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Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet!

6

Megértésre,
elfogadásra
van szükség
Segítség a hajléktalanoknak:
a Rimaszombati úti szociális
központban jártunk

Könyvajánló:
értékes
élmények
Az utolsó
pillanatban is
lehet hasznos
és tartalmas
ajándékot
találni

Egyhangú támogatás a testületben

Gyermekcentrum 11
épül Madárhegyen
Koncepcióvázlat
a gyermekcentrumról

Újabb lépést tett az önkormányzat a Madárhegyre tervezett gyermekcentrum
megvalósítása érdekében. Madárhegy
az utóbbi évtizedben a kerület egyik legnépszerűbb újonnan beépülő területe lett,
azonban a sok új beköltözőt nem követte
az új lakosságot kiszolgáló infrastruktúra építése. Ezt a problémát orvosolhatja a képviselő-testület múlt csütörtöki,
a pártok egyhangú támogatásával meghozott döntése. – Az elfogadott projekt
sokéves, ciklusokon átnyúló tervezés
gyümölcse, és valószínűleg a megvalósítás is soklépcsős folyamat lesz – mond-

ta el lapunknak a javaslat beterjesztője,
Hintsch György alpolgármester.
A komplex intézményi épület – óvoda,
bölcsőde, gyermekháziorvosi rendelő,
közösségi tér, közhasználatú játszótér –
egy eddig önkormányzati tulajdonban
lévő, csaknem ötezer négyzetméteres
telken épül meg, kihasználva annak kedvező beépíthetőségét, közlekedési, parkolási lehetőségeit. A kivitelezést a 100
százalékos önkormányzati tulajdonú Buda-Hold Kft. saját forrásból fedezi.

További részletek a testületi
ülésről az 5. oldalon

Aranyhétvége a Bikás parkban
A Bikás parkban megrendezett Újbudai Adventi
Vásáron – amely december 24-éig tart nyitva –
program- és ajándékdömping várta az újbudaiakat
advent utolsó hétvégéjén. Pénteken, a nagycsaládosok karácsonyán a háromnál több gyereket nevelő családok vehették át az önkormányzati
élelmiszercsomagot, a gyerekeket pedig ünnepi műsor szórakoztatta.
A szombat délelőtt az időseké
volt, ők az ajándék kürtőskalács mellé kuponokat is kaptak, amelyeket helyben levásárolhattak. A rendezvényt
Soltész Rezső koncertje zárta.
A délután már a gyerekekről
szólt: igazi jégvarázslatban
lehetett részük egy interaktív
mesejáték segítségével, és jeges
ajándékokat is készíthettek.

Közösségi otthon
épül Őrmezőn

Magasabb fokozatra
kapcsolt
a Mikes-projekt

15
Ön
dönt!

16

Melyik újbudai
közterület kapja
Törőcsik Mari
nevét?
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FAÜLTETÉSEK
ÚJBUDÁN
2021-BEN
2021-ben összesen 458 új fával gazdagodott
a kerület. Újbuda igyekszik olyan helyekre ültetni,
ahonnan erre lakossági kérés érkezik, és folyamatos az együttműködés több civil szervezettel is,
amelyek nagy szerepet vállalnak a kerület zöldítésében. Nekik az önkormányzat a fák helyének
kijelölésében és az utógondozásában segít.

Egy mondás szerint a faültetés legjobb időpontja tíz
évvel ezelőtt volt. A második legjobb időpont ma van.
Sokszor kérdezik, hogy szabad-e ilyenkor még fát
ültetni?
A facsemetéket vegetációs időn túl érdemes a helyükre tenni. A fákat ősszel, lombhullástól fagyokig,
illetve tavasszal olvadástól rügyfakadásig.
A faültetés általánosan legalkalmasabb időpontja
az ősz, mert ekkor a téli ülepedés, a fagy aprózza
a talajt és ebben a gyökerek jobban tudnak majd
fejlődni tavasszal. A téli csapadékos időszakban
a talaj nedvességtartalma is optimálisabb, nem
szárad ki a friss ültetés. Nincsenek már a növényen
sérülékeny részek, levelek, virágok, termés. Az ültetések ősszel egészen a talajmenti fagyok idejéig végezhetők.
Fontos az is, hogy a faültetés mindig megfontolt
tervezés alapján történjen. Meg kell tervezni a fajtát,
a várható méreteivel kalkulálva a föld alatt és a föld
felett is. Figyelembe kell venni fa víz-, talajigényét,
illetve a környező növényeket is.

39 49
civil ültetés

Önkormányzati elismerés
újbudai rendőröknek

2021. december 14-én a XI. kerületi rendőrkapitányság 102 hivatásos és rendvédelmi alkalmazott
munkatársa kapott elismerést és jutalmat az önkormányzat jóvoltából. Az átadó ünnepségen Jáger István r. alezredes kapitányságvezetőn kívül
jelen volt Hintsch György alpolgármester és Varga
Gergő közbiztonsági tanácsnok is.

A rendőrök is adományoztak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai
idén is gyűjtöttek tartós élelmiszereket a Mikulásgyár részére, amihez a XI. kerületi rendőrkapitányság dolgozói közel 136 kilónyi adománnyal
járultak hozzá. A felajánlások között volt alap
élelmiszer (cukor, liszt, rizs, konzervek, olaj), de
a bébiétel, a kakaópor, a szaloncukor és a mogyorókrém sem hiányzott a csomagokból. A Budapesti Rendőr-főkapitányság állománya rendkívüli
összefogással, összesen több mint hét tonna adományt gyűjtött. A teherautókra pakolt ajándékokat
Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfő-

kötelező pótlás

összesen

új fa

kék hírek
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán 2021.
december 22. és 2022. január 3. között
az ügyfélfogadás szünetel.

önkormányzati
ültetés

458

Miért ősszel
és télen
ültetünk?

Szünetel
az ügyfélfogadás

370

kapitánya adta át december 13-án Zsolnai Endrének, a Mikulásgyár főszervezőjének.

Az év utolsó hónapjaiban
sem álltak le a közterületi
fejlesztések, felújítások
a kerületben.

Járdák, parkolás:

▪ Novemberre elkészült a Daróczi utcai, a Vőfély utcai, a Fadrusz utca 1–7. előtti, az Ózdi
utca felső szakaszát érintő,
valamint a Brassó úti járdafelújítás.
▪ Új gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki a Sopron út és a Prielle
Kornélia utca, illetve a Hunyadi Mátyás út és a Narancs utca
kereszteződésénél.
▪ Új parkolót hoztak létre az Etele út 60–66. számú társasház
mögött.
▪ Tizenöt új parkolásgátló oszlopot telepítettek az Etele út
67–73. társasházak Etele úti
oldalára a zöldfelületi parkolás
megakadályozása érdekében.
▪ Öt parkolásgátló oszlop került
az Ulászló utca és a Fadrusz
utca sarkára, hogy a gépjárművek ne állhassanak a járdára.

Új forgalom
technikai
felfestések:

▪ A Kápolna úton, a templomnál
a forgalomtól elzárt terület festése.
▪ A Menyecske utcai óvoda gazdasági bejáratához x jel festése.
▪ A Vőfély utcai gyalogos közlekedés érdekében (a Neszmélyi úttól a Költők parkja felé)
a forgalomtól elzárt terület
festése.
▪ A Higany utcai parkolás rendezése és a Naprózsa utcai csomópont keresztmetszeti szűkítése.

Víznyelő- és
ároktisztítások

▪ A Hunyadi Mátyás úti átereszek megtisztítása (a Marokszedő utca és a Szabadharcosok
útja között).
▪ A Karcag utca 57. számnál víznyelőtisztítás.
Földút karbantartása a Laska utcában, a Keltike lejtőn és a Mikes
Kelemen utcában.

Új multifunkcionális takarítógép a Prizmánál, amellyel sokszor találkozhatunk ezután a kerület utcáin

Projekt a kompetensebb önkormányzatokért
Kompetenciafejlesztés önkormányzati szakemberek részére
a hatékonyabb közszolgáltatásokért címmel tartott online
szakmai konferenciát Újbuda
Önkormányzata december 6-án
és 7-én.

Bűn- és
balesetmegelőzési
tippek karácsonyra

Boldog karácsonyi ünnepeket
kíván a BRFK XI. Kerületi
Rendőrkapitányság!

Év végi közterületi munkálatok

A Prizma új takarító járműve
mind a négy évszakban
bevethető, napi nyolc
órában dolgozik a kerület
közterületein. Elsősorban
a szélesebb járdafelületek
(főútvonalak) takarítására alkalmas – levelek,
kisebb ágak, eldobott
hulladékok és elképesztő
mennyiségű por szedhetők
össze vele –, használható
útseprésre, -locsolásra is.
Összehasonlíthatatlanul
hatékonyabb a kézi erővel
végzett munkánál: egy
géppel egy nap alatt teljes
főutakat lehet megtisztítani.

Év végi jutalom Újbuda rendőreinek

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy a karácsonyi szünet is biztonságban teljen!
▪ A karácsonyi vásárokban és az üzletközpontokban is legyen körültekintő fizetéskor, figyeljen
pénztárcájára, bankkártyájára!
▪ Ha karácsonyi vásáron vagy vendégségben forralt bort, esetleg más alkoholtartalmú italt fogyaszt, aznap már ne üljön volán mögé!
▪ A téli sportok közben is figyeljen a biztonságra.
A szeszes italok fogyasztása nemcsak vezetés,
hanem testmozgás közben is kockázatos!
▪ Ha az ünnepek alatt autóba ül, ügyeljen a csúszós utakon és legyen óvatos! A nyári gumik
plusz 7 fokos külső hőmérséklet alatt már nagyon balesetveszélyesek. Ha szeszes italt fogyasztott, ne vezessen!
▪ Ha segítségre szoruló vagy gyanút keltő személyt lát, vagy bűncselekmény áldozatává vált,
kérjük, hívja bizalommal a 112-es segélyhívó
telefonszámot!
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A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányságának állományát összesen 19 millió forint éves jutalomban
részesítette Újbuda Önkormányzata. A járványügyi
szabályok betartása mellett megrendezett ünnepségen Hintsch György alpolgármester és Varga
Gergő közbiztonsági tanácsnok adta át a jutalmat
az eredményes éves munka elismeréseként.

Az EGT/Norvég Alap támogatásával működő kompetenciaprojekt (Competence)
nemzetközi együttműködéssel valósul
meg, az Aradi Szociális Jóléti Főigazgatóság (Románia), Kallithea önkormányzata (Görögország), Trogir önkormányzata
(Horvátország), Prága 6. kerület önkormányzata (Csehország), az Åpenhet AS (a
jó kormányzás és az adat alapú szakpolitika formálására specializálódott norvégiai
nonprofit szervezet), valamint Újbuda mint
projektvezető partner részvételével.
– Újbuda Önkormányzata idén májustól
vette át a vezető partneri szerepet a projektben, a megvalósítás július 1-jén kezdődött – mondta el a december 6-i sajtótájékoztatón Bakai-Nagy Zita alpolgármester.
A cél az önkormányzatok által nyújtott
szolgáltatások színvonalának emelése
a hivatali munkatársak kompetenciáinak
fejlesztése révén.

– Az önkormányzatok folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetben
látják el feladataikat, új lakossági igények
és szükségletek jelennek meg – emlékeztetett az alpolgármester. – A járványhelyzet

is kihívást jelent, a szociális ellátórendszerek nagy terhelés alá kerültek. Fontos
a kapcsolattartás, a kompetenciafejlesztés,
hogy a lakosok igényeit még inkább fel
tudjuk tárni. Éppen ezért vállaltuk a vezető
szerepet ebben a projektben – jelentette ki
Bakai-Nagy Zita.

Újbuda Önkormányzata az Újbudai Szociális Szolgálat és az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásszervezését
prezentálta a konferencián, különös hangsúlyt kaptak az ügyfelekkel napi kapcsolat-

ba kerülő munkatársak elvárható kompetenciái és készségei.
A projektben részt vevő szervezetek munkatársai olyan fejlesztési területeket jelöltek
ki, mint a szociális és egészségügy, a vagyon- és létesítménygazdálkodás, a zöldfelület-menedzsment vagy a városfejlesztés.

Később olyan készségek azonosítása és fejlesztése kerül sorra, amelyek a különböző
kulturális háttérrel rendelkező ügyfelekkel,
valamint a sérülékeny csoportokkal való
kommunikációhoz szükségesek.
A program 2022-ben újbudai tanulmányúttal folytatódik.

A Competence projekt
Izland, Liechtenstein
és Norvégia támogatásával
valósul meg az Európai
Gazdasági Térség és Norvégia
Regionális Együttműködési
Alapon (EEA and Norway
Grants Fund for Regional
Cooperation) keresztül, 2021.
július 1. és 2023. december
31. között. Az összes elszámolható költség 1 181 489 euró,
a támogatás teljes összege
1 043 004 euró. Az Újbuda
Önkormányzatára jutó összes
elszámolható költség
359 625,75 euró, ebből támogatás 305 681,89 euró.
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Minden 60 év felettinek érdemes
igénybe venni az ingyenes tesztet
Továbbra is lehet jelentkezni az ingyenes tesztelésekre
Közel négyszázhúsz 60 év feletti
újbudai lakoson végezték el
a koronavírus-járvány elleni
védekezés érdekében az önkormányzat által felajánlott
antigéngyorstesztet, illetve
ellenanyagszint kimutatására
alkalmas tesztet az akció első
két hetében.

Naponta százhúsz érdeklődő regisztrál
a mérést végző Corden International Kft.
honlapján, illetve a call centeren keresztül, jelenleg már januárra lehet időpontot

foglalni. Az eddigi tapasztalatok alapján
az időponttal rendelkezők egy része nem
jelenik meg a Corden központi laboratóriumában (1117 Budapest, Fehérvári út 84/A).

Bunkóczi Szilvia egészségügyi referens elmondta, az utóbbi teszttípust több mint hatszor annyian kérték, mint a másikat, vagyis
a jelentkezők inkább a védettségi szintjükre voltak kíváncsiak. A koronavírus jelenlétét kimutató antigén gyorstesztek negatív
eredményeket mutattak; az ellenanyagszint
ellenőrzésénél az esetek többségében pozitív, illetve enyhén pozitív eredmény született (ez azt jelenti, hogy a szervezet termel
ellenanyagot).

Mindenki védje magát
és szeretteit
Miközben országok egész
sorában szigorításokat
vezetnek be a Covid-járvány
miatt, hazánkban e tekintetben
nem sok minden történik.
Megúszhatjuk-e így a dolgot –
kérdeztük dr. Pusztai Erzsébet
infektológustól, volt egészségügyi államtitkártól.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Pusztai Erzsébet szerint természetesen
lesznek olyanok, akik „megússzák”. De
sokan nem. Részben azért, mert Magyar-

országon lakosságarányosan nagyon sokan halnak meg Covidban, részben azért,
mert akik súlyosabb formában esnek át
ezen a betegségen, azoknál nagyon hos�szan tartó utóhatásokkal lehet számolni.
Még az enyhébb változatok után is ott van
az elhúzódó Covid jelensége. Tehát akkor
sem banális dolog ez, ha aránylag enyhébb
formában jut rajta túl valaki.
A volt államtitkár komoly hibának tartja,
hogy Magyarországon szinte sehol nem kötik a belépéshez feltételként azt, hogy vaA teljes interjú megtalálható
Újbuda Youtube-csatornáján

laki igazolja, oltották. Ráadásul a magyar
„védettségi igazolásokat” az első oltás után
adták ki, ami ma már meglehetősen keveset
érhet.
A szakember kiemelte, hogy a pontos
és hiteles tájékoztatás is felettébb fontos
volna. A kormányzat alig-alig árul el valamit a dolgok állásáról. A minap az orvosi
kamara hozta nyilvánosságra, hogy 125 intenzív osztályon lévő covidos közül 87-en
oltatlanok voltak, és a többiek jó része is
fél évnél régebben kapta meg a vakcinát.
Pusztai Erzsébet hozzátette, más országok
adatait ismerjük – és ezek a megfelelően
használt vakcinák hatásosságát mutatják.
Oltottak is megbetegedhetnek, ám
ők sokkal, de sokkal nagyobb esél�lyel jutnak túl ezen enyhébb tünetekkel.
Megkérdeztük az infektológust,
mit gondol a harmadik oltásról. Ez
lényeges a védettség fenntartásában
– ugyanakkor hibának tartja, hogy
a regisztrációval sokáig megnehezítették a hozzájutást. Megkezdődött
az 5–11 év közötti gyerekek oltása is.
Pusztai emlékeztetett rá, hogy ez már
több országban zajlik, és a védekezés
a gyerekek érdekét szolgálja. A szokásos gyerekkori oltások közül sokat ismételni kell, tehát abban sincs
semmi különös, ha esetleg a Covid
ellenivel is ez lesz majd a helyzet.
Arról is kérdeztük, hogy szerinte
bevezetnek-e hazánkban is korlátozásokat, mint ahogy már megtették
környező országokban. Pusztai Erzsébet szerint lényeges lenne, hogy
a lehető legszélesebb körben kötelező legyen a maszkhasználat, illetve
a közösségi terek csak védettségi
igazolással legyenek látogathatók.
Amikor az egészségügyet túlterhelik
fertőzöttekkel, akkor a más betegségben
szenvedőket sem tudják megfelelő módon
ellátni, vagyis már csak ezért is szükséges
a maszk, a távolságtartás, a fertőtlenítés
és a valódi védettségi igazolások alkalmazása. Ugyanakkor az infektológus hozzátette: Magyarországon nem a szakemberek
szava számít, úgyhogy egyáltalán nem
biztos, hogy szakmailag jó döntések születnek.
Így aztán, különösen az ünnepek idején,
amikor sokan találkoznak, rendkívül fontos, hogy mindenki védje magát és szeretteit.
D. J.

Az egészségügyi referens azt javasolta,
hogy aki bármilyen okból nem tud megjelenni a megbeszélt időpontban, törölje foglalását, mások előtt megnyitva a mielőbbi
tesztelés lehetőségét. Az önkormányzat december 1-jével indította az akciót, mely során 3000 antigén gyorsteszt
és 3000 ellenanyagszintet ellenőrző teszt
elvégeztetésére kínál ingyenes lehetőséget a 60 éven felüli, kerületi lakóhellyel
rendelkezők számára. Az antigén gyorstesztnél az orrüregből vesznek mintát, az ellenanyagmérésnél ujjbegyből
vesznek vért. Az eredményt a megadott
e-mail címre küldik, ha a páciens megadja a tajszámát, akkor automatikusan
bekerül az EESZT rendszerébe is.
László Imre polgármester korábban
felhívta a figyelmet: a karácsonyi családi összejövetelek okozta esetleges
fertőzésveszély miatt különösen fontos,
hogy az idősek biztonságban tudhassák
magukat.

Forgalomlassítás Madárhegyen

Madárhegyen folyamatos probléma a nagy átmenő forgalom
és a sebességhatárok átlépése, ezért a helyi lakókkal egyeztetve,
Keller Zsolt képviselő javaslatára az önkormányzat tesztüzemben
forgalomlassító virágládákat helyezett ki az áthaladások mérséklése
és a gyorshajtás visszaszorítása érdekében.

Elhunyt Vida Zoltán
Elhunyt Vida Zoltán, a magyar
testépítés ismert alakja, az Újbuda
Sportjáért Életműdíj díjazottja. Vida
tizenhárom éves kora óta foglalkozott
versenysporttal, már az első éveiben
rendszeresen végzett dobogós helyezéseken a magyar bajnokságokban. Első
edzőtermét 1990-ben nyitotta meg,
az általa felkészített versenyzők négy
Európa-bajnoki és hat világbajnoki
címet nyertek. Nevéhez fűződik számtalan magyar testépítő felkarolása
és a Bodysport Kupa megalapítása.
Haláláig a NAC nemzetközi testépítő-szövetség magyar elnöke volt.
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Elkezdődhet a Kána-tó revitalizálása

Fontos fejlesztésekről
döntött a képviselő-testület
Idén utoljára ülésezett december 16-án
az önkormányzat képviselő-testülete, 24 előterjesztésről szavaztak.
Döntés született egyebek
közt a Duna-parti sétány
bérbeadásáról szóló
pályázat érvénytelenségéről, a Bogyó utcai
beruházás településrendezési szerződéséről, a Madárhegyi
Gyermekcentrumról,
a Diagnosztikai
és Terápiás Központ
előkészítéséről.
Négyórás vita után az eredeti
határozatot fogadta el a képviselő-testület december 16-án,
amely szerint érvénytelen a Duna-part be nem épített részének
15 évre szóló bérbeadására
és az ezzel kapcsolatos 300 millió
forintos beruházásra kiírt nyertes pályázat. Ennek oka egyebek
közt az, hogy Újbuda Önkormányzata egyeztetéseket folytat
a Budapest Fejlesztési Központtal
és a Fővárosi Önkormányzattal
arról, miként lehetne kialakítani
egy egységes Duna-parti sétányt
a Kopaszi-gáttól délre egészen
a Hosszúréti-patakig. Egységes
koncepció nélkül Újbuda nem köteleződik el komoly változásokat
előidéző pályázó felé – állt az előterjesztésben.
Elhárult az akadály a Diószegi
úti BudaGardens irodaház építési
munkálatai elől, miután a képviselő-testület rábólintott a vonatkozó kerületi építési szabályzat
módosítására, egységesítve az ingatlan két telekrészének korábban
eltérő övezeti besorolását.
A képviselők megszavazták
a Bogyó utcai beruházással kapcsolatos településrendezési szerződést, amelyet az önkormányzat
a Proform Zrt.-vel kötött. Az ingatlanfejlesztő két ütemben ös�szesen 260 lakást épít, ezen kívül
irodát, szálláshelyet és üzleteket is létrehoz. A szerződésben
a beruházó vállalta, hogy gyermekorvosi és fogorvosi rendelés,
valamint egészségügyi tanácsadás céljára egy, legalább 200
négyzetméteres helyiséget bocsát
az önkormányzat rendelkezésére
15 évre meghatározott alacsony

bérleti díj ellenében. A cég ezen
túlmenően 75 millió forinttal
támogatja a Csóka utca–Bartók
Béla út–Bogyó utca találkozásánál lévő park, valamint a Bogyó
utca és a Bartók Béla út közötti
útszakasz felújítását.
A
Madárhegyi
Gyermekcentrum létrehozása érdekében
az önkormányzat a százszázalékos tulajdonában lévő Buda-Hold
Kft.-nek ad át több mint 5000

négyzetméternyi építési telket,
a cég törzstőkéjét annak nettó
forgalmi értékével, 369 millió forinttal megemelik.
A képviselő-testület arról is
határozott, hogy az önkormányzat 60 millió forinttal járul hozzá
a Kána-tó fenntartásához és revitalizálásához. A munkálatokat
a településrendezési szerződés értelmében a tó környezetébe épülő
lakópark beruházója, a Lake Greens Kft. bonyolítja le saját költségére, összesen legfeljebb 1 350
000 euró (csaknem 500 millió forint) értékben.

Nem döntenek a lakosság
megkérdezése nélkül

A kelenföldi városközpont területére vonatkozó
kerületi építési szabályzat módosításába intenzíven
vonják be a lakosságot, a terület a jelenleginél kisebb
mértékben lesz beépíthető, a szolgáltatások továbbra
is elérhetőek lesznek – hangzott el a képviselők
december 10-i rendkívüli ülésén. A testület a Fidesz
kezdeményezésére ült össze, az ellenzék ugyanis
az Etele út és a Tétényi út kereszteződésénél lévő,
12 ezer négyzetméteren fővárosi, kétezer négyzetméteren XI. kerületi tulajdonban lévő területre kiírt
értékesítési pályázat visszavonását kezdeményezte.
A pályázaton heten vettek részt.

A Szent Kristóf Szakrendelő mellett épülő Gyermek
egészségügyi
Központ
és Egynapos Sebészet (GYEK)
Diagnosztikai és Terápiás Központjának szakmai előkészítéséről és tervezési folyamatairól
is döntött a testület. A beruházáshoz a kormány 2017-ben 1,95
milliárd forint támogatást ítélt
meg, az önkormányzat 475 milliós hozzájárulást vállalt. Idén nyáron megszületett a kormányhatározat további 1,4 milliárd forint
odaítéléséről, ebből fedezhető
a diagnosztikai központ megépítése. (Az összeg abból az ötéves
keretből származik, amelyet
a kormány 2020-ban ígért meg
a fővárosnak egészségügyi fej-

lesztésekre, évente 10 milliárd
forint erejéig. Ez volt az egyik feltétele annak, hogy a Fővárosi Önkormányzat támogassa a 2023-as
atlétikai világbajnokság stadionjának megépítését.)
Az idén született 1600 újbudai
gyermek családja a járvány miatt
nem kapott babaköszöntő csomagot, az önkormányzat ezt 10 ezer
forintos ajándékutalvánnyal pótolja. A családok érdekeit szolgálja
az a rendeletmódosítás is, amelynek értelmében az óvodakezdési,
illetve a beiskolázási támogatást
a jövőben nem számítják be a négy
alkalommal igénybe vehető rendkívüli újbudai támogatások közé.
(Korábban gyakran a leginkább
rászorulók estek el a fenti hozzájá-

rulásoktól, mert szeptemberre már
kimerítették a négy lehetőséget.)
A zöldfelületek, parkok védelme érdekében jövő februártól
szigorúbban szabályozzák a közterületek használatát filmforgatások, ideiglenes pavilonok, árusító helyek céljára.
A nemzetközi tenisztornák
megrendezése kapcsán a Nemzeti
Sportközpontok, az önkormányzat
és az Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. megállapodott abban, hogy
az önkormányzat 146,9 millió forintért átveszi a Kána úti teniszpályán
zajló munkálatok vagyonelemeit.
Újbuda 3 millió forinttal támogatja a Göncz Árpád Alapítványt,
amely rendezvénysorozatot szervez a volt köztársasági elnök
születésének 100. évfordulójára,
továbbá javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek arra, hogy egy
nyilvános lakossági szavazás
után Újbuda egyik közterülete
vegye fel a kerület díszpolgára,
Törőcsik Mari nevét.
A képviselő-testület elfogadta
a 2021. évi költségvetés módosítását, eszerint a kiadási és bevételi főösszeg csaknem 32,9 milliárd
forint lesz, a hiány 5,1 milliárd
forint körül alakul.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Megértésre, elfogadásra
Segítség
van szükség
a hajléktalanoknak
Hajléktalan. Erről a szóról legtöbbünknek
egy szomorú, koszos ruhás, elhanyagolt
ember jut eszébe, aki híd alatt, elhagyatott köztereken, padokon alszik, műanyag
szatyrokkal rója az utcákat. Mi vezethetett
idáig? Magának köszönheti? – teszik fel
sokan a kérdést egy otthontalan láttán,
esetleg ítéletet is mondanak, mert tudni
vélik, mi a felelet.

Bíró Péter, a Rimaszombati úti
Szociális Központ Szociális
Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézményének vezetője
szerint sok válasz igaz lehet arra
a kérdésre, miért végzi valaki az utcán.
– Ha arra gondol valaki, hogy egy
ilyen ember biztos elveszítette a munkáját, akkor igaza lehet. Ha azt gondolja, az illető betegség miatt nem tudta folytatni az addigi
életét, az is igaz lehet. Ha arra gondolunk, hogy van valamilyen függősége, vagy volt egy válása, ami miatt nem
tudta lakását megtartani, ez is elképzelhető. Ha úgy gondoljuk esetleg, hogy egy hajléktalannak összeférhetetlen
a személyisége vagy valamilyen pszichiátriai betegsége
van, valószínűleg ez is igaz lehet. Sokrétű probléma, hogy
miért kerül valaki az utcára, ez nyilván ok-okozat kérdése
is – magyarázta Bíró Péter. – De mindentől függetlenül,
nekik is segítenünk kell, hiszen az emberi élet megóvása

mindennél fontosabb, és az is, hogy valaki érezze, megőrizheti a méltóságát akkor is, ha esetleg az ő hibája volt,
hogy otthontalanná vált. Nagy szívfájdalmam, amikor ös�szemossuk a hajléktalanságot a bűnözéssel, esetleg félünk
a hajléktalan emberektől. Ha hozzánk bejön valaki és megnézi az itt lévőket, azt fogja látni, hogy mindenkin tiszta
ruha van, mindenki szépen étkezik, elmegy zuhanyozni,
kimossa, megszárítja a ruháját itt, a melegedőben. Ha találkoznánk velük a villamoson, nem vennénk észre, hogy
nincs otthonuk. Azok, akiket az utcán is egyből felismerünk, mert fekszenek a földön, nem tisztálkodnak, koszos
a ruhájuk, csak nagyon pici részét teszik ki a hajléktalan

populációnak. Ők azok, akiknek
nehezebb segíteni, de mindenképpen megpróbáljuk. Mindenkinek szüksége van a segítségre –
hangsúlyozta az intézményvezető.
A tél beálltával még fontosabb,
hogy figyeljünk egymásra, törődjünk
azokkal, akik épp olyan életszakaszban vannak, hogy rászorulnak erre. Bíró
Péter elmondta, az utcai gondozó szolgálat
többek között abban működik közre, hogy a hajléktalanoknak ne kelljen az utcán éjszakázniuk. De mi,
járókelők is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy valaki időben
kapja meg a segítséget.
– A legjobb, amit tehet egy járókelő, ha a hidegben hajléktalannal találkozik, aki esetleg mozdulatlanul ül vagy
fekszik az utcán, hogy felhívja az illetékes diszpécserszolgálatot – mondta Bíró Péter. – A diszpécser el fogja látni
megfelelő tanácsokkal. Például, miként szólítsa meg az illetőt, hogy kiderüljön, éber állapotban van-e, nincs-e szük-

ség azonnal mentőre, hiszen a tél folyamán előfordulhatnak
kihűléses esetek. Ehhez nem feltétlenül kell mínuszoknak
lenniük, plusz 6-7 fok környékén megfelelő ruházat nélkül bárki rövid idő alatt kihűlhet. Nagyon fontos, hogy
ne sétáljunk el úgy valaki mellett, hogy nem tesszük meg
a szükséges intézkedéseket. Inkább kérjünk segítséget. Itt,
a Rimaszombati úton teljes körű ellátást nyújtunk a hajléktalanoknak. Működik nappali melegedő, illetve időszakos éjjeli menedékhely. A nappali melegedőben megpróbáljuk leképezni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket
egy otthonában lakó ember igénybe tud venni. Kellemes
a hőmérséklet, lehet ételt melegíteni, tisztálkodni, mosni,
szárítani. Az emberi
kapcsolatok megteremtésére is lehetőség
van. Tudnak internetezni a hozzánk betérők. Az utcai gondozó szolgálat pedig
lényegében
kiviszi
az intézményes szolgáltatásokat a közterületre. Az elsődleges
és legfontosabb feladatuk az, hogy meg tudjon
szűnni az utcai életmód,
mindenkinek tudunk szállást nyújtani, aki úgy dönt, hogy
felhagy ezzel. A nappali melegedőben két szociális munkás dolgozik,
az utcai gondozást pedig nyolcan látják
el. Az éjjeli menedékhelyen másodállásban a kollégák nyújtanak ügyeletet.
Tizenőt férőhelyünk van, nyolc férfinak,
illetve hét nőnek. Lehet párban is érkezni, igaz, külön helyiségben szállásoljuk
el őket, de mégis együtt lehetnek, akik
összetartoznak. Az intézmény különlegessége, hogy rendelkezik kutyakenellel
is, így biztonságban tudhatja a kedvencét
az, aki esetleg a kutyája miatt nem akart
korábban szállóra menni. Reggel 8.30
órakor nyitunk, konzervosztással kezdünk, nagyjából harminc ember szokott
állni sorban a reggeliért naponta. Persze
az ellátottak cserélődnek, körülbelül hatvanan látogatnak minket nap mint nap.
A téli időszakban szombaton is nyitva tartunk – számolt be
a vezető az intézmény működéséről.
Bár ma sem megnyugtató a helyzet, a statisztikák alapján elmondható, hogy az elmúlt években csökkent a hajléktalanok száma. Bíró Péter szerint ma már annak is nagyobb
az esélye, mint öt-hat esztendővel ezelőtt, hogy valaki
munkát kapjon, és az utcáról saját otthonba kerülhessen.
– Az ellátórendszernek vannak hiányosságai, de viszonylag jól fel van építve – mondta a szakember. – Ha
megfelelő a hozzáállás, az egészségi, illetve a pszichikai
állapot, akkor vissza lehet rázódni a társadalomba. Aki
munkaképes és szeretne dolgozni, az tud. Azt gondolom,
hogy segítséggel és szakszerű támogatással vissza lehet
térni a normál életbe, és egy-két év elteltével a hajléktalanság már csak emlék lesz – tette hozzá.
Segíteni sokféleképp lehet. Természetben, önkéntességgel, pénzadományokkal, de az is sokat jelenthet egy krí
zispillanatban, ha megértéssel, elfogadással, szeretettel
fordulunk embertársunk felé.
T. E.

Pörögnek az adományboltok

Óriási a tolongás a karácsony előtti
napokban az adományboltokban,
sokakat ilyenkor önt el a segítő szándék
vagy ilyenkor szabadulnának meg felesleges holmijaiktól. A Budafoki úti SZIA
Adományboltba is hozzák-viszik az árut
a vásárlók, amivel rengeteget segítenek
azoknak, akiknek az alapvető ruházkodás
is gondot jelent.

Télikabátot, nadrágot, gyerek- és női ruhákat visznek a legtöbbet mostanság, de könyveket, DVD-ket, ékszereket is
lehet kapni a Budafoki úti Szülők Iskolák Adományboltjá-

ban (SZIA). Ide bárki behozhatja feleslegessé vált, de még
használható ruháit, cipőit, könyveit, egyéb tárgyait, amelyeket mások csekély összegért vásárolhatnak meg.
– Karácsony előtt sok a vevő, ám idén minket is meglepett, hogy mennyien akarnak adományozni – meséli
Menczel Éva, az üzlet vezetője, aki minden nap adventi
naptárból hirdeti ki az aznapi, 50 százalékra leárazott akciós ruhát. Az adományozóknak mindössze arra kell ügyelniük, hogy jó állapotú ruhákat, tárgyakat adjanak le. Egy
női hosszú ujjú felső 300 forintba kerül, de 100 forintért is
találni ruhát. Egy szociális szövetkezet működteti a boltot,
ahová eleinte csak a körbe tartozók hoztak használt holmikat, ma viszont már fél Budapest idejár jótékonykodni.
Az üzletben bárki vásárolhat, de ha igazán rászoruló érkezik, például egy hajléktalan, akinek létkérdés, hogy legyen

ruhája, akkor fizetési engedményeket adnak. A bolt leginkább férfiruhát vár most az adományozóktól, mert ebből
kevés érkezik.
Járnak ide kincsvadászok, akik ritka ékszerekre, porcelánokra, lemezekre tehetnek itt szert, de sok jól szituált
ember is, aki 5–10 ezer forintból egy egész szezonra bevásárolhat. – Nincstelenek is jönnek hozzánk, akik érdekes
módon soha nem akarnak alkudni, mindig korrekten viselkednek. Van köztük, aki csak könyvekért jár ide – mondta
el az üzlet vezetője.
Az adománybolt összegyűjti azokat a ruhákat, amelyek
nem keltek el, vagy apró hibájuk miatt nem kérnének értük
pénzt, ezeket segélyszervezetek szállítják el hetente 50–60
zsákban szegény falvakba.
T. D.

aktuális

7 | 2021. december 22. |

Valóra vált álmok
Karácsonyi összefogás Újbudán

160 rászoruló újbudai gyermek
karácsonya már biztosan szebb lesz!

Tedd szebbé egy gyermek karácsonyát, fogadj örökbe egy
kívánságot! – ezzel a felhívással
indított el egy kampányt Újbuda
Önkormányzata. Az akció segítségével nehéz anyagi körülmények
között élő gyerekek álmai válhattak
valóra.

mert számos helyi cég, illetve multi is az ügy mellé állt. Egy tinédzser testvérpár például emeletes
ágyat kért, ami drága ajándéknak tűnt, de egy
névtelenséget kérő adományozó az RS Bútor támogatásával teljesítette a kérést (a matracokat pedig az akció szervezője, a Média 11 Kft. vállalta
magára – képünkön). A Tata Consultancy Services
munkatársai harminc gyermek kívánságát teljesítették, a Vicus XI. Közalapítvány pedig – a Futureal, a Cordia és az Etele Plaza összefogásával

A Fogadj örökbe egy
kívánságot! kampánya
példa nélküli összefogást eredményezett
Újbudán, a kerületiek
lelkesedésének
köszönhetően az összes
kívánság két nap alatt
gazdára lelt. – A kívánságokat azok a rászoruló gyerekek küldték,
akik számára az adott
ajándék elérhetetlen,
tényleg csak álom lehetett eddig – mondta el
Csuka Csilla, az Újbudai Humán Szolgáltató
Központ vezetője. –
Százhatvan gyermeket választottunk ki, és ugyanennyi kívánságot hirdettünk meg „örökbefogadásra” – tette hozzá.
Az önkormányzattal együttműködve, az újbudai adventsorozat részeként zajlott a kampány
a humán szolgáltató és a Média 11 közös rendezésében, és a siker minden várakozást felülmúlt.
Nemcsak azért, mert a kerület lakói egy-két nap
alatt örökbe fogadtak egy sor kívánságot, hanem

és támogatásával – további meglepetésekkel rukkolt elő. A gyerekek ugyanis a Bikás parki adventi vásáron nemcsak az ajándékokat vehették
át, hanem egy háromórás karácsonyi élményben
részesülhettek, finomat ehettek-ihattak, vidámparkozhattak, és egy-egy csecsebecsét is kaptak.
Az eseményen a fiatal generáció népszerű fellépői, a Nemazalány és Sofi adtak koncertet, amely
a közönséggel való színpadi fotózkodással zárult.

A Mikulás volt
a sztárvendég a Bikáson

Szánkózással és hóember
építéssel indult advent
második vasárnapja
a Bikás parkban. Leesett
az első hó, így az újbudai
adventi vásár közönsége
tökéletes hangulatban
várhatta a Mikulást.
A gyerekek színpadi
műsorokkal és játszóházzal hangolódhattak
a nagyszakállú érkezésére, akivel még fotózkodni is lehetett.

Délelőtt
rénszarvascastinggal
indult a műsor, így a közönség
többsége felszarvazva léphetett
színpadra, remélve, hogy húzhatja majd kicsit a Mikulás szánját.
De ez a móka is csak a várakozás
izgalmát fokozta. Sok hívogatás
után végre megérkezett a nagyszakállú, akit a gyerekek hol
kitörő lelkesedéssel, hol megilletődve fogadtak. Egy-két jó szó,
intelem és csokiosztás után a Mikulás átköltözött egy hatalmas
karácsonyi ajándékdobozt formáló konténerbe, ahol kandalló
előtt ülve fotózkodott a résztvevőkkel.

A gyerekek ezután a Mikulás-játszóház játékaival foglalhatták el
magukat. Kipróbálhatták a célba dobást hógolyóval, a hóember-öltöztetést, a naphoz illő
memóriajátékot,
póniciklizni
és hóember-lengőtekézni is lehetett. A Mikulás-kvízen ajándékot
is nyerhettek, majd feladhatták
kívánságaikat a Jézuska-postán.
Közben zajlott az élet a parkban
felállított korcsolyapályán, a kerületiek számára ingyenes lehetőségért néha még sorban is kellett
állni. A körzet önkormányzati
képviselője, Budai Miklós – miután meggyújtotta advent második gyertyáját – úgy összegezte,
hogy szerinte a legjobb döntés
volt a vásárt a Bikás parkban
megrendezni. – Közelebb akartuk hozni az ünnepet a kelenföldiekhez és az albertfalvaiakhoz,
mert az Allee melletti vásár nem
ér el minden kerületi lakót – tette
hozzá. A látogatók a Bikás parkban is válogathattak a kézműves
kiállítók, a finomságok készítői
és az ajándékos faházikók kínálatából.
T. D.

Köszönjük a rászoruló gyermekek és a nagycsaládosok karácsonyához nyújtott nagylelkű támogatásokat:

| 2021. december 22. | 8

Bárki hazavihette a béke lángjá

Újbudára is
megérkezett
a betlehemi láng
gyen, amely aztán Bécsen keresztül jut el
a világ minden tájára.
Gödöllő városa – Gémesi György polgármester kezdeményezésére – 2008 óta fogadja a betlehemi lángot, majd továbbadja
Magyarország önkormányzati vezetőinek,
és mindenkinek, aki részesülni szeretne
belőle.
Újbuda nevében Hintsch György alpolgármester vette át idén és hozta el a kerületbe a karácsony üzenetét hordozó, békét,
szeretetet hirdető lángot, amelyet december
13-ától 23-áig őriznek az önkormányzatnál. Munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal
(Zsombolyai utca 5.) földszinti előteréből
bárki hazaviheti saját gyertyával, lámpással a betlehemi lángot, hogy meghittebbé
tegye az ünnepet.

Mikulás-nap A Bartók Béla Boulevard útja
a Dunában
Beszélgetéssorozat a kulturális városközpontban

Schirilla György nulla fokos vízben úszott
Ifjabb Schirilla György Mikulás
napján, amikor a hőmérséklet
csupán pár fok volt Budapesten
és a Duna úgy nulla fokos
lehetett, átúszta a jeges folyót.
Mindkét parton rajongók
biztatták a sportolót.
– Hetente háromszor szoktam úszni a Dunában október és december között – mesélte Schirilla György. – Emellett futok,
jógázom, de vitathatatlan, hogy genetikai
adottságok is kellenek ahhoz, hogy ilyen
teljesítményre képes legyen valaki. Édes-

apám harminchét évig úszta át rendszeresen a jeges Dunát. Mikor ő elment, elhatároztam, hogy továbbviszem ezt a szokását.
Már több mint húsz esztendeje annak, hogy
ez a hagyományőrzéshez is kapcsolódik
az életemben, és édesapám iránti tiszteletem jelképe is – tette hozzá.
December 6-án az Erzsébet híd pesti lábánál ereszkedett a jéghideg Dunába
a sportoló, és a Szabadság híd budai lábánál mászott ki a vízből. Az ünneplő tömeg
mellett Újbuda Önkormányzatának vezetői
közül Bakai-Nagy Zita és Hintsch György
alpolgármester köszöntötte az ifjabb
Schirillát.

Az ENSZ 1986-ot a béke
évének nyilvánította, ekkor vált a béke szimbólumává a betlehemi Születés
Templomában égő láng is.
Egy Ausztriából induló
kezdeményezésre
évről
évre egy-egy gyermek
indul Jézus születésének
helyszínére, hogy a Születés Templomában lévő
örökmécsesből lángot ve-

A Bartók Béla úton
és környékén lévő galériákat,
gasztro-art és kereskedelmi
üzleteket összefogó Bartók
Boulevard Egyesület decembertől új beszélgetéssorozattal várja az érdeklődőket
a KultPonton.

A Bartók Boulevard Egyesület 2013 óta
épít közösséget, közvetíti a kortárs művészetet, szervez kulturális programot az itt
élőknek, illetve azoknak, akik a XI. kerületben tanulnak, dolgoznak, vagy éppen
idevonzza őket a sokszínű kínálat.
– Szerencsére a Bartók Béla Boulevard-nak van egy határozott, karakteres
vonzása – mondta Jáki Mónika, aki a kezdetek óta fejleszti a közösséget az egyesületben. – Ez részben az építészeti környezetnek köszönhető, de ennek az útnak
a múltja is olyan különleges, ami miatt nem
kopik ki az emberek emlékezetéből, még
akkor sem, ha sok időt kell egymás nélkül
eltöltenünk. Sőt, azt gondolom, az elmúlt
nehéz időszak, mikor nélkülöznünk kellett

Az elmúlt nehéz időszak
csak ráerősített arra
az igényre, hogy újra együtt
akarjunk lenni a művészet
és a kreativitás segítségével

Sporteszközök
az oktató-nevelő
intézményeknek

Sportos
visszatekintő

Az önkormányzat
közel 6 millió forint
értékben vásárolt sportszereket
kerületi bölcsődék,
óvodák és iskolák
számára. A „karácsonyi ajándékkal”
Újbuda a köznevelési intézmények
kreatív testnevelői
tevékenységét is
honorálja.

Kiválóan szerepel az Erste Ligában a MAC HKB Újbuda. Bár a régi gárdából sok meghatározó játékos
távozott, egyre inkább úgy tűnik, ütőképes csapatot
formált a vezetőedző, amely náluk jobbnak tartott
ellenfeleket is le tud győzni. Tizennégy győzelemmel és nyolc vereséggel jelenleg az 5.
helyen állnak, 89-60as gólaránnyal.

Rengeteg labdát és tornaszőnyeget pakolnak ki
egy kisbuszból a Nemes
Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium, illetve
a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium kapuja előtt – ezek is
azok közé a sportszerek
közé tartoznak, amelyeket Újbuda Önkormányzata adott év végi ajándékként kerületi iskoláknak, óvodáknak
és bölcsődéknek.
– Szerettük volna elismerni azt
a sportért végzett tevékenységet, amit
egész évben járványhelyzetben végeztek az intézmények, ezért közel 6 millió
forint értékben adományozunk nekik
sporteszközöket – mondta el Bakai-Nagy
Zita. Az alpolgármester szerint a bölcsődékben és óvodákban kiemelten fontos,
hogy korai életszakaszban elkezdődjön
az egészséges életmódra nevelés, az is-

aktuális
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Fotó: facebook.com/BartokBelaBoulevard

aktuális

Sok újbudai sikerről számolhatunk be
2021 végén is a csapatsportok terén.

Jégkorong

Vízilabda

a közvetlen kapcsolatokat, csak ráerősített
arra az igényre, hogy újra együtt akarjunk
lenni a művészet és kreativitás segítségével
– tette hozzá.

Advent idején indította
útjára az egyesület a Bartók
Béla út 46. alatti KultPont
közösségi térben azt a beszélgetéssorozatát, melyben
az egész út kulturális fejlődését és fontos szereplőit
kívánják bemutatni, ezzel
is közelebb hozni az embereket egymáshoz. – Engem már nagyon régóta érdekel
e különleges utca története – mondta Mika
Edit, a sorozat szerkesztője. – Sokan nem

Bercsényi: zsúr
és közösségépítés
December 11-én életre kelt
a Bercsényi utca. A 10-es szám
előtt kézműves foglalkozások
mellett illatos tea és forralt bor
várta a társaságra vágyókat.
Az esemény a UIA CUP 4
Creativity projekten belül
az INSERT program része volt.

A rendezvény szervezőinek az volt a célja, hogy az advent időszakában kötetlen,

erősített a világjárvány, egy picit újra
összehozzuk, és a kreativitás által erősítsük a közöttük lévő kapcsolatot – mondta Petrik Alexandra, projektmenedzser.
– Néha azt sem tudjuk, kik laknak akár
mellettünk, vagy akár a lépcsőházunkban. Szeretnénk, ha a Bercsényi utcában
élők kicsit jobban megismernék egymást,
és közelebb éreznék magukhoz Újbudát.
A rendezvény a UIA CUP 4 Creativity
projekten belül az INSERT program része volt, amelynek célja, hogy segítse
a közösségi események szerveződését,

A Genesys informatikai cég támogatását a közelmúltban
megszerző OSC továbbra is az élmezőnyben van az országos bajnokságban. A 2021/22-es
szezonban tizenkét meccsből kilencet megnyertek
a Bajnokok Ligájában is jól szereplő újbudai vízipólósok.

kolák pedig már
csak azért is
megérdemlik
az ajándékot,
mert sikeresen
vég igc s i n á lták a járvány
miatt házon belül megrendezett
Diáksport fesztivál
versenyköreit.
Az Újbudai Bölcsődei Intézmények Tétényi úti
központjában kismotorok, labdák,
gimnasztikai eszközök és futóbiciklik

sorakoznak a karácsonyfa alatt, ezeket a kilenc tag
intézmény között
osztják majd szét.
Unger
Katalin,
a szervezet vezetője szerint a mozgásfejlesztő játékkészlet
nagy örömére fog szolgálni a kicsiknek. Az eszközöket az ünnepek előtt kiszállítják az intézményekbe, hogy
jövőre már változatosabban mozoghassanak az újbudai gyerekek.

Labdarúgás

A Kelen SC férfi együttese a 9. helyről várja a téli
szünet utáni folytatást az NB III nyugati csoportjában. Mérlegük: hét-hét győzelem, illetve vereség
és hat döntetlen.

Az egyesület városfejlesztő,
kultúraközvetítő és közösségépítő munkája
példaértékű. Számos
esetben kérték már tanácsaikat különböző
szervezetek, munkacsoportok. Tudásukat,
tapasztalatukat és megoldási mintáikat
legutóbb a II. kerületi Margit körút projektjébe emelték át. A decemberben elkezdett
beszélgetéssorozat jövőre folytatódik.
T. E.

pályázat
Újbuda Önkormányzata regisztrációs pályáztatási eljárást folytat le,

BARTÓK NEGYED PROJEKTMENEDZSMENT ELŐKÉSZÍTÉSE
tárgykörben.

Feladat: „a Bartók Negyed projekt menedzselésének előkészítése
és végrehajtásának koordinációja az Újbudai Kulturális Városközpont
projekt szerves folytatásaként (…)”
A regisztráció határideje: 2021. december 29. 12.00
A teljes összefoglaló megtekinthető:
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/onkormanyzati-beszerzesek

ADJ EGY JÓ ÖTLETET!

Te mit fejlesztenél Budapesten?
Küldd be az ötleted
2022. január 31-ig az
otlet.budapest.hu oldalon!
Zsebparkot
sZeretnék
aZ utcámba

Kosárlabda

Az ELTE BEAC női gárdájának nehezen jönnek
össze a győzelmek az NB I Piros csoportjában. Tizenkét mérkőzésből csupán kettőt tudtak megnyerni,
és ezzel a sereghajtók között vannak a tabellán, a 14.
helyen várják a folytatást.
A MAFC férfi kosárcsapata már jobban szerepelt
az idényben. Kiegyenlített játékkal a középmezőny
elején, a 6. helyen vannak jelenleg az NB I Piros csoportjában az újbudai kosaras fiúk, miután tizenkét
fordulóban hat győzelmet értek el.

tudják, milyen érdekes volt
a felépülése, milyen történetek fűződnek hozzá a múltból,
nemcsak a Hadikkal kapcsolatban, hanem a Szent Gellért tértől a Szent
Imre-szoborig. Amikor az egyesülethez
csatlakoztam, elhatároztam, megismerem
az itteni üzleteket, az itt működő kávézókat, galériákat. Ebből nőtt ki ez a sorozat,
amelynek segítségével vissza tudjuk következtetni a kulturális városközpont kialakulását – fejtette ki Mika Edit.

állatterápiás
programokat
ovisoknak és
iDoseknek
vidám zsúrra hívja a Bercsényi utca lakóinak közösségét és az arra járókat.
Mindenkit meleg teával és forralt borral, kézműves foglalkozásokkal, illetve
kiállításokkal vártak. – A projektnek
alapvetően az a célkitűzése, hogy az elmagányosodott embereket, főleg ebben
a digitális világban, amire most rá is

a kerületi kreatív kezdeményezések egymásra találását és fejlődését – tette hozzá.
A szabadtéri programok mellett nyitva
volt a készülő Adaptér, a Bercsényi utca
10.-ben épülő új, kreatív közösségi találkozóhely, ahol izgalmas digitális kiállítást
láthattak, és egyéb programok közül is választhattak az érdeklődők.

tesZteljünk
világító útburkolatot
bicikliutakon

kult
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi Közösségi Ház

Társastánctanfolyam – minden csütörtökön 19.00–20.00
Részletek a közösségi ház honlapján: akh.ujbuda.hu.

2021. december 20. 18.00
Albertfalvai közösségek karácsonya
Egy pohár forralt bor vagy tea mellett
a ház munkatársai értékelik az évet, és beszélgetnek 2022es terveikről. Fellép az Újbuda Ezüstkar, a Sziluett Tánc
Stúdió és Gertheis Veronika drámapedagógus egy szívhez
szóló mesével. A belépés ingyenes.

Az Albertfalvi Közösségi Ház 2021. december 23-ától
2022. január 3-áig zárva tart.

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

2022. január 11. 18.00
2021 legjobb fotói – a 60+ fotókör csoportos
kiállításának megnyitója

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

Nyolcvanéves az albertfalvai Szent
Mihály-templom, százéves az aktív
albertfalvai hitélet
A teljes nyitvatartási időben (kedd, csütörtök, szombat
14.00–18.00) látogatható kiállítás a nyolcvan éve felszentelt templom mellett a megépülése előtti istentiszteletek
helyeit is bemutatja. A belépés díjtalan.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Minden kedves látogatónknak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!

Tájképek, elkapott mozdulatok, észrevett érdekességek,
különleges arcok mutatják meg a világot más színben.
A pillanatok varázslata. A tárlat február 4-éig látogatható,
hétköznap 10–19 óráig.
2022. január 18. 18.00
Újbudai Dekameron Könyvklub
A közösségi olvasás élmény! Regények, novellák, balladák
– a könyvklubhoz csatlakozók minden hónapban egy előre
kijelölt művet beszélnek át egymással.
Az újévi fogadalmakhoz egy kis segítség:
Aerobik felnőtteknek – minden hétfőn 17.30–18.30
Salsatanfolyam – minden kedden 19.15–20.15
Aiki-ken edzés – minden szerdán 17.30–18.30

2022. január 8. 16.00–18.00
Algéria-nap
A Magyar–Algériai Baráti Társaság és a GKH közös szervezésében csodálatos festménykiállítást nyitunk meg, belekóstolunk Algéria ízvilágába, mindezt megfűszerezzük
egy kis tánccal. Az eseményen részt vesz Ali Mokrani,
az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság meghatalmazott nagykövete.
Tervezd meg
Gazdagrét zászlaját!
A magyar kultúra napja alkalmából tervezd meg Gazdagrét zászlaját – a nyertes pályaműnek tükröznie kell, hogy
miért jó Gazdagréten élni. A műveket e-mailben várjuk
a gkh@ujbuda.hu címre 2022. január 10-éig, a győztest
január 22-én, a magyar kultúra napján rendezendő KulturKavalkádon hirdetjük ki.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Bp. Kardhegy utca 2.
Budai Magánorvosi Centrum

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban
minden reggel 6 órától,
SAVOYA PARKI LABORUNK pedig
reggel 7 órától várja Önöket, már szombaton is!
m Gyors leletközlés, kedvező árak,
folyamatos akciók!
m Elérhető vérvétel csecsemők
és kisgyermekek számára is!
MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

+36-1-445-0700

RENDELŐINKBEN ELÉRHETŐK A COVID TESZTEK!

HIVATALOS KORONAVÍRUS TESZTRE, VAGY
ANTIGÉN GYORSTESZTRE VAN SZÜKSÉGE?
Az akció 2021. 12.20-tól 12. 22-ig történő foglalás esetén,
vagy a készlet erejéig érvényes!

ANTIGÉN VIZSGÁLAT
KEDVEZMÉNYES ÁRON,
MOST 8 100 FT

PCR VIZSGÁLAT
KEDVEZMÉNYES ÁRON,
MOST 12 500 FT

ONLINE BEJELENTKEZÉS:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM KÖZPONT

1117 Budapest, Fehérvári út 82. (bejárat a Kocsis u. felől); +36-1-794-3982;
info@budaimaganrendelo.hu; www.budaimaganrendelo.hu

BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM LABOR

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.; +36-1-794-3980; +36-1-445-0700;
recepcio@bmclabor.hu; www.bmclabor.hu

SAVOYA PARKI RENDELŐ

1117 Budapest, Hunyadi János út 19.; +36-70-647-7811;
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu

PESTI MAGÁNORVOSI CENTRUM  HOTEL HELIA RENDELŐ
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.; +36-70-799-9015
pestimaganrendelo@budaimaganrendelo.hu; www.pestimaganrendelo.hu

2022. január 7. 18.00
Barangolások – Hettinger Ágnes kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető január 26-áig munkanapokon
a programok függvényében.
2022. január 15. 9.00–14.00
Kelenvölgyi elöltöltősfegyver-börze
Történelmi elöltöltős fegyverek és lőtéren is használható
replikák, valamint kiegészítők börzéje a közösségi házban,
asztalfoglalásra (800 Ft) a kkh@ujbuda.hu címen vagy
a 424-5363-as telefonszámon van lehetőség. A belépés ingyenes.
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi Zsolt ügyvéd (06/70/5258748)
A Kelenvölgyi Közösségi Ház
ésFROM
Könyvtár 2021. december 20-ától 2022. január
3-áig zárva tart. Tanfolyamaink, foglalkozásaink
január első hetében indulnak újra.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Cirmos u. 8.

2021. december 17. 17.00
Saxlehner-emlékkiállítás
Saxlehner András tette világhírűvé az Őrmezőn található
forrásvizeket, a Hunyadi János és a Ferenc József keserűvizet. Munkásságáról, életéről, a gyógyvizekről ad képet
a tárlat. A kiállítás 2022. január 12-éig látogatható a Kréher
Péter-teremben. A belépés ingyenes.
2021. december 22. 20.00
Ismerős Extra – online
Vendég: Veszelovszki Zsanett, a Bliss Alapítvány intézményvezető helyettese. Házigazda: Viola-Kővári Katalin
kulturális szervező. A beszélgetés az ŐKH Facebook-oldalán követhető!
2021. december 28. 19.00–22.00
Előszilveszteri Nosztalgia Táncest Bakacsi Bélával
A részvétel kizárólag előzetes jegyvásárlással biztosítható!
Asztalfoglalás és jegyvásárlás hétfőtől péntekig 10–18 óráig a közösségi házban. Belépődíj: 1800 Ft, amely ár tartalmaz egy pohár pezsgőt is.
2021. december 29. 19.30–22.00
Előszilveszteri KGB – Kisváros Zenei Klub
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro (KGB-Karthago-Orez). Sok
zenével, anekdotával és vetítéssel, meglepetés vendéggel.
Belépődíj: 1800 Ft.
2022. január 7. 19.00
Újévi Újbudai Botladozó Táncház
Házigazda: A Vadrózsák Néptáncegyüttes. Zenél: Víg zenészek zenekar. Táncot tanítanak: Onodi Attila és Onodiné
Csécsi Kata táncművészek. Belépődíj: 600 Ft.
2022. január 8. 15.00–19.00
Retro Zenés Táncklub
Élő zene, kiváló énekesek műsora, tánc, jó hangulat. Házigazda Lukács Katica. Érdeklődni: lukikatica@gmail.com,
tel.: 06/30/904-6131. Belépődíj: 1000 Ft.
2022. január 8–9. 9.00–16.00
Gyermek agykontrolltanfolyam 10–14 éveseknek
Részvételi díj: 25 000 Ft/gyermek, testvéreknek kedvezmény, szülőknek ingyenes. Jelentkezés: Kovács Erika, oktatónál (+36/20/211-3527, info@kovacserika.com).
2022. január 16. 17.00
W. Shakespeare:
Rómeó és Júlia
Színmű Prokofjev zenéjével a Dáma Díva produkció
előadásában. Szereplők: Czető Ádám, Henczi Emma,
Czető Roland, Kohautek Csaba, Bardóczy Attila, Csonka Zsuzsanna, Kiss Ákos, Horváth Zsuzsa, Umbrath
László. Jegyár: 1500 Ft/diák, nyugdíjas; 2000 Ft/felnőtt.
Az Őrmezei Közösségi Ház
2021. december 20-ától 2022. január 3-áig csak a meghirdetett rendezvények idején lesz látogatható.
FROM
A programváltozás
jogát fenntartjuk!

Értékes élmények
Még nem késő a legjobb ajándékokat beszerezni karácsonyra.
Három olyan, Újbudához is
köthető könyvet ajánlunk, amivel biztosra
mehetünk: egyszerre
adunk velük élményt
és értéket.

Jelenlegi repertoárunkból két előadásunk
is Karinthy Márton kiváló rendezésének
keze nyomát viseli. Humor és bölcselet
köszönti egymást kedves ismerősként
a Szent Péter esernyője című klasszikus
darabban, amelyet legalább egyszer minden színházkedvelőnek látnia kell. A bravúros szereposztás, a rafinált cselekmény
azokat is elvarázsolja, akik ismerik
a könyvet, akik pedig még nem olvasták, azok nem is ismerkedhetnének meg
szórakoztatóbb módon Mikszáth Kálmán
ragyogó karaktereivel.
Fergeteges komédiánk, a Klotild néni
jellegzetesen magyar és jellegzetesen pesti bohózat három felvonásban. Kérdéses,
hogy a rejtélyes Klotild néni mindent megold-e, vagy épp összekuszálja az egyébként sem egyenes szálakat, de az biztos,
hogy a darab végén mindannyian szeretnénk egy saját Klotild nénit az életünkbe.

ség, a talajvesztettség, a kilátástalanság
mélységéből a gazdagság és a végtelen
lehetőségek határtalanságáig. Feltár
előttünk egy életutat, amely bárkié lehetne. De ez a történet egyetlen kisfiúé,
aki látszólag éppen olyan, mint a többiek. Valamiben mégis más.
Vajon mi a kulcsa sikerének és boldogságának?

Bartha Ákos:
Véres város

Bauer
Barbara:
A messziről
jött fiú

Jaffa Kiadó
A szerző hatalmas forrásanyagra támaszkodva mutatja be a budapesti fegyveres
ellenállás fordulatokban és pálfordulásokban igencsak gazdag történetét. A II.
világháború alatt a fővárosban működő német- és náciellenes erők zavarba ejtően sokféle ideológiai háttérrel
és motivációval rendelkeztek: voltak
köztük konzervatívok, legitimisták,
kommunisták, liberális demokraták, cionisták, radikális jobboldaliak. Az ismertebb példák mellett
a szerző részletesen ír a kiugrás
előkészítésén dolgozó tiszti szervezkedésekről, a németellenes
nacionalista-fajvédő csoportosulásokról, a Teleki tér
környékén összpontosuló
cionista fegyveres ellenállásról és az embermentésben fontos szerepet
játszó kisegítő karhatalmi alakulatokról. Felbukkannak kalandorok, árulók,
provokátorok,
kommunista
akciógárdisták, szó esik a fegy-

Jaffa Kiadó
Az Újbudán működő Jaffa Kiadó kínálatából
A messziről
jött fiú című
kötet
egy
félá rva fiú
tör ténetét
tárja az olvasók elé.
Vannak emberek, akiknek a története jóval azelőtt elkezdődik,
hogy megszületnének. Sándoré
sem indul másként, mint sokaké a II. világháború idején. A kisfiút csupán egyszer
tarthatta kezében az édesapja, mielőtt életét vesztette a fronton. A félárva gyerek
később az otthonát is elveszíti, útra kel
édesanyjával és annak családjával egy új
élet reményében.
Bauer Barbara regényének főhőse három
generáció sorsán keresztül jut el a szegény-

1000+

veres ellenállás árnyoldalairól – és természetesen arról, hogy sokan a legsötétebb
órákban is képesek voltak bátran és emberségesen cselekedni.

Koniorczyk Borbála–
Merker Dávid:
Hosszúlépés
Budapesten – séták,
titkok, történetek

21. Század Kiadó
E kötet ajánlásával budapesti sétára is invitáljuk az olvasókat. Néhány hete jelent meg
Koniorczyk Borbála és Merker Dávid könyve, melyben a XI. kerület néhány titkára is
fény derül. A prémium kivitelezésű, gyönyörű fotókkal illusztrált kötet számtalan
meghökkentő történet segítségével mutatja
be Budapest „színes-szagos” oldalát azoknak is, akik inkább fotelban ülve, olvasással szeretik bebarangolni a várost.
A szerzőpáros a magánéletben is ös�szetartozik, mindketten urbanisztikát
és szociológiát tanultak, ezt kamatoztatták
az egyetemi katedrától az önkormányzati
szféráig. Együtt alapítottak városi sétákat
szervező céget 2013-ban, rendszeresen
írnak, szakértenek a főváros múltjáról, jelenéről. Most megjelent kötetük olyan útvonalakat mutat be, amelyek jóval hosszabbak, mint egy-egy szervezett tematikus
séta. Tovább tartanak, mélyebbre ásnak,
más a ritmusuk. Érdemes rájuk időt szánni
akár ráérős olvasás formájában, akár egyénileg végigsétálva a könyvben szereplő városrészeket.

új termék
Andor utcai
expressz
üzletünkben!

Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.
FROM

Vegán és
vegetáriánus

A Karinthy Színház ajánlója

kult
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Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!
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fogadóórák

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

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

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

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

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

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen
DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: 06/70/560-3919

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

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

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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925

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

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

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

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

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

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

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

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

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

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten

igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu

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

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

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.

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

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

60+ programajánló

pártok eseményei

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

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.:
06/20/977-7478, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1114 Bp.,
Kosztolányi Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 16–19
óráig várja az érdeklődőket. Szeretetteljes, békés karácsonyt
és boldog, vírusmentes új évet kíván az Újbuda minden kedves
olvasójának a DK Újbuda.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi elérhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111
Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail:
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan. Minden
kedves újbudainak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy a KDNP-iroda 2022. január 9-éig zárva tart. Nyitás január 10-én. Minden
kedves olvasónak áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

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

ves újbudainak boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben
gazdag új évet kívánunk!

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda.
Minden olvasónak kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI
Aláírásgyűjtés a kelenföldi városközpont eladása ellen a mihazank.hu/ujbudamegtelt oldalon, a Covid-oltások kötelezővé
tétele ellen a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél,
önkormányzati képviselőjénél és országgyűlési képviselőjelöltjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@
mihazank.hu, 06/30/358-2723. A Bartók Béla út 96. szám
alatti párthelyiségben nyilvános összejövetel minden hónap
első keddjén 18.00 órától, nyitva kedden 9.00–11.00, csütörtökön 16.30–18.00 óráig. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.
hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk megköszönni minden támogatást, biztató szót és tanácsot, amit az év folyamán kaptunk.
Most itt az ideje a megpihenésnek, a szeretett személyekkel
való időtöltésnek. Az újbudai Momentum nevében békés, boldog ünnepeket kívánunk, és bízunk benne, hogy jövőre friss
lendülettel vethetjük bele magunkat az újabb kihívásokba!

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Minden ked-

Mindenkinek boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet
kívánunk, kövessék Barabás Richárd alpolgármester munkáját
a Facebookon is!

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat! Csap,
szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.
VILLANYSZERELÉS: elektromos hálózat
kiépítése, korszerűsítés, kisebb munkánk
(pl.: lámpák cseréje, fi-relé beépítés stb.),
hibaelhárítás: 06/30/235-3411.

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres!
Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők
elérése. Ismerőse lakása eladó? Hívjon, Ön is
jutalékot kap! 06/20/9600-600.

Oktatás

Lakásszerviz

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.
KUNGFUOKTATÁS 詠 春 功 夫 Kínai
harcművészet. Hatékony önvédelem! Tanulható
kezdő és haladó csoportban vagy magánórán.
Nyílt nap: 2022. jan. 11. +36/30/9000-889.

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen, 202-2505,
06/30/251-3800. Halász Tibor.
REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló, napellenző
készítése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894.

Víz, gáz, villany, fűtés

Gyógyító
fűszernövényeink

A fűszernövények nemcsak különleges
és egyedi ízekkel bolondítják meg ételeinket, de jótékony hatással is vannak szervezetünkre. Erről tart előadást Kremnicsán
János, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa.
Időpont: 2022. január 14. 11.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca. 3.)
A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez nem kötött. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Problémamegbeszélő
csoport – személyesen

Pszichológus vezetésével adott témák mentén beszélgetős csoportfoglalkozás.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

vuljon. Orvosi konzultációt követően azok
is belekezdhetnek, akik ritkán végeznek
aktív testmozgást vagy nehezebben mozognak.
Időpont: minden szerdán 13.30 (január 5-től)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás ingyenes.

Útifilm-vetítések

Ismerkedjen meg a világ különböző országaival, városaival!
Január 11. 16.00–18.00 Velence, a lagúnák városa
Január 18. 16.00–18.00 Málta, a Földközi-tenger szigetországa
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek
Klubja (Gazdagréti tér 1).; információ:
786-6084; szervező: Valentin Ferencné önkéntes
A program ingyenes.

Kezdje az új évet meditatív élménnyel hangtálkoncertünkön! A rezgő tálakat (hangtálakat) a keleti kultúrákban gyógyítási, meditá-
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pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki

10 millió Ft keretösszegben CIVIL SZERVEZETEK részére
MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK SEGÍTÉSÉHEZ.

Túrák a téli
természetben

Budai-hegység – gyalogtúra az időjárásnak megfelelően, a helyszínen megbeszélve
Időpont: január 2.
Az útvonalról és a találkozóról a túravezetőnél lehet érdeklődni: Somóczi Szilvia
(Caola) 06/30/340-3490.
Előzetes jelentkezés szükséges 16–19 óra
között.
Visegrádi-hegység (Pomáz–János-forrás–Kő-hegy (turistaház)–Szentendre)
Találkozás: január 16. 8.25, Batthyány
tér, HÉV-állomás (ind. 8.38)
Táv: 12 km, szint: 300 m

Kreatív Alkotókör

A következő kézműves foglalkozás alkalmával szemüvegtokot készíthetnek a résztvevők keresztszemes hímzés
díszítéssel. Az eszközöket biztosítjuk a foglalkozás idejére.
Időpont: január 21. 11.00–
12.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő utca 3.)

A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezés: január 10-étől hétköznap 9–14
óráig a Kérő utcai programközpontban.

Téli szünet az Újbuda 60+
Program központjaiban

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy
a Bölcső utcai programközpont 2021. december 18-ától, a Kérő utcai programközpont 2021. december 23-ától zárva tart.
Nyitás: 2022. január 3.
A telefonos ügyfélszolgálat változatlanul
az érdeklődők rendelkezésére áll hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.
Kellemes ünnepeket kíván az Újbuda
60+ Program csapata!

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

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

Előzetes jelentkezés szükséges a túravezetőnél: Kiss Robin (Műanyag SC), 06/30/9787739

Évindító hangtálkoncert

NOÉ GALÉRIA vásárol festményeket,
ezüstöket, Herendi-Zsolnay porcelánokat.
noegaleria@gmail.com, +36/70/946-0029.

ETELE téri, 35 éve működő szépségszalonomba
keresek műkörmöst, manikűröst és fodrászt.
06/70/374-1106.

A Szépművészeti Múzeum két kiállításának megtekintése:
Cezanne-tól Malevicsig, illetve II.
Amenhotep és kora
Találkozás: január 6. 10 óra, a múzeum
előtt
Kombinált
belépődíj:
2400 Ft (nyugdíjas), 70 év
felett ingyenes
Előzetes
jelentkezés
szükséges a túravezetőnél:
Hattyár Zsuzsa (Caola),
06/30/352-2694.

Ingyenes klubfoglalkozásunkon szeretettel
várunk minden újbudai 60 év feletti társasjáték-kedvelőt! A programon különböző
kártya- és szellemi ügyességi játékokkal is
megismerkedhet.
Időpont: 2022-ben január 10-étől hétfői
napokon 14.30–16.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A foglalkozás ingyenes.

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok,
festményeket, órákat, bútorokat, ezüstöket,
bronzokat, katonai tárgyakat, hagyatékot stb.
Üzlet: 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com

Állást kínál

Múzeumlátogatás

TÁRSasozzunk Őrmezőn
– oktatás és közös játék

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.

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

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

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

Régiség

TV, számítógép

Szolgáltatás

FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés! 2469021, 06/20/934-4664.

60+
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Időpont: szerdánként 9.30–10.30 (január 12-től)
Témák:
Január 12.: Fogadalmaink
Január 19.: Lehetőségeink
Január 26.: Tehetetlenségeink
A foglalkozás ingyenes.

Do-in – japán jóga

Könnyen tanulható és elvégezhető, a tradicionális kínai gyógyászatra épülő mozgásforma. A gyakorlatok olyan energiaraktárakat (ún. meridiánokat) töltenek fel,
amelyek egy-egy szervhez kapcsolódnak
(pl. szív, máj, tüdő). Rendszeres gyakorlásával elérhetjük, hogy testileg-lelkileg
egészségesebbek legyünk, közérzetünk ja-

ciós és egyéb relaxációs célokra használják.
Számos jótékony hatásuk van: a hangfürdő
ellazítja az izmokat, megszünteti a belső feszültséget, ezáltal testi-lelki feltöltődést és harmóniát nyújt. A hangtálak mellett más hasonló
hangszerek is megszólalnak a koncerten.
Időpont: január 13. 10.30–11.30
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.)
A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezés: január
6-ától 8–12 óráig személyesen (személyi
igazolvány, lakcímkártya, 60+ kedvezménykártya felmutatásával) a Bölcső utcai programközpontban, a csoportlétszám
függvényében.

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

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

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

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

További elérhetőségeink

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. (A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)
Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu. Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program (www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

Pályázni lehet: Civil szervezetek működésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra (támogatási időszak: 2021. július 1. és 2022. június 30. között).
Pályázhatnak: A XI. kerülethez kötődő (székhely, vagy telephely, vagy megvalósítás helyszíne) civil
szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal
az esélyegyenlőség megvalósítását is segítik, vagy környezettudatos működésükkel jó például szolgálnak más szervezeteknek, vagy az állatvédelem terén végeznek kiemelt feladatot.
Nem pályázhatnak:
▪ azok a kulturális szervezetek, amelyek a kulturális működési pályázatra adják be pályázatukat,
▪ azok a civil szervezetek, amelyeknek tartozása van az önkormányzat felé.
A pályázat beadási határideje: 2022. január 10. (hétfő)
Bővebb információ és pályázati adatlap
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok oldalon érhető el.

felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
a kerületi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 36/2012./VI. 6./ XI.ÖK
sz. rendelet értelmében

„Újbuda kiváló sportolója”,
illetve

„Újbuda kiváló edzője”
kitüntetések adományozására
A kitüntetések olyan személyeknek adományozhatók,
akik 2021. évben hazai és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben
lakó vagy kerületi sportegyesületben versenyző
sportolóként; továbbá olyan személyeknek, akik
utánpótlás-nevelésben, a sportolók versenyekre

történő felkészítésében kiemelkedő és példamutató
munkát végeznek XI. kerületben lakó vagy kerületi
egyesületben tevékenykedő edző-, sportszakemberként.
A kitüntetések kategóriái:
- Újbuda kiváló sportolója
a) utánpótlás (ifjúsági) sportolók,
b) felnőtt sportolók,
- Újbuda kiváló edzője:
a) nevelő edzők,
b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok).
A kitüntetési cím adományozását Újbuda
polgármesterénél a 36/2012./VI. 6./ XI.ÖK sz
rendelet 18.§(1) bekezdésében foglaltakon
kívül magánszemélyek is kezdeményezhetik.

Az elismerő címek átadása minden év május 6-a,
a Magyar Sport Napja alkalmából történik.
A benyújtás módja:
Kitüntetési adatlapon, mely beszerezhető
a Polgármesteri Hivatalban,
az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapesti,
Bocskai út 39–41.), és az önkormányzat honlapjáról
(www.ujbuda.hu)
A benyújtás határideje:
2021. december 31. (péntek) 11.00
A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársai részére (1113 Budapest,
Bocskai út 39–41., tel: 372-3482) a portán leadva
vagy postai úton küldhető be az önkormányzat
címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.).
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda kiváló sportolója”
vagy „Újbuda kiváló edzője”.
A kitüntetések adományozásáról a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
Budapest, 2021. november 30.
dr. László Imre
polgármester

közös
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Ízletes színfolt
a karácsonyi menübe
Maholnap itt a karácsony, ilyenkor
már az ünnep szelleme lengi be a házat, átjárja lelkünket a karácsony hangulata. A lakásban felkerültek az ünnepi fények, a karácsonyfa díszei pedig
várják, hogy felkerülhessenek a fára.
Mindenki sürög-forog az egész házban,
ahogy a konyhában is sorra készülnek
a finomabbnál finomabb falatok az ünnepi asztalokra. Ebbe az ünnepi hangulatba hozott el Parcsetich Ernő, a VakVarjú
étterem séfje egy olyan különlegességet
sertéshúsból, amivel megszínesíthetjük
a karácsonyi menüt. Íme, a bőrös malacoldalas receptje hagymás burgonyával és
lilakáposzta-krémmel.

hozzávalók: :

pácoláshoz ve
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• 1,6 kg bőr önya
• 1 kg burgo zsvári
Elkészítés:
• 2o dkgnnkaolo
A páchoz a hozzávalókat tisztítjuk és összeszalo
öshagyma
turmixoljuk, az oldalast alaposan bekenjük
• 2o dkg vör oszta
vele, és egy éjszakára hűtőbe tesszük.
• 1 kg lilakápor
Másnap előmelegített sütőben, 120 fokon bő
• 1o dkg cuk mecet
zsírban (el kell, hogy lepje a húst) lassan puhára
• 1 dl balzsa őr ölt római
sütjük. Mikor kellően megpuhult a hús, kiszedjük a zsírból, majd visszatéve a sütőbe aranybar• 3o grnaymm
kömé
nára, ropogósra sütjük a bőrét.
A kolozsvári szalonnát kockázzuk, és las• 1o dkg vaj

san kipirítjuk a zsírját. Hozzáadjuk a nagyobb
kockákra vágott hagymát, majd aranybarnára
pirítjuk. A burgonyát héjában megfőzzük, hámozzuk és a szalonnás hagymához adjuk. Ízesítjük, majd egy fakanállal ös�szetörve átkeverjük. A cukrot karamellizáljuk, és hozzáadjuk
a szeletelt káposztát. Ízesítjük, fűszerezzük a köménnyel,

pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
pályázatot ír ki

15 millió Ft keretösszegben
KULTURÁLIS SZERVEZETEK
MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Pályázati cél:
Kerületi kulturális szervezetek általános működési
kiadásainak segítése (személyi jellegű kiadás és járulékai,
tiszteletdíj, rezsiköltség, bérleti díj, dologi kiadás, felújítási
és karbantartási költség, hirdetmény).
A pályázati cél időtartama:
2021. július 1. és 2022. június 30. között
Pályázhatnak: A XI. kerületben működő, az alábbi kulturális
tevékenységet végző szervezetek:
múzeum és helytörténeti gyűjtemény-üzemeltetés,
galériaüzemeltetés,
színházi produkciók létrehozása,
közművelődési feladat ellátása,
zenekar működtetés,
digitális alkotások (pl. digitális képek készítése, digitális
hanganyag rögzítése stb.) létrehozása.

Nem pályázhatnak:
az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok,
magánszemélyek,
azok a civil szervezetek, amelyek a működési, fejlesztési
pályázatra adják be pályázatukat.
A pályázat beadási határideje:
2022. január 14. (péntek)
Bővebb információ és pályázati adatlap
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok oldalon érhető el.

Közösségi otthon épül Őrmezőn
a fogyatékkal élőknek

keresztrejtvény
Dsida Jenő: Karácsonyi utazás c. ciklusából idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, O, L, I, E). 13. Lagerlöf, svéd írónő keresztneve. 14. Menyasszony. 15. A Kongói
Demokratikus Köztársaság korábbi neve. 16. Berlini angolna!
17. Hordók alá párosával fektetett gerenda. 20. Iráni uralkodó. 21. Káté! 22. Egykori keletnémet magnókazetta-, fényképezőfilm- és fotópapírgyár. 23. Az egyik oldal. 25. Igekötő.
26. Dél-Amerika legdélebbi foka. 28. Testrész. 30. Quam …
Abrahae promisisti, amit ré1
2
3
4
5
gen Ábrahámnak megígértél
(Requiem). 32. Helyeslés. 34.
… in Hungary, Magyarorszá13
gon készült. 36. Ünnepel. 38.
Kézzel jelez. 40. Két részre
16
17
szétválasztva. 42. A végén károgó! 43. Kazahsztán legna21
22
gyobb városának orosz neve (2
szó). 44. Szoknya. 45. Prágai
26
27
agyagember. 47. Női énekhang.
49. Az Édenkert őrzője. 51. Kel32
33
ta eredetű női név, jelentése:
élet, lélek. 53. Kisváros Nigéria
36
37
Anambra államában (NIBO).
54. Számítógépes folyamat. 56.
42
43
Matematikai operandus. 59.
A sor elején. 61. Mangán vegy
jele. 62. Eszkimó jégkunyhó.
45
46
64. Szezon. 66. Nóti Károly.
68. Becézett női név. 70. Rábó51
lint. 72. … step, társas tánc. 73.
Ursa …, Kismedve. 75. A Nílus
54
55
német neve. 76. Klasszikus
semmi.
61
62
63
Függőleges: 1. Csupán.
2. Dél-ázsiai katonai szövet68
69
70
ség betűszava. 3. Illetve, röv.
4. Lebstück Mária. 5. A Kft
73
74
együttes frontembere (András).
6. Gyomlál. 7. Város központja!
8. Helyezi. 9. Anyagot méretre

vág. 10. Kettőzve: kislányok
játéka. 11. Bécsi fagylalt! 12.
Egykori NDK-s gépkocsi beceneve. 18. Londoni hattyú! 19.
Űrlap, angolul. 22. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei város. 24.
Európa-bajnok német labdarúgó (Marco). 26. Az idézet második sora (I, A, A, M, J). 27. Énekesmadár megfigyelésére
szolgáló rejtek. 29. Levest eszik. 31. Egy területen minden fát
kivág. 33. Holland sajtváros lakója. 35. … Cereteli, grúz költő
és nemzeti felszabadító mozgalmár. 37. Jászai-díjas színésznő

Magasabb fokozatra
kapcsolt a Mikes-projekt

Karácsonyi halászlé a VakVarjúból

és fedő alatt puhára pároljuk. A végén hozzáadjuk az ecetet, ha kell
ráízesítünk, majd a vajjal összeturmixoljuk.
Tálaláskor egy nagy kanálnyi káposztakrémet a tányér
közepére helyezünk, ráhalmozzuk a burgonyát, és a tetejére
a szeletelt húst.
Jó étvágyat és áldott karácsonyt kívánunk!

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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(Éva). 38. Fohász. 39. Hajórész. 41. Tallium és urán vegyjele. 46. A vezető istenhármas tagja a sumér mitológiában. 50.
Déli étkezés. 52. Londoni baba! 53. A kataklizmikus csillagok egyik fajtája. 55. A Rolling Stones slágere 1973-ból. 57.
Fészer. 58. Építőanyag. 60. Olasz férfinév. 63. A Villányi borvidék borásza, 1994-ben az Év Borásza cím kitüntetettje volt
(Attila). 65. Juttatná. 67. Szükséges. 69. A Duna jobb oldali
mellékfolyója. 71. Oxigén, jód és kén vegyjele. 72. Hoz betűi
keverve. 74. Bádogdarab! 77. Szintén.
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Jókora lépéssel került közelebb
a Nem Adom Fel Alapítvány
ahhoz, hogy több száz millió
forint adományt összegyűjtve
felépíthesse Őrmezőn a fogyatékkal élők közösségi otthonául
szolgáló Mikes Lélekközpontot.
A robbanásszerűen beinduló felajánlásoknak hála
jövő nyáron megkezdődhet
az építkezés.
A Nem Adom Fel Alapítvány
több mint egy évtizede
fogalmazta meg először azt a szándékát,
hogy
támogatott
lakhatást nyújtson olyan sérült
fiataloknak, akik
általában kénytelenek szüleik
otthonában, az ő
gondozásuk alatt
élni. A beköltözők itt állandó
ápolói
támogatás
mellett önállóan, barátok között lakhatnának,
egyszeri beugró és havi bérleti
díj ellenében. A tervezett ház földszintjén
kapnának helyet a lakások, az első emeletre kerülne az alapítvány Léleköntő programját kiszolgáló autistafejlesztő központ,
a legfelső szinten pedig családi szobákat
alakítanának ki a sérült gyermekeiket ide
járató vidéki szülőknek.

Mint a filmekben

Újbuda Önkormányzata 2011-ben azzal segítette a projektet, hogy a Mikes Kelemen
utcai üres telek földhasználati jogát ötven
évre átruházta az alapítványra jelképes
összegért. Később, 2019-ben az alapítvány
kedvezményes áron megvásárolta a telket.
Most már „csak” házat kell rá építeni –
gondolták, ám ez bizonyult a legnehezebb
feladatnak. – Kicsit olyan ez az egész, mint
egy népmese, amikor a „szegény ember”
gondolt egy nagyot… Olyan lassan haladt

a projekt, és úgy elszabadultak az árak,
hogy már azt hittük, talán nem is fog sikerülni – mondta el Dely Géza, az alapítvány
kuratóriumi elnöke.
Nemrég azonban csoda történt. A Facebook október 4-i globális leállása pillanatában véletlenül a Mikes adománygyűjtésére hívó cikk merevedett ki több ezer
ember Facebook-felületén, így rengetegen
olvashattak céljaikról. Özönleni kezdtek
az addig csak csordogáló
felajánlások; tervezők, építőipari cégek sora kínált
térítésmentesen
munkát
és építőanyagot a ház felépítéséhez. Jelentkezett
egy profi tervező,
egy neves építőipari
menedzser, a téglát és építőanyagokat felkínáló
W ie n e r b e r ge r,
a
fenntartható
s z i ge t e lé s e kkel
foglalkozó
Rockwool Hungary Kft., a szakági és kivitelezési
tervek elvégzésére is
kerültek cégek, szakemberek. Két hét alatt felállt
a teljes csapat; legkésőbb februárban beadják az engedélyezési tervet,
és ha minden jól alakul, nyáron megkezdődhet az építkezés.
– Egészen kiváló tervezőgárda állt össze,
bármelyik komoly projekt megirigyelhetné – számolt be K. Szabó Bence, az épület
önkéntes tervezőmérnöke. A Rockwool fejlesztési igazgatója, Lestyán Mária pedig arról beszélt, hogy naponta merít erőt az alapítvány sérült fiataljaiból, akik hatalmas
erővel küzdenek meg a kihívásokkal, ezért
megérdemlik, hogy egy szép, energiahatékony és fenntartható házhoz jussanak.

Aranyat érő önállóság

A Mikes Lélekközpont sajtótájékoztatójára
nemcsak a támogató cégek, de reménybeli lakók is eljöttek, miután a tervezett ház
híre futótűzként terjedt, és nagyon sokan
szeretnének beköltözni. – Szívesen laknék
ott, mert muszáj önállónak lennem. Az új

házban főznék a barátaimnak, mert ahhoz
nagyon értek. Hétvégén pedig elmennék
a szüleimhez látogatóba, és együtt járnánk
koncertre, ahogy szoktunk – mondta el lapunknak a 22 éves, mindig vidám Zsóka.
Édesapja, Zsolt szerencsésnek érzi magát,
hogy lánya csak enyhe-középsúlyos értelmi
sérült. – Reggelit készít, maga öltözködik,
de a programjai megszervezése nem megy
egyedül. Az otthoni közeg egy ponton túl
neki már túl szűk és korlátozó, ezért jó lenne, ha olyanok között lehetne, akik hozzá
hasonlóak – mondta Zsolt, hozzátéve, hogy
a különélésről vannak már tapasztalataik.

Katinak vág az esze, sérülése miatt azonban alig tud érthetően beszélni, a legtöbb
helyzetben tolmácsra van szüksége. Beteg
édesanyjának azonban nemrég összeroppant három csigolyája, ezért Kati kénytelen
volt átmeneti szállásra költözni.

Nagy ház,
nagy pénz

A házat kezdetben 300 millió forintból
tervezték megvalósítani, de Szabó Mónika projektmenedzser az aktuális terveket
és árakat figyelembe véve jóval magasabbra, 600–800 millióra taksálja az építkezés
költségét. – Ez ijesztően
hangozhat, de már nem
a nullán állunk, hiszen
van egy önkéntes szupercsapatunk – jelentette ki
a menedzser, aki szerint
így is realitás, hogy felépüljön a ház. A szakember azt ígéri, mindenkit
mozgósítani fog a szakmában, akit csak
tud, és külön csapat dolgozik azon, hogy
megfelelő tőke képződjön a kivitelezéshez.
– Minden fillérre szükségünk lesz, ezért
nem csupán magánszemélyek, de bankok,
vállalatok jelentkezését is várjuk – tette
hozzá Dely Géza.

Csoda történt:
a Facebook október 4-i
globális leállása után özönleni
kezdtek a felajánlások
– Zsóka nagyon jól érezte magát a Nem
Adom Fel táborban, viszont több kilóval
súlyosabban jött haza. Nála csak erre kell
figyelni – jegyezte meg.
Olyan sérültek is sorban állnak a lehetőségért, akiknek létkérdés a beköltözés,
mert még a család biztonságát sem élvezhetik. A 40 éves informatikus-közgazdász

T. D.

A Nem Adom Fel Alapítvány
számlaszáma:
Erste Bank
11600006-00000000-84308566

aktuális
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A koronavírus fertőzés 4. hullámára tekintettel Újbuda
Önkormányzata 3000 db antigén gyorsteszt, valamint
3000 db ellenanyagszint kimutatására alkalmas tesztet
biztosít a XI. kerületi 60 éven felüli lakosok részére,
melyből összesen 3000 db a Corden International Kft.
felajánlása.

ÖN DÖNT!

MELYIK ÚJBUDAI KÖZTERÜLET
KAPJA TÖRŐCSIK MARI NEVÉT?
Újbuda Önkormányzata szeretne méltó emléket
állítani Törőcsik Mari színművésznek, aki életművének, valamint Újbuda iránti kötődésének,
szeretetének
és
ragaszkodásának
elismeréseként érdemelte ki kerületünk díszpolgári
címét. A kerület képviselő-testülete úgy döntött,

kezdeményezi a fővárosnál, hogy közterületet
nevezzenek el a tavasszal elhunyt legendás
művészről. Azt Újbuda lakói dönthetik el, hogy
az alábbi 4 lehetőség közül melyik helyszín
lenne erre a legméltóbb: jelölje X-el, Ön melyik
helyszínt választaná!

Etele tér

Függetlenségi park

Etele park

Feneketlen-tó
körüli park

TÖLTSE KI EZT A SZAVAZÓLAPOT,
VAGY SZAVAZZON ONLINE
2022. JANUÁR 31-IG!
A kitöltött, kivágott szavazólapot január 31-ig leadhatja
Újbuda Önkormányzatának épületében a Zsombolyai
utca 5. szám alatt, vagy bármelyik újbudai közösségi
házban a kihelyezett gyűjtőládákban. Postán
a Média 11 Kft. címére várjuk a szavazatokat:
1114 Bp. Zsombolyai utca 5., 209. iroda

ujbuda.hu/torocsikmari

