  
tisztogatták  
a hajó környékét
A Képzelt Város nevű zenekar egy novemberi este 
még az A38 Hajón tartotta születésnapi koncertjét, 
másnap pedig már szemetet szedett a hajó környékén 
más underground együttesekkel együtt. A Rock the 
Planet – zenészek a bolygóért elnevezésű kampány 
azon dolgozik, hogy trendivé és hétköznapibbá te-

gye a környezetvédelmet zenészek és ismert arcok 
segítségével. A Darkmess, a Mayfly és az Idegen ze-
nekarokhoz az A38 stábja is csatlakozott, hogy ösz-
szeszedjék a partra mosott hulladék mellett a bulizók 
által otthagyott szemetet is. A kampány résztvevői 
korábban megjárták a nyári fesztiválokat is: hulladék-
ból készítettek ékszereket a Művészetek Völgyében, 
és szemetet szedtek az Alpár Feszten a Tisza-parton.

Forgalomtechnikai  
információ  
– Őrmező
A Budapest ONE irodaház út- és közműépítésének 
kivitelezője, a Pedrano Construction Hungary Kft. 
téli munkavégzési tilalom alóli felmentési kérelmet 
nyújtott be az önkormányzathoz, melyet a Gazdasági 
Bizottság november 17-i ülésén elfogadott.

Ennek értelmében 
a Budapest ONE előtti 
munkálatok az alábbi 
ütemezésben valósul-
nak meg, ha az időjá-
rás lehetővé teszi:
▪ 2022. január 15.–2022. február 15. közcsator-

na-építés, vízvezeték kiváltása, csapadékvíz- 
és szennyvízbekötések;

▪  2022. február 15.–2022. március 30. út-, járda- 
és parkolóépítés.
Újbuda Önkormányzatának prioritása, hogy 

az ott élők minél kevesebb negatív hatást érzékelje-
nek a felújítások, építések miatt, minél gyorsabban 
és a lakókat a lehető legjobban szolgálva készüljenek 
el a munkálatok. Az önkormányzat folyamatosan tá-
jékoztat az ügyben, hogy az érintettek megfelelően 
készülhessenek a lezárásokra.

Zajmérés tehet pontot  
a reptérügy végére
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ÜNNEPELJ VELÜNK!
75 üzlet, széles választék

Díjátadók  
a kerület napján

Bélavári Anna
A XI. kerület új díszpolgára 1950–1959 között végezte ta-
nulmányait az Állami Balettintézetben, ahol táncművész 
diplomát szerzett. Pályáját az Operettszínházban kezdte, 
ahol a két Latabár, Feleki Kamill és Rátonyi Róbert mel-
lett léphetett színpadra. Egyike volt azon művészeknek, 
akik először játszottak Magyarországon musicalban (Kiss 
me, Kate). Tehetségére a filmesek is felfigyeltek: 1963-ban 
Az attasé lánya című tévéfilmben, 1968-ban pedig a Zsurzs 
Éva Irány Mexikó! című musicalfilmjében kapott táncsze-
repet. 1964-ben már szólótáncos a Moulin Rouge-ban, egy 
éjszaka olykor öt helyszínen is fellépett.

Koreográfusként a Fővárosi Nagycirkusznál mutatkozott 
be, 1980-tól 1983-ig működött itt, majd a Thália Színház-
ba került, ahol többek között Szabó Gyulával, Gálvölgyi 
Jánossal, Esztergályos Cecíliával dolgozott együtt. Ezek-
ben az években alapította meg balettiskoláját az Őrmezei 
Közösségi Házban, dzsesszgimnasztika-tanfolyamokat is 
tartott Újbudán, vállalta az őrmezői szenior Tarka Színpad 
előadásainak koreográfiájáit is. Nála tanult Felméry Lili, 
az Operaház magántáncosa, de Trokán Anna és Trokán Nóra 
is Őrmezőn ismerkedett meg a klasszikus balettel. 

A szakma elismerte Bélavári Anna munkásságát, az ORI-
tól megkapta Az év koreográfusa díját, elnyerte a Thália 
Színház Nívódíját, 2003-ban pedig Újbuda Önkormányzata 
a Pro Cultura Urbis díjjal tüntette ki.

Farsang Csaba
A Szent Imre Egyetemi Oktatókór-
ház Anyagcsere Központ Hyper-
tonia Ambulanciájának vezető 
főorvosa 1967-ben a SOTE II-
es számú belgyógyászati kli-
nikáján kezdte meg munkáját, 
1989 óta egyetemi tanár. 1990-
ben került a Szent Imre Kórház 
I. belosztályára, ahol évekig volt 
osztályvezető főorvos és az Anyag-
csere Központ Hypertonia Szakambu-
lanciájának vezetőjeként is dolgozott. Nemcsak egyetemi 
tanárként, betegorientált gyógyítói munkát végző orvosként 
ismert, hanem közel ötven könyv is fűződik a nevéhez, tu-
dományos publikációinak száma bőven meghaladja a két-
százat, 1600-nál több hivatkozással. 

Farsang Csaba tizenhárom magyarországi, illetve külföl-
di tudományos társaság tagja, a Magyar Kísérletes és Klini-
kai Farmakológiai Társaság elnöke volt, az 1993-ban általa 
megalapított Magyar Hypertonia Társaság pedig örökös 
elnökévé választotta. Munkája nemzetközi elismerést is ki-
váltott. 1978–79-ben elnyert egy orvosi ösztöndíjat Kanadá-
ba; a portói Fernando Pessoa Egyetem díszdoktora; tanított 
a kazahsztáni Almatiban is egyetemi tanárként.

Karrierje legnagyobb kihívásának a professzor azt az öt 
esztendőt nevezte, amikor 1990 és 1995 között a Szent Imre 
Kórház igazgatóságának tagja lehetett. Orvosigazgatóként 
2010-ig dolgozott az újbudai kórházban.

Az Újbuda Díszpolgára címről Farsang Csaba úgy nyilat-
kozott, hogy ez az egyik legnagyobb kitüntetés, amit életé-
ben kapott: „Egy rövid, nagykanizsai kitérőtől eltekintve én 
mindig a XI. kerületben éltem, itt születtem, itt dolgoztam, 
jelenleg is itt dolgozom. 1990 óta kötődöm a Szent Imre 
Kórházhoz, amelynek rekonstrukciójában is részt vehettem. 
Szerintem ez Magyarország legjobb kórháza”.

Papp László
A háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, a kerület posz-
tumusz díszpolgára, a labdarúgó Puskás Ferenc mellett 
Magyarország legismertebb, világhírű sportolója. Nem 
véletlen, hogy az ő nevét vette fel Újbuda fiatal sporto-
lóknak szóló ösztöndíjprogramja, mint ahogy a főváros 
legnagyobb fedett sportcsarnoka is. Legendás edzőjé-
vel, Adler Zsigmonddal 1948-ban Londonban, 1952-ben 
Helsinkiben, 1956-ban Melbourne-ben nyert olimpiai 
aranyat – a világbajnoki címet rajta kívül álló okok mi-
att soha nem szerezhette meg. Filmszerepeket is vállalt: 
Keleti Márton Civil a pályán című alkotásában önmagát 
alakította, de játszott a Nehéz kesztyűkben, és Bujtor Ist-
vánnal is verekedett a filmvásznon. Edzőként is sikere-
ket aratott, emellett hosszú ideig volt a magyar ökölvívó 
válogatott szövetségi kapitánya. Papp László aktív spor-
toló korában több mint tíz évig lakott a XI. kerületben, 
emlékét 2006 óta tábla őrzi a Mányoki út 20. szám alatti 
házon.

Tauber Zoltán
A közelmúltban elhunyt asztaliteniszező hazánk első pa-
ralimpiai bajnoka, emellett nyert világbajnokságot, két-
szeres Európa-bajnoki ezüstérmes és sokszoros magyar 
bajnok is volt. Újbuda posztumusz díszpolgárának példája 
sokakat erősített a fogyatékkal élők körében, és elismertsé-
get szerzett a parasportoknak. Az idén Tokióban olimpiai 
negyedik helyet szerző újbudai Arlóy Zsófia pályáját is ő 
egyengette. Tauber Zoltán tizenegy évesen egy kézigránát 
miatt vesztette el mindkét karját, az amputáció után került 
Budapestre, a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákott-
honba. Itt szerette meg az asztaliteniszt, de kerékpározni 
és úszni is kiválóan megtanult. A parasport egyik megho-
nosítója lett Magyarországon: 1970-ben részt vett az első 
mozgássérült asztaliteniszklub megalapításában, csapa-
tával nemzetközi sikereket ért el. Első világbajnokságát 
1975-ben, Franciaországban nyerte meg, az olimpiai ara-
nyat pedig 1976-ban szerezte meg a torinói paralimpián. 
Életvidámsága miatt sokan kedvelték, gyakran emlegették 
azt a történetet, amikor „adott egy kis adrenalint” a Ta-
száron állomásozó amerikai katonáknak, akik alig tudtak 
egy-egy labdamenetet nyerni ellene.

A kerület önkormányzata Újbuda sportjáért életműdíj-
jal ismerte el pályáját 2010-ben.

Pajer Nóra és Soltész Noémi 
A Pro Architectura Újbuda díjat el-
nyerő okleveles építészmérnökök 

még az egyetemi években találtak 
egymásra. Közösen hozták létre 
építészirodájukat, amely tizen-
két esztendeje töretlenül és sike-
resen működik, és már tizenkét 
építésznek ad munkát. A kerület 

elismerését most a Keltike lejtő 
24. alatti lakóépülettel vívták ki. 
Ebben a lakóövezetben társasházak 

épültek az elmúlt időben. Pajer Nóra 
és Soltész Noémi lapunknak elmondta, hogy az ilyen be-
ruházásoknál a megrendelők rendszerint háttérbe szorít-
ják az építészeti igényességet, inkább a minél nagyobb 
lakóterületre, így minél nagyobb haszonra törekednek. 
A tervezőpáros mostani megbízója viszont maga is épí-

tész, aki egy kis házat szeretett volna. 
Az épület olyan jól sikerült, hogy 
az átlagos környezetből kiemel-
kedik megoldásainak igényessé-
gével.

„Nagyon nagy megtisztelte-
tésként tekintünk a Pro Archi-
tectura Újbuda díjra, mert mi 
még viszonylag fiatal tervezőnek 
számítunk. Nagyon örültünk neki.”

Csipes Ferenc
Négy olimpiai érem – köztük a felejt-
hetetlen szöuli arany kajak négyes-

ben –, nyolc világbajnoki arany, 
rengeteg ezüst és bronz fűződik 
az Újbuda sportjáért életműdíj-
jal kitüntetett sportoló nevéhez. 
Csipes Ferenc 1984-től 1994-ig 
a magyar bajnokságokon is a leg-

jobbak közé tartozott, minden év-
ben felállt a dobogó legfelső fokára, 

volt úgy, hogy több számban is. Ösz-
szesen 35 alkalommal lett bajnok. Sporto-

lói pályafutását 1996-ban fejezte be, utána a Budapesti 
Honvéd szakosztály-igazgatója lett, 2004 óta pedig edző-
ként dolgozik. Lánya, Csipes Tamara örökölte tehetségét, 
világbajnoki aranyérmekben már le is hagyta apját.

Csipes Ferenc többször elnyerte már az Újbuda kiváló 
edzője címet, most egész életpályáját díjazta az önkor-
mányzat.

Pereszlényiné Kocsis Éva
Újbuda kiváló intézményvezetője elismerésben részesült 
az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola nyugdíjba vo-
nuló igazgatója, aki magas szintű pedagógiai munkájáért, 
valamint az általa vezetett intézmény szakmai színvo-
nalának gyarapításáért 2017-ben megkapta a Bárczy Ist-
ván-díjat.

Pereszlényiné Kocsis Éva méltán 
büszke a közel 200 esztendős al-
bertfalvai iskola múltjára és a ve-
zetése alatt elért eredményekre. 
Igazgatóként nemcsak kiváló 
pedagógusokat vett fel, de a szü-
lőket is bevonta az intézmény 
életébe, amely így sokkal sike-
resebben működhetett. Az iskola 
mindig büszke volt híres tanítványa-
ira, akár a művészetek, akár a tudomány, 
akár a sport területén értek el sikereket; rendszeresen 
visszahívták őket az alma materbe, hogy példaként állja-
nak az ott tanuló diákok elé. 

„Nagyon meghatott ez az elismerés, és nagy örömmel 
fogadtam a díjat. Hálás vagyok mindenkinek, akikkel 
együtt dolgozhattam, különösen azoknak, akik mindvégig 
támogattak. Nagyon hosszú időszaka volt ez az életemnek, 
rengeteget dolgoztunk a kollégákkal együtt, és öröm átél-
ni, hogy a sok munka meghozta gyümölcsét”.

A nyugdíjas igazgatónő lapunknak elmondta, most el-
sősorban pihenni szeretne, áthangolódni egy lassabb tem-
póra, ám aktív időszakra készül: tudásával és tapasztala-
tával továbbra is szeretné segíteni a pedagógiai munkát.

Az idei kerületi díszpolgári címek mellett 
újbudai díjakat és elismeréseket is átadtak 

az önkormányzat tanácstermében november 
11-én, a kerület napján.

A járvány miatt ez évben szűk körben rendezte meg Új-
buda Önkormányzata a kerület napi díjátadó ünnepséget. 
László Imre polgármester beszédében megköszönte a dí-
jazottak munkáját, példaértékű tevékenységüket. – Önök 
azok, akiknek helyük van a kerület történelemkönyvében. 
Az önök személye a referencia, akikhez nemcsak a jelent 
mérjük, de akik viszonyítási pontot jelentenek a jövő szá-
mára is – emelte ki Újbuda  polgármestere.

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, volt polgármes-
ter a kerület napja történetéről is beszélt. – Az Újbuda név 
felvétele, november 11-e megünneplése egyaránt közös-
ségformáló erőnek bizonyult. Az Újbuda elnevezés azt is 
láttatja, hogy ez a kerület dinamikusan fejlődik – fogalma-
zott a képviselő.

Díszpolgárok
Idén ketten lettek Újbuda díszpolgárai. Bélavári Anna 
balett mester táncpedagógiai munkájáért, valamint életmű-
ve elismeréseként kapta meg e kitüntetést, amelyet távollé-
tében Földi Annamária vett át. Farsang Csaba, a Szent Imre 
Egyetemi Oktató Kórház Anyagcsere Központ Hypertonia 

Szakambulanciájának vezetője tudományos tevékenységé-
vel, valamint a XI. kerületben végzett, betegorientált gyó-
gyítói munkájával érdemelte ki ezt a címet.

Posztumusz díszpolgári cím adományozásával tisztel-
gett az önkormányzat Dalos László Táncsics Mihály-dí-
jas hírlapíró, műfordító, költő és zeneszövegíró, valamint 
Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, edző, 
sportvezető, továbbá Tauber Zoltán Magyarország első pa-
ralimpiai bajnoka, világbajnok, sokszoros magyar bajnok 
asztaliteniszező emléke előtt.

Díjazottak
Polgármesteri dicséretben részesült Ivanics Lajos és Iva-
nics Lajosné, a harminc éve létrejött Ivanics Csoport ala-
pítói, akik a társadalmi felelősségvállalás számos területén 
végeztek kimagasló tevékenységet.

Újbuda Sportjáért életműdíjjal ismerték el Csipes Fe-
renc olimpiai bajnok, nyolcszoros világbajnok kajakozó, 
szakedző és sportvezetőt a magyar sportéletben végzett 
kiemelkedő tevékenységért. 

A Pro Architectura Újbuda díjat Pajer Nóra és Soltész 
Noémi okleveles építészmérnököknek adták át a Keltike 
lejtő 24. alatti lakóépület kimagasló tervezői munkájáért.

Elismerő címek
A Kerület Napján külön ünnepségen adták át a pedagógiai, 
orvosi, szociális területen végzett tevékenységért járó elis-
meréseket is. 

Újbuda kiváló intézményvezetője elismerésben részesült 
Pereszlényiné Kocsis Éva, az Újbudai Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola nyugalmazott igazgatója, Újbuda kiváló in-
tézményvezető-helyettese lett Unyi István, a Lágymányosi 
Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intéz-
ményvezető-helyettese.

Az Újbuda gyermekeiért elismerést vehette át magas szak-
mai színvonalon végzett munkájáért Bánáti István, a Beth-
len Gábor Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott 
igazgatója; Dajbukát Adrienne házi gyermekorvos; Ficze-
re-Hernics Éva, az Észak-kelenföldi Óvoda Újbudai Nap-
raforgó tagintézményének óvodapedagógusa; Mesterházy 
Éva, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi Ta-
gintézményében dolgozó logopédus.

Újbuda mesterpedagógusa címet kapott Hajtmanszki 
Zoltánné, az Albertfalvai Óvoda óvodavezető-helyette-
se, valamint Verpelétiné Tóth Erzsébet, az Újbudai Teleki 
Blanka Általános Iskola tanára.

Újbuda szolgálatáért elismerésben részesítették Balázs 
Mária felnőtt háziorvost, Újbuda időseiért elismerést ka-
pott Domoszlai Erzsébet önkéntes, aki az Újbuda 60+ Prog-
ram részeként végzi munkáját.

A kitüntetések átadásában Bakai-Nagy Zita alpolgármes-
ter és Molnár Gyula országgyűlési képviselő segített Lász-
ló Imre polgármesternek.

A vén budai hársfák poétája
Újbuda díszpolgára lett 
a harminchat évig az Irinyi 
József utca 28/A-ban élő 
és alkotó Dalos László (1924–
2011): Táncsics Mihály-díjas 
és Aranytollal kitüntetett 
hírlapíró, Nádasdy Kálmán-
díjas opera- és műfordító, 
Harsányi Zsolt-díjas költő, 
zeneszövegíró. 

Dalos László a pesterzsébeti Kossuth 
Lajos Gimnázium érettségiző diák-
jaként magyar nyelv és irodalomból 
1943-ban megnyerte az országos kö-
zépiskolai tanulmányi versenyt. Ma-
gyar–olasz szakos egyetemi tanulmá-
nyai után 1946 és 1955 között a Magyar 
Rádió irodalmi osztályán műsorszer-
kesztő lektorként dolgozott, majd 1957-
től 1990-ig a Film Színház Muzsika 
című hetilap belső munkatársa volt.

Szövegíróként olyan zeneszer-
zőkkel működött együtt, mint Behár 
György, Farkas Ferenc, Fényes Sza-

bolcs, Horváth Jenő, Kemény Egon, 
Majláth Júlia, Petrovics Emil és Ta-
mássy Zdenkó. Ő írta a II. világhá-
ború utáni nagy operettsi-
ker, a Bástyasétány 77 
verseit – Eisemann 
Mihály muzsikájára 
–, ebben hallható 
az örökzöld slá-
gerré lett A vén 
budai hársfák. 

Hatvankilenc 
éves pályája so-
rán több ezer új-
ságcikket írt (csak 
a Film Színház Mu-
zsikában 5678 írás je-
lent meg tőle), 32 színpadi 
és rádiós zenés játékban több száz 
dalszöveg, 11 könyv, 16 fordításkötet, 
tíz opera-, négy operett-, két dráma- 
és egy rádiójáték-fordítás fűződik ne-
véhez. Lapunk állandó külsős munka-
társaként 58 részes cikksorozatot írt 
a XI. kerületben egykor élő jeles mű-
vészekről; a legtöbbjüknek személyes 
ismerőse, barátja is volt. 

Lakásában hajdan különleges ven-
dég járt: itt, a történet szerinti ere-
deti helyszínen forgatták ugyanis 

1969-ben Palásthy György 
A varázsló című nagy si-

kerű ifjúsági filmjének  
„erkély jelenetét”, 

amelyben – Csili-
csala bácsi egyik 
csodája nyomán 
– a nagyobbik 
szoba második 
emeleti erkélyén 

egyszer csak ott 
állt egy hús-vér ló. 

A Karinthy Színház-
ban pedig ő maga is 

megjelent 2000. április 23-
án: a Bástyasétány 77 premierjén 

a szerzőhármas egyedüli élő tagja-
ként köszönte meg a megérdemelt 
tapsot. 

A Dalos László életét és pályáját 
bemutató, A vén budai hársfák poétá-
ja című könyv harmadik kiadása ka-
rácsonyra jelenik meg.

Dalos Gábor
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Újbuda Önkormányzata szigorú feltételekhez 
köti, mi és hogyan épülhet a kelenföldi város-
központ meglévő épülete helyére, mégis poli-
tikai jellegű hangulatkeltés folyik a beruházás 
ellen. A tiltakozók eközben szó nélkül hagyják 
azokat a jelentős építkezéseket, amelyeknél 
a kormány felmentést adott az építési 
szabályzat alól, és elvette a lehetőséget 
az önkormányzattól, hogy a helyiek érdekeit 
képviselje.

Mint arról többször beszámoltunk, tervpályázatot írtak ki a ke-
lenföldi városközpontban meglévő, sok funkciójában már el-
avult épületegyüttes helyére. Újbuda Önkormányzata – amely 
egyébként az ingatlan alig húsz százalékának a tulajdonosa, 
a többségi tulajdonos főváros mellett – feltételül szabta, hogy 
lakások nem épülhetnek ott, hiszen a kerületre lassan ki lehet 
tenni a „megtelt” táblát. A kerület vezetése preferálja többek 
között, hogy bölcsőde, óvoda, patika vagy orvosi rendelő nyíl-
jon ott, ahogy a közösségi tér vagy a kulturális tevékenységre, 

sportolásra alkalmas terek létrehozását is támogatja. Az ön-
kormányzatnak vétójoga van a tervvel kapcsolatban – azaz 
képes képviselni az újbudaiak érdekeit, ráadásul a vonatkozó 
építési szabályokat is meg kell tartania az építtetőnek.

A kivétel a szabály
Első pillanatra természetesnek tűnne, hogy az általános szabá-
lyoknak megfelelően kell építeni. Ám a kormánypárt az, ame-
lyik ha érdekei, illetve támogatói érdekei úgy kívánják, köny-
nyedén túllép a szabályokon, és a beruházók közvetlen anyagi 
hasznát mindennél fontosabbnak tartja. Éppen a városközpont 
szomszédjában, a Bikás park mellett várja a használatbavéte-
li engedélyt a VABA lakópark. Az Orbán-kormány tavasszal 
egyetlen tollvonással „kiemelt jelentőségű beruházássá” nyil-
vánította az építkezést (Magyar Közlöny, április 29.), az ön-

kormányzatnak, 
és így az ott élők-
nek nem maradt 

beleszólásuk abba, mi és hogyan 
készül. Nem kell megfelelni a kerü-
leti építési szabályzatnak, és a tele-
pülésképi szempontból véleményt 
nyilvánító tervtanácsnak sem osz-
tottak lapot. 

Jogos a kérdés, miért államilag „kiemelt 
beruházás” egy lakópark vagy egy irodaépü-
let? Miért fosztják meg az önkormányzatot 
a lehetőségtől, hogy beleszóljon, mi épül 

a területén? Esetünkben a választ az építte-
tők tulajdonosi összetétele 

adhatja meg, mert Fi-
desz-közeli cégekről, 

emberekről van szó. 
A kivitelező cégek, 
azaz a Vabatowers 
Kft. és az EA Alfa 
4 Kft. Balázs Atti-

lához, az Appeninn 
Vagyonkezelő Hol-

ding Nyrt. résztulajdo-
nosához tartoznak. 

(Az Appeninn-
ben Mészáros 

Lőrinc és Tiborcz 
István is tulajdo-
nos volt még idén 

áprilisban, amikor a társaság csaknem egymilliárd forint tá-
mogatást kapott a balatonfüredi móló átalakítására. Azóta Mé-
száros teljesen kiszállt a holdingból, a Tiborcz tulajdonában 
lévő BDPST Zrt. részesedése pedig 5 százalék alá süllyedt, 
miután egy 24 százalékos részvénycsomagot eladott a Jellinek 
Dániel többségi tulajdonában lévő Indotek Groupnak.) Tegyük 
hozzá, ez a lakópark egy alacsony irodaház helyén épül, és jó-
val magasabb lesz annál. Tehát elég sokan vethetik fel, hogy 
ez zavarja az itt élőket. Mégsem tudunk arról, hogy az újbudai 
ellenzék, kihasználva kormánypárti kapcsolatait, megpróbált 
volna fellépni a helyiek érdekében.

Toronymagasan 
Nézzünk egy másik példát, az úgynevezett Mol-toronyét. Íz-
lés dolga, hogy ez valakinek tetszik, vagy éppen nem tartja 
Budapestre valónak az efféle toronyházakat. De az tény, hogy 
a 145 méter magas épület csak úgy készülhetett el, hogy hosz-
szas viták után 2018-ban az építészeti törvényt egy ponton úgy 
módosították, hogy a fővárosban nem létesülhet 90 méternél 
magasabb épület (több helyen 65 méterben húzták meg a ha-
tárt), kivéve amelyik „nemzetgazdasági szempontból” kiemelt 
jelentőségű, ezért egyedi szabályok vonatkoznak rá. (Össze-
hasonlításul, a korábbi legmagasabb fővárosi épületek, a Par-
lament és a Bazilika, nem érik el a száz métert.) Azt, hogy 
a MOL-torony méretével a Fideszben sem mindenki értett 
egyet, jelzi, hogy Lázár János korábbi kancelláriaminiszter, 
illetve államtitkára nyilvánosan jelentette be, hogy a torony-
ház nem készülhet el. Az épületet mégis lassan átadják, Lázár 
pedig nem miniszter többé. Hogy mi lehet az engedékenység 
oka? A beruházó cég több áttéten keresztül ahhoz az Or-
bán-közeli Garancsi Istvánhoz tartozik, aki jól fizető, nyeresé-

ges munkák sokaságát végezheti, általában 
közpénzből, sok-sok tízmilliárdért. Csoda, 
hogy nem szólaltak fel ez ellen sem az új-
budai ellenzék tagjai? Ráadásul a torony 
körül – még az előző (kormánypárti) kerü-
leti vezetés jóváhagyásával – szinte egy új 
város születik, háromezer lakással, 25–30 
ezer fő munkahelyéül szolgáló irodákkal. 
Sűrűn beépített, zöld felülettel alig rendel-
kező rész jön itt létre úgy, hogy alig van 
meg az a közlekedési infrastruktúra, amely 
ennyi ember napi mozgását lehetővé teszi.

Ismert a Hamzsabégi sétánynál terve-
zett vasúti pályabővítés története is. Az itt 
húzódó, Kelenföld és Ferencváros közti 
szakaszt háromvágányosra bővítik. S bár 
az ígéretek szerint a kivágott fák helyett 
újakat telepítenek, zajvédő falakat húz-
nak fel, kicserélik a közvetlenül érintettek 
ablakait, zöldítenek, az itt élőket mindez 
kevéssé nyugtatja meg. Újbuda Önkor-
mányzata komoly erőket vetett be azért, 
hogy képviselni tudja a lakók érdekeit, így 
például ragaszkodik ahhoz, hogy előbb ül-
tessék el az új fákat, cseréljék ki a nyílás-
zárókat, a kivitelezés ideje alatt korlátoz-
zák a kivitelezési organizációs területet, 
és csak ezután jöjjön minden más – ám 
a jogszabályok alapján erre különösebb 

jogi lehetősége nincs. Csupán abban lehet bízni, hogy a be-
ruházónak és a kivitelezőnek nem érdemes tengelyt akasztani 
a lakókkal és az őket képviselő önkormányzattal. Nem tudunk 
arról, hogy ez ügyben a kerületi ellenzéki képviselők például 
felszólaltak-e.

Nagyobb épület, kisebb zöld felület
De ha ennyi nem elég ahhoz, hogy lássuk, sokkal inkább a po-
litika mozgatja a megszólalásokat, mint Újbuda féltése, ve-
gyünk még egy példát. November elején jelent meg egy olyan 
újabb rendelet, amely lehetővé teszi egy újbudai beruházás-
nak, hogy ne kelljen a helyi szabályozással törődni (Magyar 

Közlöny, november 9.). Ezúttal a BME Innovációs és Fejlesz-
tési Központja új épületének kialakításához kaptak ilyen lehe-
tőséget a beruházók, ez nem messze a Duna-parttól, az Irinyi 
úti úgynevezett V2-es épület és a Goldmann menza helyére 
kerül majd. Ennek a létesítménynek sem kell megfelelnie 
az általános előírásoknak: 23 méter helyett akár 40 méter ma-
gas is lehet, a zöldfelület minimális arányát a 25 százalékról 
20-ra csökkentették, a terepszint alatt is nagyobb részt lehet 
beépíteni, mint amit az építési szabályzat megenged. Ráadásul 
a kormányrendelet lehetővé teszi az ingatlanon ipari, közle-
kedési rendeltetésű, valamint geotermikus erőműhöz kapcso-
lódó épületek elhelyezését is, amire a szabályzat szerint nem 
lenne lehetőség.

Kétségtelen, korszerű és szép épület is születhet itt. Miként 
a kelenföldi városközpontban is. Ez utóbbinál sok szigorú sza-
bályt kell majd betartani. A többieknél nem. 

Újbuda
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ElszAbAdulT bEruházások

A Mi Hazánk szerint korrupciós rekord a vágánybővítés

A túlárazás ellen tiltakozik Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom önkormány-
zati képviselője, aki lapunknak elmondta: Mészáros Lőrinc cége a 4-es 
metrónál is drágábban építhet hét kilométernyi vasutat Dél-Budapesten. 
A Mi Hazánk a fővároson áthaladó teherforgalmat növelő beruházás leál-
lítását követeli, helyette a 2011 óta ígért V0-ás teherkörgyűrű megépítését 
szorgalmazza, illetve metróhosszabbítást Gazdagrétre és a budaörsi 

nagyáruházakig, többszintes P+R parkolóval.

Novák Előd kiemelte: a korrupció mértékét 
mutatja, hogy 2019-ben a teljes magyar vasúti rendszer fenntar-
tására 346 milliárd forintot költött a magyar állam, nagyjából 
annyit, amennyit most egy hét kilométeres szakaszra akarnak 
kifizetni (338 milliárdot), amiben a Duna feletti hídépítés még 
nincs is benne. Ez a fajlagos ár külföldi összehasonlításokban is 
botrányos, és az eddig a korrupció csúcsaként emlegetett 4-es 
metró kiadásait is felülmúlja.

Elsősorban multinacionális teherforgalmi érdekeket szolgál-
na a főként a Hamzsabégi sétány kárára történő vágánybővítés. 
A négy évig tartó gigaberuházás miatt több mint ezer fát vágná-
nak ki, több emelet magas beton támfalat építve kilométereken 
keresztül a mostani zöld folyosó helyére. A meglévő vágányok modernizációja és a zajcsökkentés helyes, de a további 
forgalomnövelés nem kívánatos nemzetbiztonsági szempontból sem, ugyanis már így is itt halad át a Dunát keresztező for-
galom 90–95 százaléka. – A Budapest legnépesebb kerületén való átvezetés helyett a napirendről sajnos lekerült körgyűrű 
megépítésével kivezethetnék a tranzit teherforgalmat a fővárosból – hívta fel a figyelmet Novák Előd, aki a Mi Hazánk 
újbudai országgyűlési képviselőjelöltje is.

A kiemelt kormányzati beruházások újra és újra megkerülik a szigorú kerületi szabályozásokat

ha bizonyos körök 
érdekei úgy kívánják,  
a kormány felmentést ad  
az építési szabályzat alól,  
és elveszi a lehetőséget  
az önkormányzattól, hogy  
a helyiek érdekeit képviselje

A kelenföldi városközpont 
esetében Újbuda azt preferálja, 
hogy lakások helyett bölcsőde, 

óvoda, patika vagy orvosi 
rendelő nyíljon, és a közösségi tér 
vagy a kulturális tevékenységre, 

sportolásra alkalmas terek 
létrehozását is támogatja

Bontják a BME V2 épületét és a menzát

VABA lakópark a Bikás park mellett

A BudaPart komplexum a Mol-torony szomszédságában

kerületi szabályozás vs tervek a bME épületnél

terepszint alatti beépíthetőség 
mértéke: 80% (70%)

épület
magasság 

maximuma:  
40,0 méter 

(23,0 méter)
zöld

felület 
aránya: 
20% 
(25%)
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

November 30. 18.00
Etele helytörténeti kör  
– Szubjektív Újbuda
Kerekasztal-beszélgetés 
a Szubjektív Újbuda kötetről és program-
ról, annak folytatásáról, illetve kibővítésé-
ről. Várjuk mindazokat, akik szívesen részt 
vennének a helytörténeti kör munkájában: 
gyűjtés, előadások megtartása, beszélgeté-
sek vezetése. A részvétel ingyenes.

December 4. 18.00
A Varázsfuvola – W. A. Mozart  
operájának keresztmetszete  
a Tanod’Art Műhely előadásában
Rendező: Sudár Gyöngyvér énekművész; 
zongorán kísér: Mezei Pál zongoraművész.
Belépő: 800 Ft.

Folytatódik az albertfalvai képgyűjtés 
Teremtsük meg együtt Albertfalva képes 
emlékezetét! Továbbra is várunk régi al-
bertfalvai képeket, hogy a ma itt élők lát-
hassák, milyen volt Albertfalva régen.

Digitálisan az akh@ujbuda.hu e-mail 
címre, eredeti fotókat az Albertfalvi Kö-
zösségi Házba várunk (ezeket másolás után 
visszaadják).

TANFoLyAmAjáNLó
Táncos aerobik – minden hétfőn  
17.20–18.20
Várnak minden mozogni vágyó anyukát, 
barátnőt, aki szeretné levezetni a minden-
napi feszültséget, és közben jól átmozgat-
ná, megdolgoztatná izmait. Alakformálás, 
dzsesszstílusban születő koreográfiák.

A tanfolyam ára: 6000 Ft/hó, érdeklődni 
a 06/20/474 8246-os telefonszámon, vala-
mint a bori.gyenes@gmail.com címen is 
lehet.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

November 27. 18.00 
Kelenvölgyi Rock Klub
Közreműködik: Hestia.

December 3. 18.00 
A Kelenvölgyi Festőiskola  
kiállításának megnyitója
Az évadzáró tárlaton a növendékek bemu-
tatják az elmúlt időszak termését és egyre 
inkább megmutatkozó tehetségüket, fejlő-
désüket.

A kiállítás megtekinthető december 17-
éig munkanapokon a programok függvé-
nyében.

December 4. 10.00 
Mikulás-váró családi délelőtt
Nemcsak gyerekeknek, de szülőknek, 
nagyszülőknek is! Koncert, hangszerbemu-
tató, kézműves foglalkozás…

TANFoLyAmoK, 
FogLALKozáSoK
Pilates – torna az izomzat egyenletes 
és harmonikus erősítésére
Péntek: 9.40–10.40
Foglalkozásvezető: Kutasi Viktória

Callanetics – női kondicionáló torna
Péntek: 11.00–12.00
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin Csilla 

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

November 24. 20.00
Ismerős Extra online  
– Vendég: Bradányi Iván
A többszörös EMeRTon 
Díjas dalszövegíró, műfordító, író, Újbuda 
díszpolgára lesz az ŐKH Facebook-oldalán 
követhető beszélgetős sorozat vendége.
Házigazda: Földi Annamária kulturális 
szervező.

November 26. 19.30–22.00
KGB Kisváros zenei klub 
Sok zenével, anekdotával és vetítéssel.
Házigazda: Kiss Zoltán Zéró  

(KGB–Karthago–Orez)
Vendég: Venczel Róbert határőr alezredes 
Belépő: 1800 Ft.

November 27–28. 9.00–16.00
Gyerekagykontroll-tanfolyam  
10–14 éveseknek
Tandíj: 25 000 Ft
Vezeti Kovács Erika oktató (06/20/211-
3527).

December 3. 19.00
Újbudai botladozó táncház  
a Vadrózsák Néptáncegyüttessel
Zenél: Borbély Zsuzsi és bandája
Táncot tanítanak: Onodi Attila és Onodiné 
Csécsi Kata táncművészek.
Belépő: 600 Ft.

December 4. 15.00
Mikulás-váró családi matiné 
Aranyszamár Bábszínház:  
Póruljárt krampuszok
A mesejáték négyéves kortól ajánlott, a vé-
gén a Mikulás is megérkezik, és minden 
gyermeknek hoz ajándékot. Belépő: 900 Ft 
/fő, 2500 Ft /3 fő, 3300 Ft /4 fő.

TANFoLyAmAjáNLó 
Ringató – ölbeli dalok, mondókák
hétfő 10.00–10.45. Jelentkezés: Mátyás-Ka-
rácsony Zsuzsanna (karacsonyzsu@gmail.
com)

Kerekítő Bábos Torna (1–3 éveseknek) 
Foglalkozások: csütörtök 10.00–10.45. Veze-
ti: Vajai Flóra Érdeklődni: www.kerekito.hu

Kerekítő Mondókás Móka  
(0–3 éves korig)
csütörtök 11.00–11.30

Tao Csikung 
szerda 19.00–20.00
Vezeti: Nemes Orsolya (06/70/466 2229)

Adele Hastáncklub
kedd 18.00–19.15 
Jelentkezés: Szőke Mirjam  
(miro@vipmail.hu)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

kult klímaváltozás

A kedvezményes kuponokat
töltsd le a premier.hu-ról, 
vagy kérd a Center Információban 
az ötnapos Black Friday alatt! 
Pörögj rá a kedvezményekre 
és a Premier Outlet óriáskerekére!

*A kedvezmények mértéke és időtartama boltonként változik. www.premier.hu

80%
akár

kedvezmény*
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Téli energiatakarékos 
tippek otthonra 

A fűtési szezonra olyan háztar-
tási energiatakarékos tippeket 
mutatunk be, amelyek csupán 
odafigyelést, illetve tudatos-
ságot igényelnek, és csak mini-
mális pénzügyi ráfordítással 
járnak. 

Fűtési tippek
Megfelelő karbantartással meghosszabbítha-
tó a készülékek élettartama. Célszerű évente 
szakemberrel átnézetni fűtőberendezésün-
ket/fűtési rendszerünket, tisztíttassuk meg 
azokat, illetve állíttassuk be a kazán légfeles-
legét. Ha egy kazán több levegőt használ fel, 
mint amennyi a tökéletes égéshez kell, ak-
kor hatásfoka 5–10 százalékkal visszaeshet. 
A feleslegesen beszívott hideg levegő felme-
legedve a kéményen eltávozik, így vesztesé-
get okoz. A fűtési rendszer felületének házi 
portalanításával, a radiátorok légtelenítésével 
és szigetelt fűtéscsövek használatával akár 
10–15 százalékkal is mérsékelhetjük a fűtési 
energiafelhasználást. Indokolt esetben kisebb 
beruházások is ajánlottak: hőtükörfólia (hő-
visszaverő fólia) a radiátor mögé, célzottabb, 
szabályozható helyiségfűtés termosztatikus 
szeleppel vagy új, okosabb termosztáttal. 
Egyedi fatüzeléshez üzemeltetési és karban-
tartási tanácsokat kaphatunk például a „Fűts 
okosan kampány” honlapján (http://www.
futsokosankampany.hu).
Csak a használt helyiségeket fűtsük! Nap-
pal alapesetben 18–21 ºC, éjszaka vagy 

hosszabb távollét esetén temperáló hőmér-
sékletet tartsunk a lakásban (16–19 ºC). 
Ezekkel a lépésekkel 7–15 százalékkal 
mérsékelhetjük a fűtési kiadásokat.

Tegyük lehetővé a fűtött levegő szabad 
áramlását a lakásban: a függöny ne lógjon 
a radiátorra, a huzatos ablakokat és ajtókat 
szigeteljük vagy átmeneti megoldásként 
rakjunk be huzatfogót! Napközben az ab-
lakokon engedjük be a napfényt, és ekkor 
célszerű 5–10 perces intenzív szellőztetést 
is végezni, kereszthuzattal. Este redőnnyel, 
függönnyel, szőnyeggel tarthatjuk bent 
a meleget. Hőérzetünket kedvezően befo-
lyásolhatjuk huzatmentesítéssel, körülbelül 
50 százalékos páratartalom beállításával, 
növényekkel és párologtatóval, a lakásban 
meleg színek, textíliák használatával, to-
vábbá réteges öltözködéssel. 

Meleg víz
Szabályozzuk évszaknak megfelelően 
és a lakók számához igazítva a meleg-
víz-ellátást. Melegvízmérő-órát is érdemes 
beszerelni, és mérés szerint elszámolni. 

Vegyük lejjebb a hőfokszabályzót! 
Az alacsonyabb vízhőfok alacsonyabb kar-
bantartási költséget, kevesebb vízkövese-
dést és hosszabb élettartamot eredményez. 

Ha a hőfokszabályozót 80 ºC helyett 50–60 
ºC-ra állítjuk be, akkor 20–50 százalékos 
energiaspórolást érhetünk el.

A bojlert a lehető legközelebb helyez-
zük el a vízfelhasználás helyéhez! Kisebb 
igény ellátására vagy távol eső kifolyóknál 
(például mosogató) átfolyós vízmelegítőt 
építhetünk be.

Ajánlott a szakember által végzett rend-
szeres karbantartás, vízkőtelenítés, így nö-
velhető a berendezés élettartama, és visz-
szafogható az energiaveszteség.

Áramtakarékosság
Használaton kívüli készülékeinket ne 
hagyjuk készenléti üzemmódban, hanem 
kapcsoljuk ki! A berendezéseket érdemes 
áramtalanítani, mielőtt elmegyünk ott-
honról.

A monitor képernyővédője valójában 
nem spórol energiát, inkább kapcsoljuk ki 
teljesen a monitort is. Ha csak rövid időre 
távozunk a számítógéptől, érdemes hiber-
nálni/altatni.

Használjunk kapcsolós hosszabbítót, 
így egy mozdulattal tudunk áramtala-
nítani több gépet!

Készülékeink feltöltése után 
húzzuk ki a töltőt a konnektorból, 

vagy szerezzünk be időzíthető dugaljadap-
tert, amellyel beállítható egy telefon töltési 
ciklusa! Érdemes napi vagy heti időkap-
csolót (időzítő, kapcsolóóra) beszerezni, 
amellyel pontosan szabályozhatjuk, hogy 
mikor fogyasszon áramot az adott berende-
zés, készülék.

Fogyasztásmérővel kövessük nyomon 
készülékeink fogyasztását! Használjuk 
elektronikai eszközeinket a lehető leg-
tovább, javíttassuk őket, ameddig lehet. 
Az MTVSZ programja a tervezett elavulás 
ellen: https://greenfo.hu/hir/hivas-a-jovo-
bol-csatlakozz-a-10-evig-hasznalhato-te-
lefon-kampanyhoz

KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 azonosító-
számú Energiafordulat – Lakossági ener-

giatudatossági szemléletformáló kampány 
Újbudán című projekt

Közösségi házak ajánlója

Kohéziós Alap

A rád szabott iskola – állítja magáról 
a Kürt Alapítványi Gimnázium, amely 51 
választható tantárgyával minden lehe-
tőséget megad a diákoknak, hogy azt 
tanulják, amihez kedvük van. Az alter-
natív kerettantervvel működő intézmény 
módszertanába az önkormányzat delegá-
ciója is betekinthetett.

Jó hangulatú órára nyitja rá az ajtót az igazgató, hogy a lá-
togatók megtapasztalják, mitől más a Kürtben tanulni, mint 
máshol. Elnézve a tanárokat tegező tanulókat – akik sokkal 

inkább mentort látnak oktatóikban, mint 
felettes vizsgáztatót – egyértelmű a kü-
lönbség. A kiváló eredményekkel büsz-
kélkedő intézményről László Imre pol-
gármester és az önkormányzat vezetői is 
sokat kérdeznek, Molnár Lajos igazgató 
pedig nem mellesleg megköszöni az évek 
óta tartó segítő hozzáállást. Nemrég Újbu-
da az iskola ablakcseréjét támogatta, most 
pedig a tetőfelújításhoz és egy alagsori be-
ázáshoz nyújtottak anyagi segítséget azzal, 
hogy az intézmény lelakhatja bérleti díjá-
ból a költségeket.

A Kürt Zrt. 2006-ban kapta meg a ke-
rülettől a korábban is iskolaként működő 
épületet, ahol olyan személyiségközpon-
tú gimnáziumot működtetnek, amelyben 
nemcsak a tehetős diákok kapnak lehetősé-
get. – Van nagyon gazdag és nagyon sze-
gény tanulónk, van köztük vidéki, városi, 
külföldi, sajátos nevelési igényű és roma 
származású. Szociális bizottságunk akár 
tandíjmentességet is ajánlhat az érintet-
teknek – sorolja Molnár Lajos. Úgy véli, 
itt mindenki kiteljesítheti magát, felelős 
döntéseket hozhat, amihez támogatást kap, 
ugyanakkor viseli azok minden következ-
ményét. Épp úgy, ahogy a való életben.

A 432 gyermeket oktató gimnázium-
ban demokrácia van, és nem pusztán a ki-
rakatban, hanem szervezeti garanciákkal 
támogatott, ellenőrizhető formában. A di-
ákok, a tanárok és a szülők egyenrangú 
iskolapolgárokként együtt alkotják 
a Kürt-tanácsot, a legfelsőbb döntésho-
zó szervezetet. A személyre szabott ok-
tatás garanciája a széles képzési paletta: 
az alaptárgyak mellett több mint 50 vá-
lasztható tárgyat, 44 fakultációt és 34 
szakkört hirdetnek meg, melyek között 
ott van a csillagászat, a politikatudomány, 
az improvizáció, vagy az önismeret is. 
A szigorúan centralizált, az iskolák ön-
állóságát felszámoló kormányzati okta-
táspolitika árnyékában erre alapítványi 
mivolta jogosítja fel a Kürt gimnáziu-
mot. Ám ez sem magától értetődő, hiszen 
az országban összesen 15 iskolának sike-
rült egyedi pedagógiai programot elfo-
gadtatnia a minisztériummal. 

Az önkormányzati látogatás a Kürt Zrt. 
gazdagréti központjában folytatódott, 
ahol az alapító, Kürti Sándor vezette kör-
be a vendégeket, és mesélt üzleti sikerei 
titkáról.

T. D.

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

A foglalkozások a megelőző szabályok 
betartásával látogathatók. Kérjük, elő-
írásainkról előzetesen tájékozódjanak 
az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon hétköz-
nap 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 decemberi 
(ingyenes) programjaink

December 10. 11.00 Karácsonyi fűszer- 
és gyógynövényeink (előadás)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

A tematikus program második alkalmá-
val a karácsony illatait és ízeit meghatározó 
fűszernövényeinkkel fogunk foglalkozni. 
Felelevenítjük ismereteinket a nagyszüle-
ink által  gyakran használt, ám napjaink-
ban méltatlanul mellőzött, ételeinknek, sü-
teményeinknek finom ízt adó növényekről. 

Arra a kérdésre is keressük a választ, vajon 
akár saját balkonládánkban is felnevelhe-
tők-e ezek a lágyszárúak. A foglalkozást 
tartja: Kremnicsán János.

December 15. 14.45 Évzáró alkalom
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

A hagyományokhoz híven idén is kvízzel 
készülünk. A vetélkedő kérdéseit a 2021-es 
év előadásain és terepi programjain megszer-
zett, megtapasztalt élmények témaköreiből 
állítjuk össze. A programon természetesen 
zenehallgatásra és kötetlen, évbúcsúztató 
közösségi beszélgetésre is lesz lehetőség. 
A foglalkozást tartja: Kremnicsán János.

Városismereti séta
Vácra utazunk – a Dunakanyar fővárosá-
nak nevezetességei

Találkozás: november 29. 8.50-ig a Nyu-
gati pályaudvaron, a 9.07 órakor induló vo-
natnál

Utazás: 65 év felett ingyenes; táv: kb. 6 
km, kényelmes cipő szükséges. A sétát ve-
zeti Domoszlai Erzsébet önkéntes, jelentke-
zés: domoszlai.erzsebet@gmail.com

Készülődés  
az ünnepekre: 
karácsonyi Alkotó-Kör
Kézzel készített ajándékkal lepné meg sze-
retteit vagy otthonát díszítené? Jöjjön el 
a decemberi Alkotó-Kör foglalkozásunkra, 
ahol gyapjúangyalkát készítünk.

Időpont: december 3. 11.00 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-

ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A részvétel előzetes jelentkezéshez kö-

tött; november 26-ától 9–14 óráig szemé-
lyesen a Kérő utcai programközpontban, 
a csoportlétszám függvényében. A foglal-
kozás ingyenes.

Problémamegbeszélő 
csoport – személyesen
A kiscsoportos foglalkozás különböző 
kulcsszavak/témák mentén formálódik, 
tartalma aktuális élmények, problémák 
és tapasztalat alapján alakul Jenser Márta 
pszichológus vezetésével.

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

Időpont: szerdánként 9.30–10.30
Témák:
December 8.: Meglepetés
December 15.: Újjászületés
A foglalkozás ingyenes.

Hangtálkoncert
A tibeti hangtál néven ismert rezgőtálakat 
a keleti kultúrákban gyógyítási, meditáci-
ós és egyéb relaxációs célokra használják. 
A hangfürdő ellazítja az izmokat, meg-
szünteti a belső feszültséget, ezáltal tes-
ti-lelki feltöltődést és harmóniát biztosít. 
Hangtálak mellett más hasonló hangszerek 
is megszólalnak a koncerten. Tapasztalja 
meg ön is ezt a meditatív élményt!

Időpont: december 15. 14.00–15.00
Helyszín: Újbudai Szenior Programköz-

pont (Bölcső utca 3.)
A program ingyenes, de előzetes jelent-

kezéshez kötött. Jelentkezés: december 
6-ától 8–12 óráig személyesen (személyi 
igazolvány, lakcímkártya, 60+ kedvez-

ménykártya felmutatásával) a Bölcső ut-
cai programközpontban, a csoportlétszám 
függvényében.

Do-in – japán jóga
Könnyen tanulható és elvégezhető öngyó-
gyító mozgásforma. Egyes gyakorlataiban 
és tempója alapján a jógára hasonlít, de 
alapvetően az akupunktúrához és a 3-1-2 
meridiántornához hasonlóan a tradicionális 
kínai gyógyászatra épül. Rendszeres gya-
korlásával elérhetjük, hogy testileg-lelkileg 
egészségesebbek legyünk, közérzetünk ja-
vuljon. Orvosi konzultációt követően azok 
is belekezdhetnek a Do-inba, akik ritkán 

végeznek aktív testmozgást vagy nehezeb-
ben mozognak.

Időpont: minden szerdán 13.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-

ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). 
A foglalkozás ingyenes.

Hahota jóga  
kül- és beltéren
A Hahota jóga egy módszer a stressz ne-
gatív hatásainak és a betegségek megelő-
zésére. A foglalkozás egyfajta mestersé-
gesen nevetést kiváltó gyakorlatokra épülő 
„edzés”. Az öngerjesztett nevetés hamar 
átalakul őszinte, természetes kacagássá, 
főleg, ha társaságban történik, így pozitív 
hatásait azonnal érezheti magát a résztve-
vő. Minden jelentkezőt vidám szeretettel 
vár a „kacagókórus”.

Filozófusok szoborparkja, a Gel-
lért-hegyen, a földalatti víztározó felett, 
minden hétfőn 7 órától (vezeti: Domján Fe-
renc önkéntes)

Újbudai Szenior Programközpont, 
minden hétfőn 9 órától (vezeti: Domján Fe-
renc önkéntes)

Bikás park, kosárlabdapálya, minden 
kedden és csütörtökön 9 órától (vezeti: Ki-
rály Vilma önkéntes)

ingyenes táplálkozási 
tanácsadás 
Az ünnepekre a tudatosabb táplálkozás 
jegyében készülne? Esetleg betegségével 
kapcsolatban tanácstalan, mit fogyaszthat? 
Vagy fogyni szeretne? Dr. Barna Lajosné 
táplálkozási szakember várja kérdéseivel 
az alábbi időpontokban és helyszíneken.

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

központ (Bölcső u. 3.)
13.30–15.30: Újbudai Önkéntes Koordi-

nációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
A tanácsadások ingyenesek, de előzetes 

időpont-egyeztetéshez kötöttek. Jelentkez-
ni hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os te-
lefonszámon tud, illetve nyitvatartási idő-
ben a helyszíneken.

 
TáRSasozzunk Őrmezőn 
– oktatás és közös játék
Szeretettel várunk mindenkit, aki meg-
ismerkedne különböző szellemi, táblás 
és kártyajátékokkal, szeret játszani és mi-
nőségi időt töltene társaságban.

Időpont: hétfőnként 14.30–16.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-

ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). 
A foglalkozás ingyenes.

 

online 
programok
Ingyenes gyógytorna-
konzultáció
Életmódváltás vagy panasz esetén kérje ki 
gyógytornászunk tanácsát!

A fizikai egészség megőrzése minden 
életkorban fontos, de időskorban kiemelt 
figyelmet igényel. A mozgásszervi problé-

mák megelőzésében, kezelésében tapasz-
talt gyógytornász várja az érdeklődőket. 
A foglalkozáson lehetőség nyílik egyéni 
gondok átbeszélésére (a hétköznapokban 
mire figyeljünk, mit tegyünk, ha fájdalom 
jelentkezik; adott mozgásszervi problémá-
ra milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújt-
hat megoldást stb.). 

A beszélgetés online történik, Google 
Meet felületen, hétfőnként 13–14 óra között. 
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, 
adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ 
kedvezménykártya számát! 

origami 
(papírhajtogatás)
Barkó Magdi foglalkozásvezető minden al-
kalommal különböző papírcsodák elkészí-
tésével várja a résztvevőket.

Időpont: minden hétfőn 14 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon 

az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű 
csoporthoz teljes neve és 60+ kedvezmény-
kártya számának megadásával. A foglalko-
zás ingyenes.

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

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

Caring         City a gondoskodó város

ÚjbudAi ÖnKéntEs Koordinációs és MódszErtAni KÖzpont
Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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

További elérheTőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. (A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

kövessen minket a Facebookon is!

60+mozaik
pártok eseményeifogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi el-
érhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 
Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

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

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

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

gyere és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/aktivista-je-
lentkezes 

 � 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 dr. Téglásy Imre életvédő 
tart előadást Méhében él a nemzet! címmel december 16-án 
18 órától a Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben, ugyanitt 
nyilvános összejövetel minden hónap első keddjén 18 órától. 
Aláírásgyűjtés a kelenföldi városközpont eladása ellen a mi-
hazank.hu/ujbudamegtelt oldalon, a Covid-oltások kötelezővé 
tétele ellen a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerüle-
ti ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél, 
országgyűlési képviselőjelöltjénél és önkormányzati képvi-
selőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@
mihazank.hu, 06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi 
támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mi-
hazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mi-
hazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.face-
book.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momen-
tumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy ré-
szese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

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

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan 

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerőse lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06/20/9600-600. 
KERTET gondozni vágyó fiatal 
pár nyaralót/hétvégi házat venne 
a Balatonon, vagy a Dunakanyarnál 
28 M Ft-ig. 06/20/4549-152.

 � 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! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ 
gyorsszolgálat! Csap, szifon, 
WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása: 
06/70/642-7526.

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

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

 � Szolgáltatás
REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló, 
napellenző készítése, javítása: 356-
4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, 
sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS elérhető áron! 
Hívjon bizalommal! 06/20/539-
2166. 

LAKÁSOK KIS ÉS 
NAGYTAKARÍTÁSÁT vállalom, 
gyors, precíz munkavégzés. 
Oltással rendelkezem. Ónodi 
Szilvia: 06/30/090-5448. 
KÉMÉNYBÉLELÉS, víz-gáz 
szerelés! Árat telefonon is tudunk 
mondani, ha válaszol kérdéseinkre. 
Hívjon! 06/70/227-3040. 

 � Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 
10.00–17.00, Cs 10.00–19.00.
KELETI SZŐNYEG 
és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.
RÉGISÉG-, 
HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS, 
igény szerint ürítéssel, 
lomtalanítással egybekötve! 
Díjtalan kiszállás. Magyar Imre: 
06/30/703-0518. 
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.
KASTÉLYOK berendezéséhez 
vásárolok, festményeket, órákat, 
bútorokat, ezüstöket, bronzokat, 
katonai tárgyakat, hagyatékot stb. 
Üzlet: 06/20/280-0151, herendi77@
gmail.com   

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

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
ELADÓK exkluzív, modern, 
harmonikusan domináns 
színkombinációjú olajfestmények 
www.drmaglicsszilvia.com 

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.

impresszum

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

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

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

HINTSCH GYöRGY (MSZP) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján. 
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

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

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.  
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06/30/566-4302. 
E-mail cím: info@molnargyula.hu

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

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

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

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

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

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

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,  
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,  
+36/20/316-2925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,  
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  önk. képv.  
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

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

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com

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

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv. 
+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

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

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

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.  
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

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

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.  
Egyeztetés alapján:  +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

 PRogRAmAjáNLó

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 követő-

en 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) 
10.00 óra Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba

Konzultáció:  
2021. november 5. napján (péntek) 9.00 óra, helyszín:  

Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2021. november 8. napján (hétfő) 17.00 óra, helyszín:  
Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2021. november 17. napján (szerda) 9.00 óra, helyszín:  
Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2021. november 22. napján (hétfő) 17.00 óra, hely-
szín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2021. december 3. napján (péntek) 9.00 óra, 
helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

Felvilágosítás a pályázatról  
a 381-1336-os (Tóth Erika)  

telefonszámon kapható  
félfogadási időben.

pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. bérleti szerződést kíván kötni 
a Sport 11 Rendezvény és Sport-

központ (cím: 1112 Budapest, Kánai 
út 2.) területén található fitnesz 

részlegre vonatkozóan  
ezért nyilvános egyfordulós 

 pályázatot hirdet.

Az ajánlatot 2021. december 8-ig lehet benyúj
tani az alábbi feltételeket figyelembe véve:
A pályázati eljárásban a legfontosabb szem
pont a legmagasabb havi bérleti díj.

AZ AJÁNLATKÉRŐ
Újbuda Sportjáért  
Közhasznú Nonprofit Kft.
• székhely: 1113 Budapest Bocskai út 3941.
•	képviseli:	Simon	Károly	ügyvezető
• kapcsolattartó: Szarvasné dr Bögi Eszter
• telefon: +36309 400 232
• email: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu

Az	ajánlatkéréssel	Ajánlatkérő	nem	vállal	
felelősséget	a szerződés	megkötésére.	
Ajánlatkérő	fenntartja	magának	a jogot arra, 
hogy az eljárást érvénytelenítse.

A	bérlemény	főbb	adatai:	A fitnesz részleg 
a sportlétesítmény	első	emeletről	közelíthető	
meg,	részei:	beléptető	pult,	recepció	iroda,	női/
férfi	öltöző	szaunával,	4	db	squash	pálya,	kon
diterem irodával, masszázs szoba, kis és nagy 
tornaszoba, mellékhelyiségek (továbbiakban 
Bérlemény). 
Összterület nagysága: 1189 m2.
Az ingatlan berendezés nélkül kerül kiadásra, 
a berendezésekről	a pályázónak kell gon
doskodnia, oly módon, hogy a berendezése
knek a bérleti	szerződés	időtartamának	
megkezdésekor rendelkezésre kell állnia.

A	bérleti	szerződés	időtartama:	2022.	január	1– 
2023.	december	31-ig,	mely	időtartam	a bérlő	
egyoldalú nyilatkozata alapján 2025. december 
31ig meghosszabbítható. 
Bérlőnek	vállalnia	kell,	hogy	a jegyárakból 
a kerületi sportszervezetek részére, a Tóváros 
Lakópark lakosainak és a kerületi 60+ program 
résztvevőinek	15%-os	kedvezményt	biztosít.	

A	bérlemény	előzetes	időpont	egyeztetést	
követően	megtekinthető.

A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT 
ÉRDEKLŐDJENEK  

A MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEN.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft

pályázat
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keresztrejtvény
Rónay György: Őszi zsörtölődés c. költeményéből idézünk 
2 sort.
Vízszintes: 1. Igekötő. 3. Az idézet első része (A, F, T). 10. 
Kiejtett betű. 12. Valódi. 13. Kezd elásni! 14. Támadás. 16. 
Különc része! 17. … Lumpur, ázsiai főváros. 19. Nóta. 20. Lon-
doni csillag! 22. Az idézet második része (E, P). 24. Manö-
ken. 25. Oxigén és amerícium vegyjele. 26. Az alaphangsor 
3. és 5. hangja. 27. Antonov felségjele. 28. Ókori nép tagja 
a mai Franciaország területén. 
30. Főpap Jézus idejében. 32. 
Martin …, Ramón Antonio 
Gerardo Estévez művészneve. 
34. Mikszáth Kálmán Mik-
lósa. 36. Nassolnivaló. 38. 
Ügyetlenül javít. 40. Muszlim 
hit- és jogtudós. 43. Horvát 
sziget az Adrián (OLIB). 44. 
Hacsaturján keresztneve. 47. 
Töltődne. 48. Észtországi falu 
(KELBA). 50. Információ. 52. 
Ismeretlen névbetűi. 53. Ket-
tőzve: vizek városa. 55. Ösz-
szetételek előtagjaként áram-
lással való kapcsolatot jelöl. 
57. Orosz származású ameri-
kai író és biokémikus (Isaac). 
62. Egyedül, New Yorkban! 
63. Lóbetegség. 64. Íz. 65. 
Tomanek Nándor. 67. Pancser. 
69. Bróm és jód vegyjele. 70. 
Szerzetes. 72. Keresztül. 73. 
Neuron.

Függőleges: 1. Papírmér-
ték. 2. Gally. 3. Előremozdul. 
4. Az idézet negyedik része 
(G, R). 5. Egymást előző be-
tűk az angol ábécében. 6. … 
ex machina, isteni beavatko-
zás. 7. Európai nép. 8. Sze-
mélyénél. 9. Előadás része! 
10. Svéd miniszterelnök 
(Olof). 11. Dísz. 15. Egyesüle-
ti egyed. 17. Német település 
Észak-Rajna-Vesztfáliában (KALL). 18. Ismeretlen nevű. 21. 
Makrélaféle. 22. Dél-amerikai füves síkság, spanyol szóval. 
23. Sziget az Ír-tengerben. 29. Los Angeles, röv. 30. Rangjelző 
szócska. 31. Berlini norma! 32. Az idézet harmadik része 
(T, A). 33. Germán eredetű férfinév, jelentése: becsület. 35. 
Mauna …, hawaii vulkán. 37. Egykori tenger Magyarország 
területén. 39. Libatopforma. 41. Holdvilág és …, Forgách 

András színdarabja Szerb Antal nyomán. 42. Kiutalás meg-
akadályozása. 45. Arrafele! 46. Jelenleg. 49. Ipari növény. 51. 
Olimpiai bajnok vízilabdázó (Tamás). 54. Testfelépítés. 56. 
Egy történelmi érához kapcsolódó. 58. … Cristo grófja (id. 
Alexandre Dumas). 59. Kórházi osztály. 60. Pro …, a váro-
sért. 61. Irán első, önállóan megépített műholdja (OMID). 66. 
Ésszel felfog. 67. Apó. 68. Kehidakustány határai! 70. Politi-
kai gazdaságtan, röv. 71. Bosszús indulatszó.

Beküldendő: vízsz. 3., 22., függ. 32. és 4. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. 
vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 20. SZÁM 
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
nyilvános kétfordulós pályázat útján  

felajánlja megvételre az alábbi Nagymaros Rigóhegyi  
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanait:

Hrsz. Terület 
(m2)

Ajánlati 
biztosíték 

(bánatpénz)  
Kikiáltási ár   

151/9 1064 160 000 Ft 1 630 000 Ft + 27% áfa

151/10 1041 160 000 Ft 1 595 000 Ft +  27% áfa

151/13 1084 160 000 Ft 1 660 000 Ft + 27% áfa

151/15 822   50 000 Ft  500 000 Ft + 0% áfa

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. december 15. (szerda) 10.00 óra

A pályázat zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet 
nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen  
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri  

Hivatalának Városgazdálkodási Igazgatóság  
Vagyongazdálkodási Osztályán  

(1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szoba). 

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Nagymarosi ingatlanra” 

A pályázó a pályázatát a pályázat benyújtásának  
időpontjáig visszavonhatja, az ajánlati biztosíték ebben 

az esetben a pályázat bontását követő 10 napon  
belül visszafizetésre kerül. 

A pályázatok bontásának időpontja:  
2021. december 15. (szerda) 10.30 óra  

Helye: Budapest XI. ker., Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról  
a  06/1/381-1309-es telefonszámon  

vagy a landszmann.zita@ujbuda.hu e-mail útján kapható. 

pályázati felhívás

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Sport11

Nyéki Imre Uszoda
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

Újbudai Sportcentrum
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

- mellékelt logo Sport11 felirattal az alján (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Nyéki Imre Uszoda felirattal az alján  (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Gabányi László Sportcsarnok felirattal az alján  (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Újbudai Sportcentrum felirattal az alján (Újbuda Sportjáért felirat alá

Főszervező:  
Újbuda Önkormányzata

Társszervezők:  
Média 11 Kft. 

Újbuda Sportjáért  
Nonprofit Kft.

Média11

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Az eseményen kép és hangfelvételek készülhetnek.

Főtámogató:

15.00 Közösségi karácsonyfa avató 16.00 László Imre  
polgármester ünnepi megnyitója és adventi gyertyagyújtás  

16.45  Karácsonyi zene - a Petőfi Musical Stúdió műsora  17.20 
Tűzzsonglőrök 18.00 a Jégpálya átadása meglepetés műsorral

10.00–11.30 A karácsonyi manó interaktív meseszínház
11.30–17.30 Mikulásfalvi játszóház a Mikulással, a Mikulás 

feleségével és két manóval Benne: karácsonyi kirakó,  
szaloncukor válogató, hógolyóval célbadobó,  karácsonyfa 

díszítés, hóember öltöztetés, Mikulás memória, óriás  
tili-toli, óriás társas, Mikulás kvíz, hóember lengőteke, 

kötél labirintus, fényfüzéres játék, Jézuska posta, Mikulás- 
és manójelmezek kavalkádja: Öltözz be Te is!

17.00 László Imre polgármester megnyitója és Bakai-Nagy 
Zita alpolgármesteri köszöntője 17.10 Alma együttes  
koncertje 18.00 Karácsonyi varázslat – Misi bohóc  

interaktív bűvészműsora 18.30 Varázslatos ünnepi fények 
– Super LED Show Egyéb programok 16.00–19.00: 

arcfestés és csillámtetoválás, lufihajtogatás, varázsló  
iskola, kézműves foglalkozás, találkozás Grinccsel

16.00 Segíts megkeresni a hercegnőt Kristófnak! –  
interaktív mesejáték 16.45 Mesezenék az Üveghegyen 

túlról Egyéb programok: 16.00–19.00 Találkozás Elsával, 
jeges ajándékok készítése, kültéri játszópark 

15.00 László Imre polgármester ünnepi köszöntője 
15.10 Beszélgetés a Nem adom fel Alapítvány és a Mikes 
Lélekközpont fiataljaival- Köszöntőt mond: Bakai-Nagy 

Zita alpolgármester 15.30 Fogadj örökbe 100  
karácsonyi álmot – ajándékok átadása 17.00 Jégördög 
Sportegyesület karácsonyi műkorcsolya bemutatója  

facebook.com/ujbuda
ujbuda.hu/karacsony

A rendezvényre való belépés  
az adott napon érvényes járványügyi szabályok 

betartásával lehetséges.

Érdemes az őszi, hűvösebb 
időben minél több sütőtököt 
fogyasztani, hiszen amellett, 
hogy finom és kitűnő rost-
forrás, jelentős a C-vitamin-
tartalma és antioxidáns 
hatással is bír. Vitaminokban 
szintén gazdag és kétségkívül 
a legszínesebb őszi zöldségünk 
a cékla, ami immunrendsze-
rünk erősítésének egyik fontos 
szereplője lehet, és vérképző-
ként is ismert. Parcsetich Ernő, 
a VakVakjú étterem séfje egy 
olyan tésztacsodát hozott most 
el nekünk, amelyben mind  
a két alapanyag fontos 
szerephez jut.

 
Elkészítés:
A tököt félbevágjuk, kibelezzük és sütőben 
megsütjük. Még melegen kikaparjuk a héjá-
ból, majd vajjal krémesre turmixoljuk és só-
val ízesítjük. A céklákat megmossuk, sós 
vízben puhára főzzük, hűtjük, ezután meg-
hámozzuk, és tetszés szerint egyformára 
daraboljuk. Serpenyőben felolvasztunk egy 
kevéske vajat, hozzáadjuk a céklát és a ka-
kukkfüvet, majd lassan megpirítjuk, sózzuk. 
Hozzátesszük a mézet, és óvatosan, figyelve 

rá, hogy ne égjen 
meg a méz, pár per-
cig a tűzön hagyjuk. 
A gnocchit a maradék 
vajon lepirítjuk, hogy 
aranybarna legyen, 
hozzáadjuk a tökpü-
rét, összeforgatjuk, ha 
kell, kevés folyadékkal 
hígíthatjuk is. A zsályát 
lelevelezzük, majd egy 
sütőkanál segítségével 
forró, bő olajban ropo-
gósra sütjük, vigyázva 
meg ne égjen.

 
Tálalás:
A gnocchit mélytányérba szedjük, a tetejére 
halmozzunk a céklákból és szórjuk meg sült 
zsályalevelekkel.

Sütőtökös gnocchi mézes 
céklával és sült zsályával

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02

hozzávalók:
•	 6o	dkg	gnocchi

•	 2o	dkg	vaj
•	 1	kg	sütőtök

•	 6o	dkg	cékla

•	 1o	dkg	méz
•	 1	szál	kakukkfű

•	 1	csomag	zsály
a
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Aranyérem a világkupán
Osváth Richárd aranyéremmel tért haza Pi-
sából, a tokiói paralimpia utáni első világ-
kupáról. Az elődöntőt egy olasz versenyző 
ellen vívta, akivel legutóbb Tokióban talál-
kozott. A dobogón végül két olasz és egy 
lengyel versenyzővel osztozott az újbudai 
sportoló.

Nevet vált az oSC
A következő három évben Genesys 
OSC-Újbuda néven szerepel a magyar baj-
noki ezüstérmes vízilabdacsapat. Az ameri-
kai számítástechnikai nagyvállalat, ismert 

a sporttámogatásban – az IndyCar-
ban is megjelent –, az OSC-t 

évi 40 millióval segíti majd. 
A Magyar Kupában már 

a legjobb négy között van-
nak az újbudaiak, és száz-

százalékos teljesítménnyel 
állnak az OB I-ben, illetve 

a Bajnokok Ligája főtábláján is. 
Az OSC  sajtótájékoztatóján Varga Dániel 
vezetőedző elmondta, teljesen átalakítot-
ták az edzésprogramjukat a főtáblára jutás 

után, mert rengeteg mérkőzést játszanak, 
két találkozó között csak a regenerációra 
koncentrálnak. A csapatot sikerült egy-
ben tartani, a játékosok egyénileg fej-
lődtek; a következő találkozókon dől el, 
mire számíthatnak a mostani szezonban, 
mert a BL-meccseken kívül az OB I-ben 
sorrendben a Vasassal, a Ferencvárossal 
és a Honvéddal csapnak össze.

garami Péter 
visszatért
A MAFC NB I B-ben sze-
replő férfi kosárlabdacsapata 
élén ismét Garami Péter áll, 
aki tavaly bronzéremig vezette 
az újbudai gárdát. Visszatérését az együttes 
győzelemmel ünnepelte, 101-80-ra nyertek 
a Pápa ellen a Gabányiban. A veszprémi 
vendégszereplésen a hazaiak nyertek 108-
95-re, így az újbudai csapat nyolc forduló 
után a 9. a tabellán.

jégkorong
A MAC HKB Újbuda gárdája 5-2-re kika-
pott a Ferencvárostól; a veretlenségi soro-

zat a Csíkszereda ellen szakadt meg, azóta 
az Újpest is legyőzte már az újbudai jég-
hokisokat. A tabella 5. helyén álló, lapzár-
tánkkor Erdélyben vendégeskedő MAC-ra 

kemény mérkőzések várnak: a Brassó, 
a Gyergyó és a Csíkszereda ott-

honában kell helytállniuk. 
A Tüskecsarnokban tartották 

meg a Sárközy Tamás-emlék-
tornát, ahol a magyarok mellett 

Olaszország és Ukrajna legjobbjai 
mérkőztek meg egymással. A 2020-ban 
elhunyt jogász, sportvezető emlékére ren-
dezett eseményt a hazai csapat nyerte meg.

Hegyifutás
Hajszállal maradt le a dobogóról az újbu-
dai Vásárhelyi Máté az U23-asok között 

a Hegyifutó Nemzetek Kupáján az Al-
pokban 15 ország 100 futója részvételé-
vel megrendezett viadalon. A Castor SE 
versenyzője mellett hét magyar atléta in-
dult Val Bregagliában, összetettben az új-
budai futó érte el a legjobb eredményt: 
1:28:58 alatt teljesítette a 19 kilométeres, 
660 méter szintkülönbségű pályát, ezzel 
a 29. lett.

Triatlon
Bragmayer Zsanett bronzérmet szerzett 
a világkupán Dél-Koreában: 56:58 perc 
alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 
kilométer kerékpározásból és 5 kilométer 
futásból álló sprinttávot. Az újbudai spor-
toló a tokiói olimpián elért 12. helye után 
Hamburgban világbajnoki negyedik volt.

Vásárolj több mint 
50 üzletben 10, 20,
vagy akár 50%-os
kedvezménnyel!

Keresd a kuponokat  
az Allee applikációjában 
és a kuponnyomtató pontokon!

allee.hu

Téli 
Kuponnapok:
december 9-12.

A mAFC edzőt, az oSC nevet váltott
sport

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. első ízben rendezte meg a ke-
rület napja alkalmából a „Fusd kör-
be a Kánai-tavat” rendezvényt, 
amelyen kicsik és nagyok, fiatalok 
és idősek egyaránt részt vettek.

Összesen hat kategóriában, 
illetve korosztályban érkez-
tek résztvevők a november 13-i 
Kánai-tó kerülő futóversenyre 
a Sport11 Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontnál. A dél-
előtt 10 órakor elrajtolt versenyt 
közös bemelegítés előzte meg 
Csernus Anna vezetésével, majd 
korcsoportonként rajtolhatott el 
mindenki a kis (1000 méteres), 
illetve nagy (2200 méteres) körre. 
A különböző korosztályok verse-
nyeit a „Válassz Sportot Újbudán 
60 felett!” versenysorozat nevezői 
zárták.

Futás korlátok nélkü a Kánai-tó körül


