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Sok ezren nem érték meg 
a felszabadulást
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Április 3-án választunk
A lehetséges legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ára 
írta ki az országgyűlési képviselő-választást Áder Já-
nos köztársasági elnök. A mintegy 7,8 millió magyar-
országi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak 
február 11-éig kell értesítést kapnia a névjegyzékbe 
vételről. (Aki nem kapja meg, az a helyi választási iro-
dában kérheti.) 

A hivatalos kampány február 12-én kezdődik. 
Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább 
ötszáz ott lakó választópolgár ajánlása szükséges, ezt 
február 25-e 16 óráig kell összegyűjteni. A XI. kerület 
polgárai a budapesti 2., illetve 18. számú választókerü-
lethez tartoznak.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább 14 
megyében és a fővárosban, összesen legalább 71 egyéni 
választókerületben jelöltet állított. (Közös jelöltek alap-

ján közös lista állítható.) Országos nemzetiségi önkor-
mányzati lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi 
választópolgárként szereplők legalább egy százaléká-
nak ajánlása szükséges.

Március 25-e 16 óráig kérheti átjelentkezését a helyi 
választási irodától az, aki április 3-án egy másik vá-
lasztókerületben akar szavazni a lakcíme szerinti egyé-
ni képviselőjelöltre. Ugyaneddig az időpontig jelent-
kezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe a külföldön 
tartózkodó választópolgárok, ők a külképviseleteken 
szavazhatnak. A magyarországi lakcímmel nem rendel-
kező magyar állampolgárok levélben küldhetik el vok-
saikat, ezeknek április 3-a 19 óráig kell megérkezniük. 

A választás jogi eredményét a külföldön, illetve le-
vélben leadott szavazatok megszámlálása után állapít-
ják meg, legkésőbb április 22-én.

Városközpont: 

Újbuda  
elutasítja  
a terveket

Nemzetközi tornával indult a kosárév

Nem feleltek meg az elvárá-
soknak a Kelenföldi Városközpont 
megvételére beérkezett 
pályamunkák. Újbuda 
Önkormányzata ered-
ménytelennek nyilvá-
níthatja a tavaly kiírt   
pályázatot.

László Imre, Újbuda polgár-
mestere a képviselő-testület 
következő ülésén azt fogja 
javasolni, hogy nyilvánítsák 
eredménytelennek a Kelenföldi 

Városközpont értékesítésére kiírt pályázatot. 
– A beérkezett pályamunkák egyike sem volt 
összhangban a környéken élők elmúlt hóna-

pokban megfogalmazott elvárásaival 
– közölte az önkormányzat. Újbuda 

vezetése a civilekkel folytatott 
párbeszéd legutóbbi alkalmával 

minderről tájékoztatta az érin-
tetteket, akikkel a kezdetek-
től folyamatosan egyeztettek. 
(Mint lapunk korábban megír-
ta, a pályázatot akár a Fővárosi 

Önkormányzat, akár 
Újbuda Önkormányzata 

indoklás nélkül érvényte-
lennek nyilváníthatja.)

December 30án  
itthagyott minket  

a József Attiladíjas 
és Kossuthdíjas 

író, költő, 
műfordító,  

Újbuda  
díszpolgára

Elhunyt  
Kalász Márton
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A KÖZTERÜLET-
FELÜGYELŐK
Roncsautók elszállítása
2021-ben a közterület-felügyelők 400 helyszínt ellenőriztek;
282 esetben a helyszínen lévő járműre felhívást helyeztek el,  
ebből a visszaellenőrzéskor a felszólított már elszállíttatott 174 járművet.
108 esetben történt elszállítás, ezek az üzemképtelennek minősülő, ún. roncs- 
járművek. Az elszállításokat sajnos befolyásolta a veszélyhelyzet, hiszen ha  
a járműnek a hatósági engedélye a veszélyhelyzet alatt járt le, úgy az a veszély-
helyzet megszüntetését követően még 180 napig érvényes. Elszállítani  
a rendszám nélküli járműveket és az olyan járműveket lehet csak, melynek 
műszaki érvényessége még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt járt le, vagy  
közbiztonsági, közlekedés biztonsági szempontból veszélyes.

Térfigyelőkamera-rendszer
Újbuda Közterület-felügyeletéhez összesen 137 térfigyelő kamera képe érkezik 
be, amit a közterület-felügyelők figyelnek. A kamerarendszer fejlesztése 
2022-ben folytatódik, több mobil kamera kihelyezésével, melyek áthe-
lyezhetők lesznek a felmerülő problémáknak megfelelően. Az év elején 
a szelektív hulladékgyűjtők környékére kihelyezett kamerák nagyban 
segítették az illegális szemétlerakás megakadályozását, szankcionálását.

Látható közterület-felügyelet
Napi 4 járőrpáros nappal, 1 járőrpáros éjszaka teljesít szolgálatot.  
A napi nettó közterületen töltött idő legalább 8 óra per fő, tehát  
a felügyelők körülbelül 28 000 órát töltöttek tavaly járőrözéssel.
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elszállított 
roncsautó

térfigyelő 
kamera

ezer órányi 
járőrözés

2021 SZÁMOKBAN:

aktuális aktuális

Drogprevenció 
iskolásoknak
A BRFK két évvel ezelőtt in-
dított útjára egy nagyszabású 
drogprevenciós programot, 
A SZER, ami meg-
változtat című 
előadást a rendőrök 
már több ezer szülő-
nek, pedagógusnak 
és diáknak mutat-
ták be a fővárosban. 
A videoanyagokkal 
színesített előadásban 
egy elismert szakem-
ber, egy népszerű szí-
nész és egy szerhasználó 
is megszólal. A program Újbu-
dán is sikeresen működik, 2021 
szeptembere és decembere kö-
zött a BRFK XI. Kerületi Ren-
dőrkapitányság bűnmegelőzési 
előadója több mint 500 diákhoz 
jutott el vele.

Jelszóhasználati 
tippek
Fontos, hogy a közösségi ol-
dalakon profilunk és e-mail 
fiókunk megfelelően védett 
legyen, mert azon személyes 
adatokat, információkat, fény-
képeket, illetve videókat is 
tárolunk. Az illetéktelenül 
megszerzett információkkal 
visszaélhetnek, nagy nyilvá-
nosság elé vihetik, vagy akár 
zsarolhatják velük az áldozatot. 

A felhasználói fiókok 
védelme érdekében a rendőrség 
a következőket tanácsolja: 

 A közösségi oldalakon 
és e-mail fiókjában állítson 
be erős – hosszú és bonyolult 
– jelszót, kerülje az önhöz 
köthető, könnyen kitalálható 

m e go ld á s ok a t ! 
Rossz válasz-
tás lehet a név, 
a születési dá-
tum, a házi ked-
venc, egy csapat 
vagy egy énekes 
neve, illetve 
az egymást követő 
betűk vagy számok 
(például qwertz, 

abc123).
 Oldalanként, 

fiókonként különböző 
jelszavakat hozzon létre!

 Használjon jelszókezelő al-
kalmazást! Az alkalmazás-
ban biztonságosan tárolhatja 
többi jelszavát.

 Ismerje meg a tárhelyszol-
gáltató biztonsági rendsze-
rét, és használjon kétlépcsős 
azonosítást.

 Kerülje a nyilvános 
számítógépeket! Ha nem 
kizárólag ön által használt 
eszközt vesz igénybe, mindig 
jelentkezzen ki a felhasználói 
fiókból! A böngésző bezárása 
nem mindig elég.

 Okostelefonján, tabletjén 
állítson be képernyőzárat!

 Jelszavát mindig tartsa titok-
ban, ne adja meg senkinek, 
ne ragassza fel a monitorra 
vagy az asztali naptár hátul-
jára!

kék hírek Új vezető az újbudai 
közterület-felügyelet élén

Városközpont: Újbuda 
elutasítja a terveket 

Nem feleltek meg az elvárásoknak 
a Kelenföldi Városközpont megvé-
telére beérkezett pályamunkák. 
Újbuda Önkormányzata eredmény-
telennek nyilváníthatja a tavaly kiírt  
pályázatot.

László Imre, Újbuda polgármestere a képviselő-testü-
let következő ülésén azt fogja javasolni, hogy nyilvá-
nítsák eredménytelennek a Kelenföldi Városközpont 
értékesítésére kiírt pályázatot. – A beérkezett pálya-
munkák egyike sem volt összhangban a környéken 
élők elmúlt hónapokban megfogalmazott elvárá-

saival – közölte az önkormányzat. A polgármester, 
Orosz Anna és Bakai-Nagy Zita alpolgármesterek 
a civilekkel folytatott párbeszéd legutóbbi alkalmá-
val minderről tájékoztatta az érintetteket, akikkel 
a kezdetektől folyamatosan egyeztettek. (Mint la-
punk korábban megírta, a pályázatot akár a Fővárosi 
Önkormányzat, akár Újbuda Önkormányzata indok-
lás nélkül érvénytelennek nyilváníthatja.)

A Bikás park mellett lévő, 80 százalékban a fő-
város tulajdonában lévő városközpont felújításá-
ra és átalakítására szükség volna. Mindazonál-
tal a kerület felkérte a főváros vezetését, hogy 
a módosított Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 
elfogadásáig tekintsen el az értékesítés újabb meg-

hirdetésétől. Újbuda képviselő-testü-
letének tavaly decemberi határozata 
alapján a lakosság és az érintett vál-
lalkozások bevonásával felgyorsítják 
a Kelenföldi Városközpont területére 
érvényes KÉSZ első ütemének felül-
vizsgálatát.  

Annak érdekében, hogy a lakók el-
várásai a lehető legnagyobb mérték-
ben érvényesüljenek, az új szabály-
zatban az önkormányzat törekszik 
a minél alacsonyabb beépítési intenzi-
tásra és a nagyobb zöldfelületi arány-
ra, valamint a kereskedelmi szolgálta-
tások folyamatos elérhetőségére.  

Újbuda
Január 1-jétől új igazgatója van 
az Újbuda Közterület-felügyeletnek. 
Szabó Róbert György „a munkakört 
korábban ideiglenesen már megbíz-
hatóan ellátta, igazgatóhelyettesként 
releváns hely- és állományismerettel, 
szakmai kompetenciákkal és elhiva-
tott munkaattitűddel rendelkezik” – áll 
a kinevezéséről szóló képviselő-testü-
leti határozatban. A vezetői poszton  
Kozma Leventét váltotta, aki tavaly 
február 1-jén lépett hivatalba.

Szabó Róbert György 2001 óta tevékenykedik ezen 
a területen: munkáját a Fővárosi Közterület-fel-
ügyeletnél kezdte, ahol szolgálatellenőrként, majd 
felügyelőként dolgozott, egyebek között a XI. kerü-

letben is. (1997 és 2016 között a kerület lakója volt, 
családjával Kamaraerdőn élt.) 2009 és 2018 között 
a XII. kerületi közterület-felügyelet, a Hegyvidéki 
Rendészet irodavezető-helyettese volt, 2018-tól pe-
dig az igazgatóhelyettese. 

Újbudán az önkormányzattal és intézményeivel, 
illetve a társszervekkel (XI. kerületi rendőrkapitány-
ság, Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Máltai Szeretetszolgálat stb.) való szoros együttmű-
ködést, a szolgálatok közös ellátását tűzte ki célul. 
Tervei között szerepel a felügyelők napi szolgálatel-
látásának, beosztásuk tervezésének javítása. – Ezál-
tal a felügyelet, a gyalogos, illetve kerékpáros jár-
őrszolgálat is láthatóbbá válik – mondta lapunknak 
Szabó Róbert György. Feladatának tartja a lakos-

ságbarát felügyelet fenntar-
tását, hogy ne csak a bírsá-
golásról szóljon a felügyelet 
működése, tette hozzá. 

A jogszabályi előírá-
sok alapján azonban néha 
szankcionálni is kell. A leg-
több lakossági bejelentés 
a korábbiakhoz hasonlóan 
a szabálytalan parkolással, 
a roncs vagy üzemképtelen 
gépjárművek elhelyezésével 
és a hajléktalanokkal kap-
csolatban érkezik. Ezért is 
kell a közterület-felügyelői 
tevékenység megítélésén 
javítani, amihez az intéz-
mény képzéseket, tréninge-
ket szervez. Szabó Róbert 

György további célja az állomány megtartása, mivel 
jelenleg nagyon nehéz jól képzett, szakmailag felké-
szült felügyelőt találni. 

T. K.

László Imre, Újbuda polgármestere
„Újbuda vezetése nem támogatja a Kelenföldi 

Városközpont eladását. Az ott élők, ott dolgozók véle
ményének meghallgatása nélkül nem fogunk döntést 
hozni ebben az ügyben, még akkor sem, ha a terület 
80 százaléka a főváros tulajdonát képezi, és maga 
a főváros hirdette meg a telek eladását. A november 
végén lezárult értékesítési pályázatra beérke
zett pályamunkák egyike sem volt összhangban 
a környéken élők elvárásaival, ezért a főpolgármes
terrel folytatott tárgyaláson azt kezdeményeztem, 
hogy nyilvánítsák eredménytelennek a pályázatot. 
Ez megtörtént. A következő lépés, hogy a helyben 
élő és a városközpontban dolgozó civilek bevoná
sával módosítani fogjuk a területre vonatkozó építési 
szabályzatot, így ha a főváros újra megpályáztatja 
azt, ott már csak olyan épületet lehet emelni, amilyet 
a helyiek megengedtek.”

Bereczky Gábor, a Védegylet Egyesület 
főtitkárhelyettese

„2021 vége elég meredekre sikerült, de 
az új év jól kezdődik, mert a város

központ megmenekült. A döntésnek, 
azt gondolom, üzenetértéke van. 
Egyrészt teljesült egy civil kívánság, 
másrészt a pályázat érvénytelení

tése környezetvédelmi szempontból is 
óriási eredmény az önkormányzattól, 

hiszen a környék eleve túlzsúfolt, további 
beépítést nem bírna el. Egy sokemeletes szálloda vagy 
egy lakópark infrastrukturális katasztrófát idézett 
volna elő. Mi nem szeretnénk politizálni. A politikát 
a civil ügyekben kifejezetten károsnak látjuk, hiszen 
a politika nem oldja meg az emberek problémáit. Mi 
kizárólag a helyben élők érdekeit képviseljük. Jelen 
esetben azt, hogy élhető maradjon a kerület azáltal, 
hogy gátat vetünk a gigaberuházásoknak és túlépítke
zéseknek. Szeretnénk, ha ez a lépés környezetvédelmi 
példa lenne más hasonló ügyekben is.” 

Igazolvány kizárólag  
oltottaknak
Február 15-étől oltási igazolvánnyá 
változik a mai védettségi, és csak 
azok számára lesz érvényes, akik 
már megkapták a harmadik ol-
tást, vagy a másodikat hat hónap-
nál nem régebben vették fel – de-
rült ki a múlt heti kormányinfón. 
(Eszerint a mostani gyakorlattal 
ellentétben az nem lesz jogosult 
igazolványra, aki átesett a beteg-
ségen. A fél évnél régebbi második 
oltással rendelkezőket is figyelem-
be véve, számítások szerint a ja-
nuár közepéig kiadott mintegy 6,8 
millió védettségi közel negyven 
százaléka válhat érvénytelenné, 
ha nem gyorsul fel a harmadik ol-
tás beadása.) A meglévő kártyák 

helyett nem adnak ki újakat, mi-
után a QR-kóddal ellenőrizhető, 
ki hányadik oltásnál tart. Orvosi 
konzultáció után negyedik oltást is 
lehet kérni, utóbbi az egészségügyi 
dolgozóknak egyelőre nem lesz 
kötelező. Az omikron típusú vírus 
okozta fertőzés gyorsabb lefolyá-
sára hivatkozva a kormány csök-
kentette a karanténkötelezettség 
időszakát: felnőtteknél hét nap, de 
öt nap után negatív teszttel felold-
ható. Az iskolásoknál öt napig tart 
a karantén az oltatlanok számára, 
ha egy osztályban megbetegedés 
van. Ingyenes tesztelés továbbra 
sem lesz, mert a kormány szerint 
az nem megoldás a vírus ellen. 

Hátfájást, derékfájást, gerinc -
panaszokat a leghatékonyabb 

keleti és nyugati gyógymódokkal 
és manuális módszerekkel kezelek.
Önnek is mozgásszervi panaszai

vannak? Házhoz megyek a XI.-ben.

Szőts Ákos természetgyógyász, 
terapeuta, masszőr
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A kékbe csak papírt
Megváltozott Budapesten a csomago-
lási hulladékok gyűjtése a fenntartha-
tóbb hulladékgazdálkodás érdekében.

Idén január 1-jé-
től az FKF vala-
mennyi begyűj-
tési rendszerében 
(házhoz menő 
szelektív hul-
l a d é k g y ű j t é s , 
gyűjtőszigetek, 
lakossági hul-
l adé k ud va r ok) 
a sárga fedelű tar-
tályokban kell el-
helyezni az italos 
k a r tondobozo -
kat. Az FKF arra 
kéri a lakosságot, 
hogy a kék fedelű 
tartályokba kizá-
rólag tiszta papír-
hulladékot (újság, 
hullámpapír, cso-
magolópapír, kartondoboz stb.) tegyen, hogy annak 
további válogatására ne legyen szükség.

A sárga fedelű tartályokba kerülhet a kevert 
csomagolási hulladék (például műanyag és fém 
csomagolóanyag, összelapított italos kartondoboz, 
PET-palack és fém italosdoboz, műanyag zacskó 

stb.). Ezekben kizárólag csomagolási anyag gyűjt-
hető, egyéb műanyagok és fém használati tárgyak 
nem. Különösen fontos, hogy a kartondobozokat, 
flakonokat, italosdobozokat, PET-palackokat ösz-

szenyomva, lapítva helyezzék el, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak el. Az FKF kéri, 
hogy a szelektív tartályokba ne dobjanak élelmi-
szer-maradványokkal vagy más anyagokkal szeny-
nyezett csomagolóanyagokat, használt papír zseb-
kendőt, szalvétát. 
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Az önkormányzat működési 
támogatásai központi  
költségvetésből

Közhatalmi bevételek  
(IPA, Építmény,  telekadó,  
közterület-használat)

BEVÉTELEK 2021–2022

6724 millió
6513,7 millió

13966,6 millió

16017,6 millió

2021
2022

2021
2022

aktuálisaktuális

Támogatás a mindennapi 
megélhetéshez: 50 millió forintos 

segítség az önkormányzati 
fenntartású intézményekben és  

az egészségügyi területen 
dolgozóknak és pályakezdőknek

Több területen is emelkedik ez év elejétől 
az önkormányzati óvodákban, szociális 
és gyermekjóléti intézményekben dolgozók 
pótléka.

Idén sávosan emelke-
dik az önkormányzati 
intézményekben kis-
gyermekekkel fog-
lalkozók pedagógusi 

és szociális alkalmazotti juttatása. A felsőfokú végzettségűek 
pótléka havi 30 ezer forintról 50 ezerre, a középfokú végzett-
ségűeké 25 ezerről 42 ezerre, az ápolók és gondozóké 10 ezer-
ről 17 ezer forintra nő. A köznevelési intézmények pedagógusai 
20 ezer forinttal kapnak többet havonta, a technikai dolgozók 
7 ezer forinttal. A közalkalmazottak éves cafetériakerete 100 
ezer forinttal 300 ezer forintra bővül. Az önkormányzati ki-
adások e két területen meghaladják a 371,5 milliót. 

Ezen felül bevezetik az inkluzív nevelési pótlékot, ame-
lyet a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekkel foglalkozó 
óvodapedagógusok kapnak meg, és ugyancsak új elemként 
jelenik meg a szakmai centrumok vezetőinek pótléka. A mun-
kaerő megtartását és frissítését segítő keretösszeg évi 50 
millió forint lesz. Ez a pályakezdők esetében például albér-
leti hozzájárulást, az önkormányzati sportlétesítményekben, 
illetve kulturális programokon igénybe vehető lehetőségeket 
jelenti, emellett ösztöndíjban is részesülhetnek. 

Új pótlékként 2022. január 1-től bevezetésre kerül továbbá 
a Szakosított Ellátási Pótlék, amelyet az elmúlt időszak szak-
mai fejlődése, fejlesztése tett indokolttá. Ez az Újbudai Idősek 
Háza dolgozói esetében végzettségtől függően 50 ezer, 40 ezer, 
illetve 20 ezer forintot jelent.

A szakmai pótlékot ezentúl féléves juttatás helyett havon-
ta folyósítják: a szociális és egészségügyi szakdolgozók (12 
ezer forint/hó), a szociális vagy gyermekjóléti felsőfokú vég-
zettségű (8 ezer forint/hó), valamint a középfokú végzettségű 
szakdolgozók (6 ezer forint/hó) esetében. A személyes gondos-
kodást ellátó technikai személyzetnél ez havi 4500 forint lesz. 

A költségvetésbe bekerült javaslatok szerint az önkormány-
zati hivatali munkakörökben foglalkoztatottak illetményalap-
ja havi 56 ezer forint helyett 60 ezer, az éves cafeteriakeret 
280 ezer helyett 300 ezer forint lesz. A köztisztviselők napján 
adható egyhavi illetményt az érintettek ezentúl jutalomként 
kapják, az év végén pedig a jelenlegi kéthetes keretet a bér-
maradványtól függően egyhavira módosítják. 

Növekvő támogatások azoknak, 
akik értünk dolgoznak

KÖLTSÉGVETÉS
2022

Magasabb pótlékok és juttatások a kerületi óvodákban, 
bölcsődékben, szociális és egészségügyi területen dolgozóknak

Közel 70 százalékkal  
nő az Újbuda-pótlék  
a bölcsődékben, óvodákban 
és szociális intézményekben 
dolgozóknak

 Az Újbudai Idősek 
Házában foglalkoztatottak 

számára külön pótlékot 
vezet be a kerület 2022-től, 

első évben több mint 21 
milliós keretben

Újbudán 2022-ben új elemként 
bevezetik az úgynevezett inkluzív 
nevelési pótlékot, mely az 
SNI-s gyermekekkel foglalkozó 
óvodapedagógusok munkájának 
elismerésére szolgál

Az idei költségvetésben  
a legfontosabb az ember
21 százalékkal jut több idén a szociális ellátásra

KÖLTSÉGVETÉS
2022

Újbudán a hatpárti koalíció támogatásával 
a 2022-es évet megalapozó költségvetési 
rendelet előkészítése a törvényi határidő 
előtt elkészült. „A kerületiek számíthatnak 
az önkormányzat vezetésére, mert ellen-
tétben a kormánnyal mi érezzük, tudjuk, mi 
a legfontosabb ma. A költségvetés terve-
zésekor a legfontosabb volt számunkra 
az ember, mindegy, hogy milyen politikai 
nézetet vall, mindegy, hogy kire szavazott, 
mert a kormány rossz gazdaságpolitikája 
mindenkit egyformán sújt, hiszen minden-
kinek drágább lesz a megélhetés 2022-
ben.” – mondta László Imre polgármester.

Mit  jelent ez a gyakorlatban, a költségvetési tervezésben? 
„Ellentétben a kormánnyal, mi nem stadionokra, betonra 
és hirdetésekre költünk, hanem azon kollégáinkra, akik 
gyermekeinket nevelik, idős honfitársainkat gondozzák, 
a kerületi lakosok dolgait intézik, vagy éppen az útjain-

kat, járdáinkat tisztítják. 2022-ben fontos, hogy erősítsük 
az innovatív hozzáállást, törekedjünk a munkaerő megtar-
tására, a lakhatás elősegítésére, valamint hogy továbbra is 
kiszámítható legyen az újbudai közszolgáltatások stabil 

színvonala” – emelte ki László Imre – „Ne-
künk kerületi szinten kell kezelni a halmo-
zódó kormányzati kudarcokat. Bennünk 
viszont bízhatnak az újbudaiak, megvédjük 
közös értékeinket és biztonságunkat.” 

A kormány gazdálkodása miatt az elmúlt 
évben Magyarországon megugrott az inflá-
ció, soha nem látott mértékben nőtt a kor-
mányzati költségvetési hiány, extrém magas 
lett az euró árfolyama a forinttal szemben 
– mutatott rá Újbuda 2022. évi költségveté-
sének előterjesztésében László Imre polgár-
mester. A tervezet elkészítésében nehézsé-
get okozott a járványhelyzet is, amelynek 
a végét továbbra sem látni. „Az elmúlt idő-
szakban több mint 10 milliárd forinttól esett 
el az önkormányzat, amelynek pótlására 
a kormánytól semmilyen segítséget nem 
kapott, ellentétben néhány fideszes vezetésű 
várossal” – tette hozzá a kerület vezetője. 

A 2022-es büdzsé
Az önkormányzat költségvetése a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően működési 
és felhalmozási bontásban készült el, az ész-
szerű és óvatos gazdálkodás követelményé-
nek figyelembevételével, mivel a veszély-
helyzet feloldásának időpontját továbbra 
sem lehet tudni.

A működési költségvetési kiadások közül 
fontos kiemelni, hogy a 2021. évi tényada-
tokhoz képest több mint 15 százalékkal, 
azaz 1,2 milliárd forinttal nőtt, így 9,1 mil-
liárd forint a személyi juttatásokra, bérekre, 
illetményekre előirányzott keret. Ez az ösz-
szeg biztosítja Újbuda Önkormányzata, il-
letve a hozzá tartozó ellátó rendszerek (hi-
vatal, intézmények, cégek) részére az átfogó 
bér-, illetve béren kívüli juttatások rendezését. A tavalyi 
bázisévhez képest jelentős, 21 százalékos többlettel került 
tervezésre az önkormányzat által folyósítható szociális 
ellátások előirányzata. Exponenciálisan növekszik azon 
szociálisan rászorult kerületi lakosok száma, akik a lét-
fenntartásukhoz, alkalomhoz kötődő többletkiadásaikhoz, 
illetve önálló életvitelük megőrzése érdekében csak az ön-
kormányzattól tudnak támogatást kérni.

A működési feladatokon belül tudatosan 24 százalékos 
mértékben emelkedett a kiemelt feladatként kezelt park-

fenntartásra fordítható összeg, valamint 10 száza-
lékkal a kerületi parkok, utak, kerékpárutak 

takarításának előirányzata.

A felhalmozási költségvetés készítésé-
nél legfontosabb cél volt, hogy a kerület 
folyamatosan fejlődjön. Felhalmozási 
célú támogatás a jelenleg ismert in-
formációk szerint a 2022. évi központi 
költségvetésből nem érkezik, ezért azt 
az önkormányzatnak saját forrásból kell 
kalkulálnia.

A beruházási kiadásoknál a tavalyi 
bázisévhez képest 63 százalékos növe-
kedés látható, ami pénzben kifejezve 
több mint 2 milliárd forintos növek-
ményt, összesen 5,4 milliárd forintos 
összeget jelent. Ezt a jelentős előirány-
zatot az előző évi ingatlaneladásokból 
és a támogatásokból kapott marad-
ványösszegek betervezésével sikerül 
a költségvetésben biztosítani.

A legnagyobb tételt az Egészséges 
Budapest Program keretében támogatott 
Gyermekegészségügyi Központ és Egy-
napos sebészet évek óta zajló kialakítása 
jelenti, ez a projekt a tervek szerint az év 
végéig befejeződik. 

Fontos, hogy további utak, járdák, ját-
szóterek felújítása is megtörténik; a par-
kolási övezetek bővítéséhez szükséges 
automaták beszerzésére és telepítésé-
re is van fedezet, illetve minimum két  
nyilvános illemhely létesítésével tervez 
az önkormányzati büdzsé.

Az önkormányzat költségvetési be-
vételei a helyi adókból, az általános 
működéshez és ágazati feladatokhoz 
kapcsolódó, csökkenő központi támo-
gatásokból, valamint az európai uniós 
forrásokból származnak. A működési 
költségvetési bevételek jelentős hánya-
dát adják a közhatalmi bevételek (köz-

terület-használat, valamint a reklám és filmforgatási célú 
közterület hasznosítás), ezek tervezett összege 16 milliárd 
forint. Az iparűzési adóból származó bevételt 10,4 milliárd 
forintra kalkulálták a büdzsé készítésekor a Fővárosi Ön-
kormányzat 2022-es költségvetési rendeletében foglaltak, 
illetve a forrásmegosztásról szóló törvény alapján. A lakás 
és nem lakás célú helyiségek bérleti díjaiból, üzemelteté-
si bevételeiből, földterületek haszonbérletéből, parkolási 
bevételekből, vagyonkezelési bevételekből, kiszámlázott 
áfából, kamatból 3,5 milliárdra számíthat Újbuda Önkor-
mányzata. 

Az éves költségvetés tervezetét a polgármesternek leg-
később február 15-éig kell benyújtania, de jóval a jogsza-
bályi határidő előtt, a képviselő-testület januári ülésén na-
pirendre kerül.

24 százalékkal emelkedik a kiemelt feladatként 
kezelt parkfenntartásra fordítható összeg

2022 április 3-án lesz az országgyűlési képviselők általános választása,  
ugyanezen a napon várhatóan országos népszavazásra is sor kerül.
A választások lebonyolításában felelősségteljes szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak, amelyeknek elsődleges feladata  
a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló bizottságok  
választott tagjait és póttagjait a képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek.

Ha Ön szeretne részt venni a szavazatszámláló  
bizottsági munkában, kérem, jelentkezzen.
A kerületben felálló szavazatszámláló bizottságoknak olyan, Budapest XI. kerületben lakcímmel rendelkező – a 
központi névjegyzékben szereplő – választópolgár lehet a tagja, akivel szemben a jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap, illetve az összeférhetetlenségi okokról szóló szóló nyilatkozat kitöltésével lehet 
jelentkezni, melyek átvehetőek a Polgármesteri Hivatal recepcióján (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.).

Az adatlapot, illetve a nyilatkozatot kérjük, kitöltve és aláírva  
szíveskedjen eljuttatni részünkre 2022. január 31-ig:
• személyesen a Polgármesteri Hivatal recepciójára
• vagy az acsai.emese@ujbuda.hu (szkennelt formában) e-mail címre
• vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 1518 Budapest, Pf. 10. címre.

A jelentkezéssel kapcsolatban hivatali munkaidőben telefonon  
is érdeklődhet a +36 1 372 4522-es számon.
A szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban  
részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben  
a választások hatékony és sikeres lebonyolítását!

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

+63,17%

+21,28%

+15,33%

Személyi  
juttatások

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai

Beruházási 
kiadások 
(áfával)

KIADÁSOK 2021–2022

7 932,5
9 148,6

260,0
315,3

3 310,7 
5 402,0

millió forint
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A Covid az a fajta kór, amiről ha azt hiszi 
az áldozat, megszabadult tőle, kiderülhet, 
hogy hagyott egy kis emlékeztetőt; kutatá-
sokból már tudható, hogy a szívtől a vesén át 
a pajzsmirigyig okozhat hosszabb-rövidebb 
távú tüneteket. A poszt-Covid-szűrés átfogó 
képet ad a páciens állapotáról, és rejtőzködő 
működési zavarokra is rávilágít. 

Bár az emberiség már két éve gyűri a járványt, a ko-
ronavírus okozta betegségről még mindig keveset tud 
az orvostudomány. – Jelenleg tanulási fázisban va-
gyunk, ezért kinyilatkoztatásokat tenni a témában 
durva hiba, mégis sokan megteszik az egészségügy-
ben – szögezte le dr. Sidó Zoltán címzetes egyetemi 
docens, aki összetett, alattomos betegségként beszélt 
a Covidról. A Pozitron Diagnosztikai Központ kar-
diológusa szerint a felépülés után jelentkező utóhatá-
sok között a legismertebb a fáradékonyság, a fejfájás 
és a lehangolt állapot, a szervi tünetek azonban komo-
lyabb gondot jelentenek. Biztosan kijelenthető, hogy 
a koronavírus képes szívizomgyulladást okozni, de 
a szívbelhártya és a szívburok is gyulladt lehet. Emiatt 
kialakulhat átmeneti szívgyengeség vagy szívelégte-
lenség is, ezek kockázata pedig jelentősen megnő, ha 
a felépült páciens rövid időn belül sportolni kezd.

– A betegség után legalább 6-8 hetet pihenni kell, utána pe-
dig érdemes elvégezni a poszt-Covid-szűrést, mielőtt intenzív 
mozgásba kezdünk – figyelmeztet a sportkardiológusként is 
tapasztalt orvos. A szakember szerint azért érdemes kivizsgál-
tatni magunkat, mert a hatások kialakulása megjósolhatatlan, 
a szűrés azonban fényt deríthet figyelmeztető jelekre, melyek 
segítségével megelőzhető a későbbi, súlyosabb szövődmény. 

A poszt-Covid-szűrés alkalmával a fertőzésen átesettek 
megtudhatják, érte-e károsodás a szervezetüket. A szív- és ér-
rendszerre fókuszáló vizsgálatsor vérnyomásméréssel kezdő-

dik, a Covid ugyanis – akárcsak az oltás – sokaknál megemeli 
a vérnyomást. Az orvos a saját észleléseiről is kikérdezi a pá-
cienst, hiszen például a ritmuszavar vagy a mellkasi fájdalom 
intő jel lehet. Ezt követik az olyan műszeres vizsgálatok, mint 
a nyugalmi EKG, a szívultrahang és a tüdő CT, de ritmusza-
var esetén a 24 órás Holter-EKG is szóba jöhet. A szűrés so-
rán általános laborvizsgálatokat (vér, vizelet) is elvégeznek, 
mert a betegség a vesékben, tüdőben és a belső elválasztású 
mirigyekben is okozhat elváltozásokat. – Ilyen a pajzsmirigy-
betegség is, amelyet szintén előhozhat a Covid – mondta a kar-
diológus. 

Bár a lehetséges tünetek sokasága félelmet kelthet, érdemes 
figyelembe venni, hogy a poszt-Covid-hatások nem tartanak 
örökké. A kardiológiai problémák jól orvosolhatók, ritkább 
esetben pár napos kórházi megfigyelésre is szükség lehet. 
A Covidot azonban számos alapbetegség súlyosbíthatja, ilyen 
a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a billentyű- és ritmus-
zavarok. A szakorvos azt tanácsolja, bármilyen gyanú esetén 
először mindenki a háziorvoshoz forduljon, aki továbbküldi 
az érintettet a megfelelő vizsgálatra.

T. D.

Liszt, olaj, cukor, tészta, rizs, lekvár, 
befőttek, készételek, zöldség és gyümölcs. 
Többek között ezeket rejtette egy-egy 
vöröskeresztes élelmiszercsomag, amelyet 
a Magyar Vöröskereszt Erőmű utcai irodá-
jában vehettek át nehéz sorsú családok 
és idősek az ünnepek környékén. 

Jellemzően olyan egyedülálló időseket és nagycsaládo-
sokat értesített a Vöröskereszt az élelmiszercsomag-osz-
tásról, akiket az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
(UHSZK) ajánlott a szervezet figyelmébe. 
Az UHSZK tapasztalatai szerint ők vannak 
a legnagyobb bajban. Jövedelmük általá-
ban jócskán a bérminimum alatt van, 
de az sem ritka, hogy a családnak 
a segélyen túl nincs más bevéte-
le. A rászorulók gyakran jelentős 
közüzemi díjhátralékot halmoz-
nak fel, törleszteni nem tudnak, 
csak a napi megélhetésért küz-
denek. – Őket alaposan megté-
pázza akár egy kisebb mértékű, 
de általános élelmiszerár-eme-
lés is – magyarázta Nagy Tibor, 
a Vöröskereszt budapesti innová-
ciós vezetője. 

A szervezet egész évben rendsze-
resen oszt élelmiszer- és egyéb adomá-
nyokat, az ünnepek alatt pedig megdup-
lázott erővel dolgoztak. De nem csupán ők, 
az adományozók is kitettek magukért. – Újbuda híres 
az adakozási kedvéről, leginkább az oktatási intézmények 
jeleskedtek – emelte ki Nagy Tibor. Idén négy újbudai, 
illetve három budafoki óvoda és iskola gyűjtött adomá-
nyokat. A tíz esztendeje rendre a legjobban teljesítő Ke-
lenvölgyi Általános Iskola ezúttal rekordot döntött, az oda 
járó gyerekek és szüleik egy nap alatt egy tonna élelmi-

szert gyűjtöttek össze. Az év végére így összesen 
háromtonnányi élelmiszert vehetett át a Vöröskereszt 

a kerületiektől, ami 300 családnak nyújtott segítséget. 
A karitatív akciók nem pusztán a rászorulókat gazdagítják: 
a részt vevő gyerekek korán megtanulják, hogy támogatni 
kell a bajban lévőket. 

Míg az Erőmű utcai iroda egyik szobája vegyesbolt-
tá, addig a másik valóságos játékbolttá változott, hiszen 

az adományozók rengeteg, többségében új játékot is hoz-
tak. Az átvételre érkező gyerekek azt élvezték legjobban, 
hogy ők választhatták ki, melyiket szeretnék. A segély-
szervezet gyűjtéseit nemcsak Újbuda Önkormányzata 
támogatja rendszeresen, de a húsz éve működő Mikulás-
gyárból is  érkeznek a kerületbe ajándékok minden kará-
csonykor.

T. D.
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Bejelentkezés: 06 20 416 4512 
anstudio.salonic.hu  

@archinailstudio

Januárban ajándék

paraffinos
kézápolást

adunk szolgáltatásaink mellé! 
Nyújtsd a kezed!

Új év, új lehetőségek, 
új szalon! 

ARCHINAIL STUDIO
Budapest I., Hegyalja út 15. 
(EMINEO melletti bejárat)

Archinail_XI_minta_71,5x105  2022. 01. 13.  17:36  Page 1

Több tonna élelmiszert 
gyűjtöttek a kerületiek 
a rászorulóknak

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Szűrhető a poszt-Covid-szindróma

Jelentős, 76 millió forintnyi megtakarítástól esik el idén 
a XI. kerületi önkormányzat a kormány döntése miatt – 
derül ki a László Imre, Újbuda és Kiss László, Óbuda pol-
gármestere által kiadott közös közleményből. A Magyar 
Közlönyben 2021. december 29-én megjelent határozat 
szerint ugyanis több ellenzéki vezetésű önkormány-
zatnak nem engedélyezték, hogy hiteleit átütemezze, 
holott ez nem igényelne kormányzati több-
letforrást, Újbuda hatékony gazdálkodását 
viszont veszélyezteti. 

László Imre szerint ez a kormány bosz-
szúja. A kerület esetében a tiltás két, ön-
kormányzati épületként használt ingatlanra 
felvett hitelt érint, amelyet 2004, illetve 
2007 óta rendben fizettek. A járvány okoz-
ta többletkiadások miatt azonban most 
a futamidő módosítására lenne szükség, 

amit a hitelező bank is el-
fogadott. – A kormányzati 
tiltás miatt rövid távon helyi 
fejlesztésektől kell forrá-
sokat elvonni, hogy az ön-

kormányzat működése zökkenőmentesen folytatódjon – emelte ki 
Újbuda polgármestere. 

A kormány Óbudával is hasonlóan bánt. Az ellenzéki veze-
tésű III. kerület három alkalommal kérelmezte, hogy az elő-
ző, még a Fidesz vezette helyi önkormányzat által felvett 
óriáshitel törlesztőrészleteit átütemezhesse. – A decemberi 
kormányzati huszárvágással Óbuda esetében évi 272 mil-
lió forint megtakarítását tették lehetetlenné – mutatott rá 

Kiss László óbudai polgármester. A közös közleményben 
hozzátették: a hasonló kérelmeket a kormánypártok vezette 

önkormányzatoknak, például Győr vagy Debrecen esetében jó-
váhagyták.

A kormány elkaszálta 
a hitelek átütemezését
Közös nyilatkozatot adott ki Újbuda, illetve Óbuda polgármestere

Decemberben négy óvoda 
nyerte el az Örökös Zöld 
Óvoda vagy a Zöld Óvoda 
minősítést Újbudán. Azok 
az intézmények pályázhattak 
a címekre, amelyekben 
kiemelt figyelmet fordítanak 
a gyerekek környezettudatos 
nevelésére. Az óvodákat pénz-
ügyi elismerésben is részesí-
tette az önkormányzat,  
amit Orosz Anna alpolgár-
mester és Bakai-Nagy Zita 
alpolgármester karácsony 
előtt adott át.

Második alkalommal nyert Zöld Óvoda 
címet a Szentimrevárosi Óvoda két tag-
intézménye, a Badacsonyi utcai Óvoda, 
illetve az Újbudai Karolina Óvoda. Örö-
kös Zöld Óvoda címre pályázott sikeresen 
az Albertfalvai Óvoda székhely és a Kelen-

völgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár 
Óvoda telephely. 

Kiemelkedő eredmény, hogy 2020 de-
cemberére minden kerületi óvoda elér-
te vagy a Zöld Óvoda, vagy az Örökös 
Zöld Óvoda címet, ami országos szinten 
is egyedülálló teljesítmény. Van olyan új-
budai óvoda, amelyik a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület által 
odaítélt Madárbarát Kert minősítést is ma-
gáénak tudhatja.

A Zöld Óvoda cím elnyerését segíti 
a kerület által minden évben meghirdetett 
„Újbuda környezettudatos óvodája” pályá-
zat, amely az önkormányzati intézmények 
környezeti és egészségnevelési fejleszté-
sét, a belső terek, csoportszobák, udvarok, 
kertek zöld kialakítását támogatja. A kör-
nyezeti nevelés eszköz- és költségigényes: 
a terepséták, a kirándulások, az állatker-
ti, illetve múzeumi programok, valamint 
az épületek belső és külső átalakítása több-
letkiadásokkal járnak. 

Az óvodákban a fenntarthatóság szelle-
mében a szelektív hulladékkezelés, a tuda-
tosan takarékos energia- és vízgazdálkodás 

is megvalósul. A játékokban, mesékben, 
a környezet aktív megismerésében ugyan-
csak meghatározó a környezetkímélő 
és a természetet tisztelő szokások megala-
pozása és erősítése. 

Orosz Anna alpolgármester lapunknak 
elmondta: nagyon büszke, hogy már Újbu-
da összes óvodája elnyerte a Zöld Óvoda 
minősítést, ami leginkább az óvodavezetők 

és óvodapedagógusok rugalmasságának 
és friss szemléletének köszönhető. A kör-
nyezettudatos nevelés nemcsak a gyerekek 
fejlődéséhez járul hozzá, a zöld pedagógi-
ai program kapcsán minden újbudai csa-
ládhoz eljut ez a szemlélet. A cél az, hogy 
a kisgyerekek színvonalas környezeti neve-
lése Újbuda zöldüléséhez, a környezetbarát 
szemlélet erősítéséhez is hozzájáruljon.

Továbbzöldültek  
az újbudai óvodák
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FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK

TAKARÍTÁSHELYBEN SÜTÖTT
PÉKÁRUK MEGSÜTÉSE

ÁRUPAKOLÁS KASSZÁZÁS

Kezdd el a pályafutásod
az Értékesítésben és dolgozz
Bolti eladóként! 

Budaörs  
Kandó Kálmán utcai és 
Malomkó́ utcai üzlet

teljes- vagy  

részmunkaidó́ben  

= Te választasz !

heti 35 óra
kezdő fizetés bruttó

370 913  Ft 

heti 30 óra
kezdő fizetés bruttó

317 925 Ft 
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Zöld jelzés a Duna 
alatti vasútnak
Megkezdődhet a Kelenföld 
és a Nyugati pályaudvar össze-
kötésére tervezett, részben 
a Duna alatt futó vasúti alagút 
tervezésének előkészítése, 
miután a kormány elfogadta 
a Budapesti Agglomerációs 
Vasúti Stratégiát (BAVS).

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stra-
tégia fejlesztését 2019-ben rendelte meg 
a Miniszterelnökség, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, a MÁV Zrt. 
és a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) 
konzorciuma, kidolgozását az Európai Há-
lózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) támo-
gatta. A 2040-ig szóló, jelenleg összesen 
4000 milliárd forintosra tervezett projekt 
költségeinek tetemes részét európai uniós 
forrásokból fedezné a magyar állam. 

A BAVS elfogadását indokló, 2021. de-
cember végén közzétett kormányhatározat 
szerint a stratégia kijelöli Budapest és a fő-
városi agglomeráció vasút- és HÉV-fejlesz-
tésének irányait, céljait, lépéseit, valamint 
a bővítésekhez és a szolgáltatások fej-
lesztéséhez szükséges intézkedéseket. Ily 
módon nemcsak a Budapesten áthaladó 
vasúti teherforgalom kapacitása növeked-
het, hanem csillapítani lehet a fővárost 
és az agglomerációt terhelő autóforgalmat, 
csökkenhet a légszennyezettség, a zaj- 
és rezgésterhelés, bővülhet a zöld infra-
struktúra.

A CEF2 összesen hétmilliárd euró ke-
retösszegű közlekedésfejlesztési felhívá-
sát tavaly szeptemberben jelentette meg 
az Európai Bizottság, az első körére január 

közepéig lehetett pályázni. Magyarország 
két olyan nagy projektet is CEF-es támoga-
tással tervez megvalósítani, amely közvet-
lenül érinti Újbudát: az egyik a Déli Kör-

vasút, a másik a budapesti 
vasúti alagút I. ütemének 
tervezése (ez az alagút 
pesti végpontjának szánt 
Nyugati pályaudvart je-
lenti, a 15 milliárd forin-
tos nettó projektköltség 
felét fedeznék az uniós 
forrásból).

– A vasúti alagút meg-
építése után a sínek töb-
bé nem vágnák ketté 
a Déli pályaudvar után 
húzódó értékes területet. 
A Kelenföldi pályaudvar-
tól a Kis-Gellérthegyig 
maradna a mostani vas-
úti nyomvonal, a Mészá-
ros utcánál süllyednének 
a föld alá a sínek, amelyek 
a Széll Kálmán téren kap-
csolódnának a metróhoz 
– mondta el egy tavalyi 
konferencián Vitézy Dá-
vid, a BFK vezérigazgató-
ja. Ezt követően a 4,5 ki-
lométeres, részben a Duna 

alatt megépítendő alagútból futnának be 
a vonatok a Nyugati pályaudvarra, majd 
a felszínre visszatérve a sínek a Dózsa 
György útnál érnék el a mai nyomvona-
lat. – A köztes megállókról egyelőre nincs 
döntés, de a bevezető szakaszon a Sashegy 
és a Naphegy térségében vizsgálják egy 
ilyennek a létesítését – tette hozzá annak 
idején a vezérigazgató.

A BAVS részeként 16 
új vasúti megállót 

építenének, a cél az, hogy 
minden kötöttpályán elér
hető elővárosból óránként 
legalább négy vonat vagy 
HÉVjárat induljon Budapest 
felé, és ezek legalább három 
metróvonalat érjenek el. 
A budapesti–elővárosi vasúti 
utasforgalom duplájára 
nőhet (ma naponta mintegy 
félmillió utas van), és a teljes 
hálózatot egyetlen bérlettel 
vagy jeggyel lehet majd 
igénybe venni.
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Január 22. 10.00  
Brumi és a téli álom  
– a Fabula Bábszínház 
előadása
A kis bocsok nem akarnak téli álmot alud-
ni, mert unalmasnak tartják. Így elindul-
nak a mesés kalandok. Ez már a macik téli 
álma, vagy még a valóság? Ki tudja, de 
egy kedves kis medvés mese kikerekedik 
Brumiról és Barniról, és a szemünk láttára 
kel életre a barlang rejtekéből. Belépőjegy: 
1000 Ft

Január 23. 18.00  
Öt Karinthy és én – Karinthy Vera 
és Bornai Tibor zenés irodalmi estje
Frigyes, Gábor, Ferenc, Márton írásaik-
kal, Vera énekével és családi történetekkel 
lesz jelen. Bornai Tibor pedig zenészként 
és Karinthy-imádóként. Egy vidám est, 

másfél óra bóklászás a magyar irodalom 
eme csodás ligetében. Belépőjegy: 1500 Ft

Január 25. 18.00
Etele Helytörténeti Kör  
– Legyen Ön is helytörténész!
Kerekasztal-beszélgetés az Etele Helytör-
téneti Kör 2022-es terveiről, programjairól, 
amelybe az érdeklődők is bekapcsolódhat-
nak. Kutatások, előadások, helytörténeti 
séták... Tárjuk fel együtt Újbuda múltját!

Február 5. 20.00  
Farsangi bál
Zene: Cats trió. Vendég: Petőfi Musical 
Stúdió. Dresszkód: álarc vagy jelmez. Be-
lépőjegy elővételben: 2000 Ft

Tanfolyamajánló
Meseváros
Képzeletfejlesztő mesefoglalkozás gye-
rekeknek. Szerda: 16.15–17.00 (ovisok), 
17.15–18.00 (alsósok). Vezeti: Gertheis Ve-
ronika (06/20/485-6003)

Zumbini
Mozgásfejlesztő zenés, táncos, hangszeres 
foglalkozás 1–5 éves gyerekeknek angol 
nyelven, szülőkkel. Szerda: 16.15–17.00. Ér-
deklődni a 06/30/240-3083-as telefonszámon 
lehet.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Január 21. 18.00
Szárnypróbálgatások
Kiállítás az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központ nyári táborában 
részt vevő fiatalok fotóiból. Megnyitja: Ba-
kai-Nagy Zita alpolgármester. Megtekinthe-
tő: február 18-áig hétköznap 8–19 óráig a kö-
zösségi ház programjaitól függően.

Január 22. 15.00–19.00
KultúrKavalkád
A magyar kultúra napja alkalmából valódi 
színes kulturális kavalkádon vehetnek részt 
az ide látogatók. 15 órától a Dohnányi Quartet 
vonósnégyes előadása, 16 órától Kultúravity – 
Családi szórakoztató activity játék, 17 órától 
élményfestés, 17.30-tól a Kispárna Meseze-
nekar interaktív gyerekkoncertje kezdődik. 
A délután folyamán lesz a Gazdagrét zászlója, 
valamint a meseíró pályázat eredményhirde-
tése, és a bátrabbak Tollforgató játékon is részt 
vehetnek. A programok ingyenesek, de előze-
tes regisztrációhoz kötöttek, amelyre a gkh@
ujbuda.hu e-mail címen van lehetőség.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Január 22. 15.00
A magyar kultúra napja
A Hölgyszirom Művészeti 
Munkacsoport irodalmi-zenés műsora Haj-
duné Lovas Zsuzsa vezetésével.

Január 30. 16.00
Vasárnapi házimuzsika –Tanulmányút
Czettner Vera és tanítványai klasszikus ze-
nei koncertjével indul újra útjára ez a nagy 
hagyományú sorozat, amelyre a közösségi 
házban havi rendszerességgel várunk min-
den klasszikus muzsika iránt érdeklődőt, ze-
nét tanulót vagy tisztelőt, csodálót, kedvelőt 
Kelenvölgyből és a kerületből.

Tanfolyamajánló
Hastánc
A testet és lelket formáló mozgásforma hoz-
zásegít az egészséges életmódhoz, a lelki 
békéhez, a magabiztossághoz és az ideális fi-
zikai állapot eléréséhez. Kedd: 18.00–19.00. 
Foglalkozásvezető: Menyhárt Katalin

Pilates 
Torna, az izomzat egyenletes és harmonikus 
erősítése. Péntek: 9.40–10.40. Foglalkozás-
vezető: Kutasi Viktória

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

Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi Zsolt, 
06/70/525-8748.

Játszani is engedd! 
Önismeret, személyiségfejlesztés a drámape-
dagógia eszközeivel. Szerda: 16.30–17.30. 
Foglalkozásvezető: Hajduné Lovas Zsuzsa.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Január 21. 18.00
Hármas egység  
– a Kelenvölgyi Festőisko-
la csoportos kiállítása
Kiállítók: Lászlóffy Ilona, 
Eperjesi Mari, Sajó Sára, Tury Ida. A tárla-
tot megnyitja: Szebeni Dóra, a KözPont Kft. 
közművelődési vezetője. Közreműködik: 
Kovács Beatrix gitárművész. A belépés díjta-
lan. A kiállítás megtekinthető február 20-áig 
nyitvatartási időben.

Január 22–23. 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 7–10 éveseknek
Részvételi díj: 28 000 Ft/gyermek, testvérek-
nek kedvezmény, szülőknek ingyenes
Jelentkezés: Kovács Erika, oktatónál 
(06/20/211-3527, info@kovacserika.com).

Január 26. 20.00
Ismerős extra – online
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz 
kötődő ismert, érdekes személyiségekkel. 
Vendég: Kinyó Ferenczy Tamás filmren-
dező, producer. Házigazda: Szebeni Dóra, 
a KözPont Kft. közművelődési vezetője. 
A beszélgetés az ŐKH Facebook-oldalán 
követhető.

Január 28. 19.30–22.00
Évnyitó KGB–Kisváros Zenei Klub
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro (KGB–Kartha-
go–Orez). Sok zenével, anekdotával és vetítés-
sel, meglepetésvendéggel. Belépődíj: 1800 Ft.

Tanfolyamajánló
Ringató – ölbeli dalok, mondókák
Hétfő 10.00–10.45

Kerekítő Bábos Torna (1–3 éveseknek)
Csütörtök 10.00–10.45

Kerekítő Mondókás Móka (0–3 éveseknek)
Csütörtök 11.00–11.30

Bélavári Balett
Kezdő ovis csoport: keddtől csütörtökig 
16.30–17.30

Tao Csikung
Szerda 19.00–20.00. Előzetes jelentkezés 
szükséges a közösségi ház elérhetőségein.

Adele hastáncklub
Kedd 18.00–19.15

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Program-
jaink az aktuális járványügyi szabályok betar-
tásával látogathatók!

kult emlekezés

Elment az újbudai 
motoros 

Máté Sándor többszörös ma-
gyar bajnok volt motocrossban 
és gyorsasági motorozásban. Si-
kereit 1950–1970 között aratta; 
terepmotorozásban 1957 és 1965 
között minden évben megnyerte 
a magyar bajnokságot. Számos 
nemzetközi versenyben végzett 
az élen. Később edzőként is te-
vékenykedett, a moto cross Euró-
pa-kupát nyerő Lécz Gergely az ő 
tanítványa volt. Hosszú élete 2021 
novemberében ért véget. 

Elhunyt Dobos Attila
Dobos Attila táncdalai generációk számára jelentettek 
örömet, kikapcsolódást. Az Isten véled, édes Piroskám, 
a Mama, a Boldogságtól ordítani tudnék a legkedvel-
tebb hazai örökzöldek közé tartoznak. A 2022 elején, 
80 esztendős korában elhunyt zeneszerző és tánc-
dalénekes, Újbuda egykori lakója nem futott be töretlen 
pályát: a '60-as években aratott sikerei után Németor-
szágba települt, és eredeti végzettségének megfelelően 
fogorvosként dolgozott. Ezt követően a Magyar Rádió-
ban nem játszották a dalait, válogatáslemezét a boltok-
ból visszavonták. Még a rendszerváltás előtt visszatért 
Magyarországra, 1985-ben új lemeze jelent meg. Né-
metországban írta meg Madách Imre Az ember tragédi-
ájának zenei adaptációját. Élete során négyszer nősült, 
első felesége több slágerének előadója, Mary Zsuzsi 
táncdalénekes volt. 2020-ban Szenes Iván-életműdíjjal 
tüntették ki.  

1945. január 17-én szabadították fel 
a szovjet katonák a pesti gettót, ahol 
sok tízezer zsidó embert zsúfoltak össze. 
Közülük rengetegen nem élték meg a felsza-
badulást: megfagytak, éhen haltak vagy 
megölték őket. A Sztójay-kormány idején 
a vidéki magyarországi zsidóság jelentős 
részét deportálták – azaz a biztos halálba 
küldték őket Auschwitzba –, míg a kato-
nakorú férfiakat a munkaszolgálatban 
gyilkolták.

1944 késő őszére már csak a budapesti zsidók kivégzése 
maradt hátra, ezt előkészítendő a Szálasi-kormány bel-
ügyminisztere, Vajna Gábor állíttatta fel november végén 
a VII. kerületben a pesti nagy gettót, ahol összegyűjtötték 

a megölendő embereket. (Volt egy másik gettó is – az úgy-
nevezett nemzetközi gettó – nagyjából a mai Újlipótváros-
ban, ahol a nemzetközi védelem alatt álló embereket zsú-
folták össze.)

A munkahelyükről, a közéletből kitiltott, vagyonuktól 
megfosztott, zsidóknak minősített magyar polgároknak 
1944 áprilisától kellett hordaniuk a megkülönböztető sárga 
csillagot. A zsidókat június végére úgynevezett csillagos 
házakban zsúfolták össze, hogy majd egyszerűbb legyen 
a deportálásuk (kitették a többi lakót, és a zsidókat beszorí-
tották, sok-sok családot egy lakásba). Ellátásukat nemcsak 
az áruhiány, hanem a kijárási korlátozások is akadályozták. 
Ezekből a házakból vitték el aztán az embereket a gettóba. 
A XI. kerületben csillagos ház volt például a Bartók Béla 
út 20., a Zsombolyai utca 20., a Budafoki út 26/B és 32/E 
vagy a Hamzsabégi út 18.

A nyilasok kegyetlenkedései, valamint az 1944. decem-
ber végén megkezdődő budapesti ostrom miatt különösen 
rosszak voltak a gettóban a viszonyok: vízhiány lépett fel, 

alig akadt ennivaló, a halottakat 
sem tudták eltemetni. A nyilasok 
rendszeresen betörtek az elzárt 
területre, és embereket gyilkol-
tak meg. Egyes beszámolók sze-
rint az utolsó pillanatban a német 
SS-katonák, illetve a nyilasok 
mindenkit meg akartak volna ölni 
a gettóban – ám arra nincs töké-
letes bizonyíték, hogy ez valóban 
így lett volna, mint ahogy arra 
sem, hogy ezt tényleg egy német 
tábornok vagy egy átállt nyilas 
akadályozta volna meg.

A pesti gettó életét megörökítő 
Lévai Jenő, a vészkorszak első 
magyarországi krónikása könyvé-
ben így ír a felszabadulás pillana-
tairól:

„Ezrek és ezrek esnek neki 
az átkos palánknak, amely el-

választotta őket otthonuktól. Bent a gettóban rémes kép, 
mindenfelé halottak százai feküsznek. Köröttük járnak, ro-
hannak látszatra érzéketlenül a gettó kiszabadult félhalott, 
félőrült rabjai. A pincékből hetek halálizgalmai utána föld 
felszínére került, éhség gyötörte élő halottak. A levegőre, 

a napfényre jöttek. Sírnak, imádkoznak és rohannak. El, 
el innen el a pokolból el arról a helyről, ahol annyit szen-
vedtek.”

A Dohány utcai zsinagóga kertjében több ezer embert 
temettek el, akiket a pesti gettóban öltek meg.

D. J.SALE

 *Az akció 2022. február 28-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
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Jevgenyij Haldej felvétele 
valószínűleg nem 
a gettóban készült, de máig 
ikonikus kép a történtekről

A budapesti gettó 
felszabadulása
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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.: 
06/20/977-7478, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1114 Bp., 
Kosztolányi Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 16–19 
óráig várja az érdeklődőket.

 � 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, gye-

re, 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 értelmiségi holdudvarából alapított Fekete Ist-
ván Szabadegyetem következő előadását Mónus József (Fe-
hér Farkas) világrekorder távlövő íjász tartja január 20-án 18 
órától a Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben; nyilvános 
összejövetel minden hónap első keddjén 18 órától, nyitva ked-
den 9.00–11.00, csütörtökön 16.30–18.00 óráig. Aláírásgyűj-
tés a kelenföldi városközpont eladása ellen a mihazank.hu/
ujbudamegtelt oldalon, a Covid-oltások kötelezővé tétele el-
len a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi ügyekben 
a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél, önkormány-
zati képviselőjénél és országgyűlési képviselőjelöltjénél, No-
vák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 
06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehe-
tőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelent-
kezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.face-
book.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momen-
tumhoz 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 félfogadásra 
van lehetőség, az alábbi elérhetőségen: 06/70/475-9047.

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan 

ELADÓ GARZONT keresek vagy bérelnék. 
(Sasadon is) 06/70/949-4013. 

 � Oktatás
KUNG-FU kínai harcművészet. Hatékony 
önvédelem! Kezdő és haladó csoportokban 
a Montázsban vagy magánórákon. 06/30/9000-
889.
RÉSZVÉTEL pszichológiai vizsgálatban: olyan 
31–43 év közötti férfiakat keresünk, akik 8–12 
évet töltöttek oktatásban. A részvételért 5000 
Ft-ot fizetünk. Érd.: 06/70/210-2881. 

 � 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.

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

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

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha 
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245. 

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Bútormozgatással, takarítással. Tel.: 06/30/422-
1739. 
KERTI MUNKÁT, gyümölcsfa, szőlőmetszést, 
gondozást, permetezést vállalok vidéken is. 
06/30/682-4431. 
FURGONBÉRLÉS XI. kerületben. Tel.: 
06/20/2130-693. 
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS számlaképesen, szakszerűen, 
korrektül. Egyéb kisebb karbantartási munkákat 
is vállalunk! Hívjon bizalommal! Bajkai Bence: 
06/30/580-3439. 
PEDIKŰRŐS szakemberként házhoz megyek. 
Kezelés ára fix: 4500 Ft. 06/30/445-3876. 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694, 
festesma.iwk.hu.
CSÖPÖG? KILAZULT? Letörött? Nem 
Záródik? Fúrni kell? Hívjon most! T.: 06/20/442-
1411, www.ezermesterhazhoz.hu.  

 �Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése, javítása. 
T.: 06/20/980-3957. 
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, 
rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában, mindez 
otthonában. 06/30/247-1095. 

 � 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.

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

 �Gondozás  
IDŐSGONDOZÁST vállalok otthonában 24 
órában: 06/20/224-9590. 

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

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
KERESEK HASZNÁLT Zepter-Bioptron 
Lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragem 
ágyat készpénzért! Érdeklődni: 06/20/529-9861. 
NERC-, RÓKA-, MINDENFAJTA szőrmebundát 
vásárolok, ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket: 
06/20/229-0986. 

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307  
• e-mail: media11@ujbuda.hu • Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban • 
Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Dési János, Kelemen Angelika, Tallér Edina,  
Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:  • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető:  
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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 
online: a www.facebook.com/BarabasRichard oldalon.  
Itt 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) önk. képv. 8. evk. 
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

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

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

A természetjárás 
hatásai testi-lelki 
jólétünkre (előadás)
Az előadás részeként megoszthat-
juk egymással az eddigi terepi 
programokon tapasztalt mentá-
lis, érzelmi és fizikális hatásokat, 
és szóba kerülnek a tudomány által 
megalapozott eredmények is.

Időpont: január 28. 11.00 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Az előadást Kremnicsán János, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park munkatársa tartja. 
A program ingyenes, előzetes jelentkezés-
hez nem kötött. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Táplálkozási tanácsadás
2022-ben is folytatódik az ingyenes, táp-
lálkozással kapcsolatos tanácsadás, ame-
lyen egészséges táplálkozással, életmód-
váltással, betegségek étrendi kezelésével 
kapcsolatban kaphatnak személyre szabott 

tájékoztatást. A részvétel előzetes jelentke-
zéshez kötött: hétköznap 8–14 óráig lehet 
jelentkezni a 372-4636-os telefonszámon 
vagy személyesen a helyszíneken. 

Táplálkozási szakemberünk legköze-
lebb február 16-án várja az érdeklődő-
ket az alábbi helyszíneken és időpontok-
ban:
Újbudai Szenior  Programközpont (Bölcső 
utca 3.) 9.30–11.30 

Újbudai Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő utca 3.) 13.30–
15.30 

Gyógytorna-tanácsadás
Időskorban kiemelt figyelmet kap a moz-
gásszervi problémák tükrében a mozgás 
fontossága. A fizikai egészség megőrzé-
sében, a bajok megelőzésében vagy azok 
kezelésében tapasztalt gyógytornász szak-
ember várja az idős 
ügyfeleket. A foglal-
kozáson lehetőség 
nyílik egyéni 
m o z g á s -
sz e r -

vi problémák 
lehetséges megoldásainak átbeszélésére, 
a hétköznapokban mire figyeljünk, mit te-
gyünk, ha fájdalom jelentkezik, de tanácsot 
kérhet abban is, hogy mely mozgásformát 
végezheti. A foglalkozások Google Meet 
felületen zajlanak.

A tanácsadás ingyenes, de előze-
tes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni 
a 60plusz@ujbuda.hu címen tudnak, nevük 
és 60+ kedvezménykártyájuk számának 
megadásával.

Angol társalgási klubok
Az Újbuda 60+ programközpontok társal-
gási klubjaiban az idegen nyelv kedvelői 

szinten tarthatják tudásukat több témában, 
gyakorlati szituációkban.

A kurzusok időpontja:
ANGOL (kezdő)
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső 
utca 3.):  minden páros héten kedden 10.45
(vezető: Bujákiné Szántó Zsófia önkéntes)
ANGOL (középszint)
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső 
utca 3.): minden páratlan héten kedden 
10.45 (vezető: Bujákiné Szántó Zsófia ön-
kéntes)
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső 
utca 3.): minden páros héten kedden 9.30 
(vezető: Dutka Imre önkéntes)
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő utca 3.): minden 
páratlan héten szerdán 11.00 (vezető: Dut-
ka Imre önkéntes)

A részvétel ingyenes.

Túrák
Január 22. Budai-hegység: 

Nagykovácsi–Remete-szurdok– 
Máriaremete–Hűvösvölgy
Találkozó: 9.10, Hűvösvölgy, 

63-as busz (ind. 9.20); táv: 11 km, 

szint: 200 m. Információ: Sepsey Katalin 
(Műanyag SC), 06/70/251-1493; előzetes 
jelentkezés szükséges. A túra ingyenes.

Január 29. Budai-hegység:  
Pesthidegkút–Gercse–Virágos-nyereg 
–Kötők padja–Kálvária–Pesthidegkút,

Találkozó: 9.10, Hűvösvölgy, 257-es 
busz (ind. 9.16); táv: 9 km, szint: 200 m. 
Információ: Tatár Loránd (Műanyag SC) 
06/20/313-9774; előzetes jelentkezés szük-
séges A túra ingyenes.

Soroksári Sváb Tájház 
látogatása
Jan. 27., 10.00, 
Találkozó: Közvágóhíd HÉV-állomás 
(ind. 10.15 ).

Információ: Hattyár Zsuzsa (Caola) 
06/30/352-2694.

Róth Miksa Emlékház  
és épülettörténeti séta
Jan. 22. , 9.40, 
Találkozó: Keleti pu. főbejárat előtt. 
Részvételi díj: 800 Ft, nyugdíjasoknak 400 
Ft, 70 év felettieknek 200 Ft. Információ: 
Méri Sándorné (Caola) 06/30/549-8457.

 PROGRAMAJÁNLÓ

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 
folyamatban 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!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2022. évre pályáza-
tot ír ki 3,5 millió Ft keretösszegben utófinanszírozással 

civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, 
társasházak, lakásszövetkezetek, gazdálkodó 

szervezetek, magánszemélyek részére budapest 
xi. kerületében  

ESŐVÍZ GYŰJTÉSÉRE  
ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA.

 
Pályázni lehet: 

Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, társas-
házak, lakásszövetkezetek, gazdálkodó szervezetek, 
magánszemélyek Budapest XI. kerületben tervezett 

esővízgyűjtés- és hasznosítás megvalósítására.  
A nyertes pályázóknak 1 db 300 literes esővízgyűjtő 

tartályt biztosítunk, amivel az esővíz gyűjtését 
és hasznosítását — létrehozástól számított 5 éves 
fenntartási kötelezettség vállalásával kell végezni. 

Pályázhatnak: Budapest XI. kerületi címmel rendel-
kező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

társasházak, lakásszövetkezetek, gazdálkodó szerveze-
tek, magánszemélyek. A támogatott tevékenység megvaló-
sítási helyszíne kizárólag Budapest XI. kerületében lehet. 

Általános tudnivalók: 
A támogatás minden nyertes pályázat esetében 1 db 300 
literes műanyag esővízgyűjtő tartály, amelyet az átvé-
teltől számítva 5 éven keresztül esővíz gyűjtésére kell 

használni, és a gyűjtött esővizet hasznosítani kell. 

A pályázat részei: Az esővízgyűjtő tervezett elhelyezése 
az esővíz hasznosításának leírása 

Az esővízgyűjtőt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák 
élőhelye, amivel a csípőszúnyogok száma növekedne. 

Az esővízgyűjtő beüzemelését követően fényképes  
beszámolóban kell bemutatni az esővíz gyűjtését  

és a gyűjtött esővíz hasznosításának módját. 

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik,  
melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt.  

Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt 
kötelező nyilatkozatok. 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: 
Kása Ferencné Ecsedi Helga Tel: +36-1-372-3471  

E-mail: kornyezetvedelem@ujbuda.hu 

Pályázat benyújtása:  
2018. január 1-jétől a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendel-
kező egyesületek/alapítványok, egyházi szervezetek, egyéb intézmények) 

hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és ha-
táskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot 

tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu 
vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel. 2018-tól a pályázati adatlap/adatlapok, 

és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók 
be a szervezet saját cégkapu adataival: • e-Papíron vagy 
• az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali 
kapun keresztül (a legördülö menüben Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata néven található). 
Magárszemélyek ügyfélkapun keresztül nyújthatják be 

a pályázatot. 

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített doku-
mentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csa-

tolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy 
e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés 

funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt. 
A pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be! A be-
küldés során a tárgy megjelölésénél tüntesse fel a pályázat 

típusát valamint a pályázati célt (Környezetvédelmi civil 
pályázat 2021. - esővízgyüjtés) 

Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz 
technikai segítségre lenne szüksége, forduljon 
bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez: 

email: info@smart11.ujbuda.hu 
telefonszám: +36-1-372-4680 

A pályázat beadási határideje:  
2022. március 15. (kedd 16.00 óra) 

Az elbírálást követően (Környezet- és Klímavédelmi Bi-
zottság javaslata alapján polgármester dönt, alapítványok 

esetében a bizottsági javaslat után a képviselő-testület dönt) 
az eredményekről az önkormányzat értesíti a pályázókat, majd 

a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik 
a www.ujbuda.hu internetes oldalon is. 

A pályázatok várható elbírálása: 2022. március 18. 
A szerződéskötés várható ideje: 2022. április. 

Az esővízgyűjtő tartályok átvétele: 2022. tavaszán 

Budapest, 2021. december 27. 

dr László Imre 
polgármester

pályázati felhívás

IFJÚSÁGI  
KOORDINÁTOR

VAGYONGAZDÁLKODÁSI  
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
kozigazgatas.ujbuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
kozigazgatas.ujbuda.hu

ÁLLÁS ÁLLÁS

Pályázat kiírója: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, XI. 

kerület, Bocskai út 39–41.) 

Pályázat célja: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő 

alábbi lakások értékesítése.

Budapest, XI., Bartók Béla út 6. 
ii. 2. hrsz. 5500/0/A/12
Budapest, XI., Október 

huszonharmadika utca 5. i. 1. 
hrsz. 4298/3/A/7 

A lakások adatait, alapterületét, 
felszereltségét, műszaki állapotát, a pályázati 

biztosíték összegét és megtekintésének 
időpontjait a részletes pályázati kiírások és 

mellékletei tartalmazzák. 

Pályázók köre: A pályázaton részt vehet 
bármely belföldi vagy külföldi természetes 

személy és olyan jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, 

amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősül és e jogsza-
bályhely ba) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosáról 

nyilatkozatot tesz – beleértve azt az esetet 
is, amikor a pályázónak minősülő személyek 

együttes pályázati ajánlattétel céljából 
konzorciumot hoznak létre.   

Pályázati biztosíték összege: Lakásonként  
5 000 000 Ft. A pályázati biztosíték összegét 

a pályázat benyújtását megelőzően kell 
átutalni a részletes pályázati kiírásban 

megadott számlaszámra.

A pályázat benyújtási 
határideje: 2022. február 15. 

(kedd) 13.00 óra
A lakásonkénti részletes pályázati kiírások 

és mellékletei az önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, 
Zsombolyai út 4. sz. alatt a portán, valamint 
Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. 

alatt a recepción) átvehetők, 
vagy az önkormányzat internetes oldaláról 

(www.ujbuda.hu) letölthetők.

Budapest, 2022. 1. 3.

dr. László Imre polgármester s.k.

pályázati felhívás
ÜRES LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE – 2022.
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A csirkepaprikás a magyar konyha mintegy 
kétszáz éves múltra visszatekintő jelleg-
zetes képviselője. A magyar nemzeti 
ételek internetes keresési gyakoriságában 
az előkelő negyedik helyezett a gulyás, 
a halászlé és a töltött káposzta után.

József nádor udvari szakácsa, Czifray István művében, 
a Magyar nemzeti szakácskönyvben, amely a „magyar 
gazdaasszonyok számára” 1830-ban íródott, olvashatjuk 
először a paprikás csirke receptjét, amely addigra a teljesen 

átformálódó magyar konyha 
egyik legnépszerűbb ételévé vált. 
A recept némileg finomodott az elmúlt közel kétszáz év-
ben, de népszerűsége töretlen ma is. Egy kedves olvasónk 
kérésére most bemutatunk egy klasszikus receptet. Elké-
szítés: kb. 90 perc

Elkészítése
Fogjunk egy nagyobb serpenyőt, amiben megolvasztjuk 
a sertészsírt, és beletesszük az apróra vágott vöröshagy-
mát, fokhagymát. Addig pároljuk, amíg üveges nem 
lesz.

Pár percre hozzáadjuk a felkockázott 
tv-paprikát és az apróra vágott paradicso-
mot is. Gyorsan levesszük a tűzről, majd 
hozzáadjuk a pirospaprikát. Ezután elke-
verjük a hozzávalókat. Felöntjük egy kis 
vízzel, hogy a paprika ne keseredjen meg.

A kettőbe vágott csirkecombokat bele-
tesszük az alapba. Hozzáadjuk a fél zeller-
gumót. Alaposan összekeverjük. Felöntjük 
annyi vízzel, hogy majdnem ellepje a csir-
kecombokat. Sózzuk, borsozzuk, és lefedve 
50 percen keresztül alacsony hőfokon főz-
zük.

Ha elkészült, levesszük a fedőt, és 15 per-
cig még magasabb hőfokon tömörítjük a levét. 
Kivesszük a szaftból a zellergumót. Közben 
elkészítjük a habarást. Egy tálba beletesszük 
a tejfölt, és kikeverjük liszttel. A léből egy me-
rőkanállal beleteszünk a lisztes tejfölbe, és el-
keverjük. Majd visszaöntjük a serpenyőbe, ami-
ben a csirkehús is főtt. Óvatosan összekeverjük.

Nokedli elkészítése
Egy lábasban vizet forralunk. Közben egy tál-
ban összekeverjük a nokedlitészta hozzávalóit. 
Ha túl kemény még a massza, akkor egy kis vi-
zet öntünk hozzá.

A lobogó víz felett, galuskaszaggatóval ki-
szaggat- juk a galuskákat. Három-négy perc után feljön-
nek a galuskák a víz felszínére, ekkor kész vannak. Egy 
szitába tesszük a kész galuskákat, és hideg vízzel átöblít-
jük őket, hogy ne ragadjanak.

Hogy biztosan ne ragadjon össze a tészta, abba a vízbe, 
amiben kifőztük a galuskát, tehetünk olajat. Az olaj vízbe 
öntése helyett azonban el lehet úgy is készíteni, hogy ser-
penyőben megolvasztunk 2 ek. vajat (alacsony hőfokon), 
és a kész galuskákat beleforgatjuk, majd egy picit lepirít-
juk. Vigyázat, a vaj nagyon hamar megég.

December 30-án, 87 eszten-
dősen elhunyt Kalász Márton 
József Attila- és Kossuth-díjas 
író, költő, műfordító, egyetemi 
tanár, Újbuda díszpolgára.

Sokan ismerték és szerették az idős mű-
vészt, aki az őrmezői Költők parkja köze-
lében élt, és személyesen ismerte azokat, 
akiknek ott emléket állítottak. Nem csu-
pán Zelk Zoltán, Kálnoky László, Kormos 
István kortársa volt, de jó barátságot ápolt 
Nagy Lászlóval, Fodor Andrással is. 2018-

ban így vallott lapunkban mestereiről: 
„Úgy tekintettek nemzedékünkre, hogy mi 
leszünk a jövő magyar költészete, ezért ren-
geteget kaptunk tőlük, de említhetném Vas 
Istvánt az Európa Kiadónál, aki nemcsak 
munkalehetőséget adott nekünk a műfordí-
tások megrendelésével, hanem hétköznapi 
életünkben is támogatott”.

Kalász Márton úgy jutott fel a magyar 
irodalom csúcsára, hogy tizenkét éves ko-
ráig nem beszélt magyarul. Bácskai né-
met családból származott (eredeti neve 
Krisztmann Márton), elmondása szerint 
a szülőfalujába, Somberekbe a háború után 

telepített bukovinai széke-
lyektől tanult meg szépen 
beszélni magyarul. Iskolai 
éveiben olyan kiváló taná-
rok tökéletesítették tudását, 
mint Ágoston Julián költő, 
aki Kalász Márton műveinek 
első publikálásában is közremű-
ködött. 1953-ban a Vigilia kö-
zölt tőle először verset, 1955 
karácsonyán Csorba Győző 
segítségével már kötete is 
megjelent. Budapestre 1957 
őszén került, a Magyar Rádió Fa-
lurádió című műsorának riportere volt, 
ezzel párhuzamosan 1960-tól az Európa 
Kiadóban is dolgozott szerkesztőként.

Németnyelv-tudásának nagy hasznát 
vette: pályafutásának csúcsaként a Berlin-
ben, illetve Stuttgartban eltöltött időszakot 
jelölte meg. Az NDK fővárosában a Ma-
gyar Kultúra Háza elindításában vett részt 
1971–1974 között, élénk kapcsolatban volt 
az ottani kulturális élet szereplőivel, sok 
betiltott szerzővel is. 1991–1994 között 
a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoz-
tatási Központ igazgatójaként bővítette 
a nagy számú ottani magyar közösség le-
hetőségeit.

Magát inkább lírikusnak vallotta, de 
írt regényt, gyermekeknek szóló regényt, 
szerkesztett antológiákat, és számos mű-
fordítás is fűződik nevéhez. 2001–2007 
között ő volt a Magyar Írószövetség el-
nöke. Irodalmi munkásságát két alkalom-
mal ismerték el József Attila-díjjal, 2013-
ban megkapta a Kossuth-díjat, 2016-ban 
a Nemzet Művésze lett.

Kalász Márton évtizedeken 
át gyűjtötte a magyarországi 
németek kulturális öröksé-
gét. A II. világháború után 

bűnösnek kikiáltott 
népcsoport meg-

hurcolását a Téli 
bárány és a Tize-
delőcédulák című 

regényeiben is 
feldolgozta. Ver-

seskötetei közül ki-
emelkedik az 1987-ben 

megjelent Ki olvas éjszaka 
verset? és a 2006-ban napvilá-

got látott Kezdő haláltánc. Az élete végéig 
írógépen dolgozó alkotónak idős korában 
Zsille Gábor segített, aki a költő 85. szü-
letésnapjára megjelent Annyi ábrándunk 
című válogatáskötet összeállításában is 
közreműködött.

Az életmű lezárásaként ezekben a na-
pokban jelenik meg Kalász Márton har-
mincegyedik verseskötete. A Virrasztó 
– távol hatvan versének többsége a koro-
navírus-járvány szorongató világát foglal-
ja össze, ahogy azt az őrmezői lakótele-
pen felesége halála óta egyedül élő szerző 
megélte a nyolcadik emeletről körbete-
kintve. 

Magányát az őrmezői közösség, a szom-
szédok, barátok igyekeztek enyhíteni, lá-
togatásokkal, bevásárlással is. Történeteit 
nagyon sokan őrzik, és biztosan meg fog-
nak emlékezni róla a Költők parkjában, 
ahová annak idején ő maga is le tudott néz-
ni ablakából.

D. B. S.

közös kult

keresztrejtvény
Csanádi Imre: Udvar, télen c. költeményéből idézünk 2 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (D, A, R, A, A). 13. Web-
ber-musical. 14. Romulus és Remus anyja a római mitológiá-
ban. 15. Babits Mihály 1921-ben megjelent kötete. 16. Orosz 
illuzionista (Emil Teodorovics). 17. Babérrózsa. 20. Madridi 
béke! 21. Előd. 22. Angol fizetőeszköz. 23. A vadtól megölt 
marhának a tett helyén maradt csontdarabjai, székelyföldi 
szóval (CSŰG). 25. Lobogni kezd! 26. Gurítós sportág. 28. 
Ösztökél. 30. Porció. 32. Afri-
ka száraz részeiről származó 
fűfaféle. 34. Egykori cseh jár-
műgyártó vállalat. 36. Szerze-
tes. 38. Országos Lelkipásztori 
Intézet, röv. 40. Összedől. 42. 
Az Ír Köztársasági Hadsereg 
angol betűszava. 43. Két részre 
oszló folyó keskenyebb medre. 
44. Általános forgalmi adó, röv. 
45. … Plautius római szenátor 
és hadvezér Krisztus idejében 
(AULUS). 47. Római 511. 48. 
Fényképet készítéskor bemozgat. 
50. Dalbetét. 52. Áruba bocsát. 
53. Európai vulkán. 55. Német 
nagyváros. 58. Amerikai termé-
szettudós (William Healey). 60. 
Gellért Endre. 61. Bennszülött 
népcsoport Mexikó Sonora ál-
lamában, spanyolul (SERI). 63. 
Szövetség. 65. Annyi mint, röv. 
67. Számnév. 69. Székelyföldön 
gyártott fekete kerámia jelzője. 
71. Dualizmus kezdete! 72. Ud-
vart tisztít. 74. Alapkör egynemű 
betűi. 75. Író, drámaíró, publi-
cista (Sándor).

Függőleges: 1. A bányászott 
anyag alatti kőzetréteg. 2. Ádám-
ka párja. 3. Lítium és oxigén ve-
gyjele. 4. Olt Tamás. 5. Francia 
zeneszerző (Édouard). 6. Gabo-
nát betakarító. 7. Ipari növény. 8. Lengyel tanácsos! (RADCA) 
9. Vidámság. 10. Felvigyázó. 11. Újság. 12. Schöck művész-
nő keresztneve. 18. Falatozná. 19. Az USA vízummentességi 
programja (Electronic System for Travel Authorization). 22. 
50%-a. 24. Kamen Rider …, japán TV-sorozat (GAIM). 26. 
Az idézet második sora (É, J, S, S, É). 27. Az Ibériai-félszi-
get egyik lakója. 29. Csillagrendszer. 31. Kórus. 33. Nyíregy-
házához csatolt település lakója. 35. Díszlet- és jelmeztervező 

(Eric). 37. Termék. 38. Londoni páratlan szám! 39. Női bece-
név. 41. Részben kifárad! 46. Előkelő. 49. Orosz gépkocsimár-
ka. 51. Egykori pesti szálloda. 52. Kelta női név, jelentése: 
élet, lélek. 54. Puzdra. 56. Gyászol. 57. Kormányfő. 59. Világ-
bajnok osztrák autóversenyző (Niki). 62. Halványbarna szín. 
64. A Bee Gees popegyüttest alapító három fivér családneve. 
66. Német zeneszerző, Donizetti zenetanára (Johann Simon 
MAYR). 68. Helypénz része! 70. Odalök páratlan betűi. 71. 
Nagy templom. 73. Tova. 76. Reményi Ede.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 26. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. 
vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 23. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: “Csillagáros betlehemi 
éjben, hivogat máma engem is a jászol”. Nyertese: Doszpoth 
Dezső László, 1116 Budapest, Barázda köz. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) 
vehető át.
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Elhunyt Őrmező Kossuth-díjas lakója

Örökre elhagyta a Költők 
parkját Kalász Márton

Egy magyar klasszikus

Karinthy 
Színház: 
Kulcskeresők
Flórisné bevásárlásból érkezik meg 
új lakásukba, ahol még egymásra 
halmozott dobozok rejtik a holmi
jukat. Miközben megpróbál rendet 
teremteni a káoszban, férje miatt 
is aggódik, akinek pilótaként 
prágában kell landolnia aznap. 
Ekkor érkeznek az új lakásba 

váratlanul új szomszédok. „Arról 
írok, hogy ilyenek vagyunk mi, 
magyarok. Van úgy, hogy alábe
csüljük magunkat, és akkor elfog 
egy kisebbrendűségi érzés, van 
úgy, hogy túlbecsüljük magunkat, 
és akkor azt álmodjuk, hogy mindent 
jobban tudunk mindenki másnál… 
egyetlenegy van nekünk: a tehetsé
geink” – írja Örkény a szerzői szán
dékáról. Az időtlen tragikomédia 
bravúros szereposztásában kel 
életre a Karinthy Színház színpadán.

Hozzávalók:
•	 2	ek.	sertészsír•	 2	ek.	pirospaprika•	 1	gerezd	fokhagyma,		apróra	vágva

•	 2	közepes	fej	vöröshagyma,	apró	kockákra	vágva•	 3	csirkecomb,	mindegyiket	ízületénél	kettévágva•	 2	paradicsom,	apró	kockákra	vágva
•	 1	tv-paprika,		apró	kockákra	vágva•	 1/2	zellergumó•	 só,	ízlés	szerint•	 víz

Habaráshoz
•	 15o	g	tejföl
•	 1/2	ek.	liszt

A	nokedlihez
•	 2oo	g	liszt
•	 2	db	nagyobb	tojás•	 2	csipet	só
•	 őrölt	bors,	ízlés	szerint•	 víz	(nagyjából	1,2	dl)
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Nemzetközi kosárlabda-
tornával kezdte a 2022-es 
évet a MAFC. A kosársu-
lijáról is híres klub volt 
a házigazdája a január 6–9. 
között a Gabányi László 
Sportcsarnokban az EYBL 
(European Youth Basketball 
League) U16-os bajnoksá-
gának második fordulójának. 

– A legjobb döntés volt öt évvel ezelőtt 
az EYBL-hez csatlakozni, az ifjúsági li-
gához tartozás a fejlődésünk záloga – je-
gyezte meg a fordulót megnyitó MAFC–

Komarno mérkőzés előtt 
Kangyal Gergő. A MAFC 
kosárlabda-szakosztályá-
nak vezetője hangsúlyozta: 
a mostani torna esetében is 
fontosabb a dobogónál a ta-
pasztalatszerzés, egy nem-
zetközi megmérettetésen 
ugyanis rengeteget lehet ta-
nulni a különböző országok 
játékstílusaiból. 

A cseh, magyar, német, 
román, spanyol és szlovák 
klubokat képviselő, össze-
sen kilenc gárdából álló 
mezőny résztvevői három 
korosztályban (U14, U16, 

U18) léptek pályára, a csa-
patok 4-4 meccset játszot-
tak. A hazai eredményekről 
szólva Kangyal Gergő ki-
jelentette, a Ligának ugyan 
a középmezőnyébe tarto-
zunk, de az egész magyar ko-
sárlabda szeretne felzárkózni 
az európai él-, illetve közép-
mezőnyhöz. Hozzátette, sike-
reikhez nagyban hozzájárult 
az önkormányzat támogatá-
sa. A MAFC Kosársuli szinte 
az összes újbudai iskolában 
jelen van, az érdeklődő di-
ákok a Gabányiban tartott 
bázisedzéseken is részt ve-
hetnek. Jelenleg 350 alsós 
gyerek jár a klub edzéseire, 
közülük kerül ki a MAFC 
akadémia 200 fős profi után-
pótlásbázisa.

T. D.

Európai torna 
házigazdája volt a MAFC

sport
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ujbuda.hu/torocsikmari

ÖN DÖNT!
MELYIK ÚJBUDAI KÖZTERÜLET 

KAPJA TÖRŐCSIK MARI NEVÉT?
Újbuda Önkormányzata szeretne méltó emléket 
állítani Törőcsik Mari színművésznek, aki élet-
művének, valamint Újbuda iránti kötődésének, 
szeretetének és ragaszkodásának elis-
meréseként 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

Feneketlen-tó  
körüli park

Etele 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

Összefogás  
a nagycsaládosok 
karácsonyáért
A 2021-es év sem tel-
hetett el nagycsaládos 
karácsonyi ünnepség 
nélkül, amit Újbu-
da Önkormányzata 
25 esztendeje azért 
rendez meg minden 
decemberben, hogy 
támogassa a három, 
vagy annál több 
gyermeket nevelő 
szülőket, illetve 
gyerekeiket. A Bi-
kás parkban felál-
lított adventi vásár 
helyszínén december 17-én 
szabadtéri koncerttel és látványos gyerekműsorokkal 
kedveskedtek az újbudai nagycsaládosoknak. A gyere-
keket és szüleiket a vásáron felhasználható kuponok-
kal, forró italokkal, élelmiszer- és édességcsomaggal, 
valamint könyvekkel lepte meg az önkormányzat. 
A közel 400 csomag előteremtésében és az ünnepi 
programok megvalósításában az önkormányzat mellett 
számos cég vállalt szerepet.


