
Újbuda Önkormányzatának képviselői 
elfogadták a 2022-es év költségvetését 
az idei első testületi ülésen. Az ember-
központú büdzsét óvatosan tervezték, 
mivel továbbra sem tudni, meddig tart 
a koronavírus-járvány miatt kihirde-
tett veszélyhelyzet. A legfontosabb cél 
a gazdasági stabilitás és az innova-
tív hozzáállás mellett a kiszámítható 
közszolgáltatások fenntartása, a mun-
kaerő megtartása, Újbuda további fej-

lesztése. A beruházások 
közül a legnagyobb idei 
projekt az évek óta épü-
lő Gyermek egészségügyi 
Központ befejezése. Emel-
lett az önkormányzat idén 
is folytatja az utak, jár-
dák, játszóterek felújítását, 
és óvodafelújításokra is sor kerülhet. 
A környezetvédelmi programon belül 
folytatódik a zajtérkép kidolgozása, 
és helyi légszennyezettségi térkép elő-
készítését is megkezdi az önkormány-
zat. A képviselők ezen túlmenően rá-
bólintottak egyebek között a Kelenföldi 
Városközpont értékesítési pályázatának 
érvénytelenítésére, valamint arra, hogy 

az önkormányzat sürgesse 
a kormánynál a Déli Körvasút 
tehermentesítésére is alkalmas 
V0 vasútvonal előkészítését.  
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Látható felügyelet,  
zöld kerület

Színdarab  
az iskolás lányok  
netes zaklatásáról

#Zérótolerancia

Hadikot  
a cipőboltból

Interjú Bosznai Tiborral,  
a Pro Cultura Újbuda 
idei egyik díjazottjával 15

8
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Interjú a közterület- 
felügyelet új vezetőjével4

Sikerrel lobbizott több mint  
100 új fáért a főváros és Újbuda

11

Harminchat új, Glasdon Jubilee 
típusú 110 literes hulladéktá-
rolót helyeznek ki a következő 
hetekben Újbuda forgalmasabb 
részeire. Jelenleg 2400 szemetes 
van a XI. kerületben, melyeket 
legalább heti két alkalommal, 
a terheltebb területeken ennél 
gyakrabban ürítenek.

További 520 hulladékgyűjtőt kezel 
az FKF a kerület fővárosi illetékességű 
közterületein.

Tavaly egy év alatt 1751,5 köbméter illegális 
hulladékot, valamint 4928 köbméter hulladé-
kot szállítottak el a szemetesekből és a közte-
rületekről. Az önkormányzat által szervezett 
gyűjtés során 35,5 tonna veszélyes hulladék 
került biztonságos helyre.

A közösségi együttélés szabályaira vonat-
kozó rendelet módosítása – amelyet a képvise-
lő-testület tavaly októberben fogadott el – arra 
kötelezi a kerületi tulajdonosokat/bérlőket, 
hogy üzlethelyiségük elé szemetest helyezze-
nek ki, amelyet igény szerint megkaphatnak 
az önkormányzattól is. A rendelet betartását 
Újbuda Közterület-felügyelete 2021. decem-
ber óta ellenőrzi.

Új kukák a kerületben

Január 23-án reggel 
tűz ütött ki a Szent Imre 

Kórházban, a nagy erőkkel 
kivonuló tűzoltók gyorsan 

eloltották a lángokat. 
Egy nő meghalt a tűzben, 

amelyet a kórház közle-
ménye szerint ő maga 

okozott.

Tűz a Szent Imre Kórházban, 
egy ember meghalt

5

Innováció és 
stabilitás az új 
költségvetésben 

 

KÖLTSÉGVETÉS
2022

Még több fa lesz 
az új villamosvonal 
mellett

+63%+63%
Beruházások 

és szolgáltatások 
fejlesztése
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Covid-helyzet 
az óvodákban, 
bölcsödékben
Az Újbuda Ön-
kor m á ny z a t a 
által fenntar-
tott óvodákban 
(nyolc székhely 
és 20 telephely) 
január harma-
dik hetében 
Covid-fertőzés 
miatt 18 cso-
portban rendelt 
el rendkívüli 
szünetet vagy 
részleges ka-
rantént az ille-
tékes kormányhivatal (a következő héten nem volt 
ilyen intézkedés). A nyolc bölcsődében összesen 
öt csoport zárt be a megbetegedések miatt február 
1-jéig. 

Január 15. óta a Covid-betegség, illetve -fertő-
zöttség mértékétől függően már a tünetek kezdetétől 
számított 7., illetve 5. naptól visszatérhetnek a gyó-
gyult vagy negatív antigén tesztet adó gyerekek 
a közösségbe (tünetmentes fertőzöttek az 5. napon, 
negatív teszteredménnyel mehetnek).

A Covid-betegek szoros kontaktjai közül az oltot-
taknak nem kell karanténba menniük (már az első 
oltás után sem), az oltatlanokat öt napig kell elkü-
löníteni. Magyarországon már az öt évnél idősebb 
gyerekek is kaphatnak oltást, de 12 éves korig kizá-
rólagk a házi gyermekorvosoknál vagy előzetes idő-
pontfoglalással a kórházi oltópontokon. A regisztrá-
ció nélküli akciónapokon – melyeket februárban is 
megszerveznek minden csütörtök és péntek délután, 
valamint szombaton – csak a 12 év feletti korosztályt 
várják az oltópontokon.

A biztonságos 
közlekedés előse-
gítése érdekében 
újabb sebességmé-
rőket helyezett ki 
az önkormányzat 
a kerületben 
három helyszínen: 
a Hegyalja úton, 
a Gazdagréti úton 
és az Alsóhegy 
utcában.

Új sebességmérők

Január 23-án reggel 
tűz ütött ki a Szent 
Imre Kórházban, 
a nagy erőkkel kivonuló 
tűzoltók gyorsan elol-
tották a lángokat. Egy 
nő meghalt a tűzben, 
amelyet a kórház közle-
ménye szerint ő maga 
okozott. 

Fél 8 után riasztották a tűzoltó-
kat a Tétényi úti Szent Imre Kór-
házhoz a földszinten keletkezett 
tűz miatt. Kisdi Máté, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője az ujbuda.hu kérdésé-
re elmondta, a fővárosi tűzoltók 
a legmagasabb riasztási foko-
zatban érkeztek ki: 18 tűzoltó 
gépjárművel több mint hetvenen 
vonultak a helyszínre. A lángok 
egy kis detoxikáló helyiségben 
keletkeztek, a tűzoltók három víz-
sugárral oltották el. Bár tűz csak 
itt volt, a hő, a füst és a korom 
100 négyzetméternyi területet 
rongált meg a földszinten. Az ol-
tással párhuzamosan a tűzoltók 
a füsttel szennyezett kórtermek-

ből 56 beteget vittek át a kórház 
biztonságos részeibe. A szóvivő 
lapunknak elmondta, a tűzvé-
delmi biztonsági berendezések 
jól vizsgáztak: a tűzgátló ajtók 
és a riasztó megfelelően működ-
tek, így számos kórtermet elég 
volt csupán bezárni.

A tűzoltók átszellőztették 
az épületet, erre az időre az érin-
tett betegeket a kórház másik 
szárnyában helyezték el, de a leg-
többen még délelőtt visszakerül-
tek eredeti termükbe. A sürgős-
ségi osztály négy ápoltját más 
intézményekbe szállították. A ke-
letkezett károk, a falakat borító 
korom miatt a sürgősségi átmene-
tileg nem fogad pácienseket – kö-
zölte a kórház.

A tűz okairól a katasztrófavé-
delem csak a vizsgálat befeje-
zése után ad felvilágosítást, de 
a Szent Imre Kórház kiadott egy 
közleményt, eszerint a sürgős-
ségi osztály detoxikáló helyisé-
gében elhelyezett beteg dohány-
zás közben okozhatta a tüzet, 
amelynek során életét vesztette. 
Győrfi Pál, az Országos Men-
tőszolgálat szóvivője arról tá-
jékoztatott, két férfit és egy nőt 

füstmérgezés gyanújával egy 
másik kórház toxikológiai osz-
tályára vittek.

Az emberi erőforrások mi-
nisztere, Kásler Miklós helyszí-

ni szemléjén megbizonyosodott 
arról, hogy a teljes személyzet 
és a betegek is biztonságban 
vannak, majd minden segítségé-
ről biztosította a kórház főigaz-

gatóját. A miniszter kijelentette, 
a tűzeset miatt újra kell szervez-
ni a budapesti sürgősségi ellá-
tást.

T. D.

aktuális aktuális

Tetten érték  
a gépkocsifeltörőt
Az újbudai nyomozók január 18-án tetten értek 
egy férfit, aki egy fél ollóval megrongálta az egyik 
áruház parkolójában egy autó zárszerkezetét. 
A nyomozók a helyszínen elfogták a feltételezett 
elkövetőt, akinél megtalálták a gépkocsi feltöré-
séhez szükséges eszközt is. O. Miklós korábban már 
többször került szembe a törvénnyel hasonló bűncselek-
mények miatt.

Az újbudai rendőrök kétrendbeli dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki a férfit, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet 
az ügyészség indítványára az illetékes bíróság január 21-én 
elrendelt.

„Így közlekedtek ti” – 
gyermekrajzpályázat
A BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottsága idén 
is gyermekrajzpályázatot hirdet három korcsoportban; 
óvodások (3–6 éves), alsó tagozatos (7–10 éves) és fel-
ső tagozatos (11–15 éves) tanulók részére. A rajzoknak 
a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatniuk. 
A rajzok mérete A/4, illetve A/3 lehet. Az alkalmazott 
technika lehet grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, 
tempera, olaj, diópác vagy szénrajz. A rajz hátoldalán fel 
kell tüntetni az alkotó nevét, életkorát, lakcímét, illetve 
óvodájának vagy iskolájának nevét, címét, e-mail címét 
és telefonszámát. 

Az alkotásokat az alábbi címre kell megküldeni: BRFK – 
Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság, cím: 1149 Budapest, 
Hungária krt. 149. Postacím: 1581 Budapest, Pf. 27. Hatá-
ridő: április 22.

A díjátadó várható időpontja: 2022. május 11. További in-
formációk: BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály, Veresné 
Bacsó Szilvia r. őrnagy; telefon: 273-4000 (63-172-es mel-
lék), e-mail: veresneb@budapest.police.hu

Barát vagy ellenség?
Az online ismerkedés veszélyeiről 

fiataloknak
Az internet remek lehetőséget teremt, hogy új is-
merősöket szerezz, de találkozhatsz rossz embe-
rekkel is, akik ki akarnak használni. Eleinte ked-
vesek azért, hogy a bizalmadba férkőzzenek. Ne 

feledd, az interneten nem minden az, aminek látszik! 
Lehetséges, hogy valaki nem az, akinek mondja magát, 

például nem gyerek, hanem felnőtt. Akit nem ismersz sze-
mélyesen, az idegen – légy vele nagyon óvatos!

Veszélyes helyzet lehet, ha:
▪ arra irányulnak kérdései, hogy egyedül vagy-e otthon
▪ arra kér, hogy mondd el, hol laksz, vagy személyes talál-

kozót kér tőled
▪ arra kér, hogy kapcsolatotokat tartsd titokban mások előtt
▪ fogdossa magát előtted
▪ arra kér, hogy te érintsd meg magad előtte
▪ intim képet kér rólad
▪ olyat tesz vagy mond, amitől kellemetlenül érzed magad
Annak érdekében, hogy elkerüld a kellemetlen helyze-
teket vagy az áldozattá válást, a rendőrség az alábbia-
kat tanácsolja:
▪ közösségi oldalakon úgy állítsd be adataidat, hogy képei-

det csak ismerőseid láthassák
▪ kapcsold be a kétfaktoros hitelesítést fiókod védelme ér-

dekében
▪ beszélgess szüleiddel, és mindenképpen szólj nekik, ha 

egy beszélgetés során kellemetlenül vagy veszélyben ér-
zed magad, ha fenyegetnek vagy zsarolnak

▪ ne ossz meg magadról intim vagy kínos helyzetben ké-
szült képet 

▪ ne adj ki magadról személyes információkat ismeretle-
neknek (például iskolád neve, lakcímed, pontos születési 
dátumod, telefonszámod)

▪ ne bízz meg olyanban, akit személyesen nem ismersz.

kék hírek

Átadták az idei Pro Cultura Újbuda díjat. 
Az elismerést megosztva vehette át 
a magyar kultúra napja alkalmából Faur 
Zsófia, a Faur Zsófi Galéria tulajdonosa, 
a Kulturális Tizenegy Egyesület elnöke, vala-
mint Bosznai Tibor, a Hadik Kávéház művé-
szeti vezetője. 

A Pro Cultura Újbuda díjat az önkormányzat minden évben 
a kerület művelődésének, kulturális életének fejlesztéséért 
végzett munka elismeréseként adja át. A Kölcsey Ferenc Him-
nusza befejezésének évfordulója, azaz a magyar kultúra napja 
alkalmából  rendezett ünnepségen Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mester a díjazottak méltatása után az emlékezés fontosságára 

hívta fel a figyelmet. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy 
Újbuda belvárosának kulturális pezsgése összeköti a kerület 
lakóit. A Bartók-negyed a kulturális szupersztrádán kapcsola-
tot teremt a világ bármely részén élő emberek között. – A két 
kitüntetettnek is köszönhetően a „kultúra élt, él és élni fog” – 
tette hozzá Bakai-Nagy Zita.

– A 2022-es költségvetésben az önkormányzat jelentős for-
rást különített el a kerület kulturális életének fejlesztésére – 
mondta el Barabás Richárd, a területért felelős alpolgármes-
ter. Újbuda készen áll arra, hogy a Bartók-negyeddel egy új 
központ jöjjön létre, amely összeköti a szomszédos kerületek, 
a déli agglomerációs települések lakóit, és a turisták számára 
is új vonz erőt teremt.

Bosznai Tiborral készült interjúnkat  
a 15. oldalon olvashatják.

Újbuda belvárosának kulturális pezsgése összeköti a kerület lakóit

Faur Zsófia és Bosznai Tibor  
a Pro Cultura idei díjazottjai

Akadálymentes bankautomata  
a Polgármesteri Hivatal épületében
Az önkormányzat két lá-
tássérült munkatársa hívta 
fel Bakai-Nagy Zita alpol-
gármester figyelmét arra, 
hogy nincs a hivatal köze-
lében működő, általuk is 
biztonságosan használható 
(beszélő) bankautomata.

Több mint egy év leve-
lezés, egyeztetés után sike-
rült elérni, hogy a hivatal 
épületében lévő bankauto-
matát kicseréljék, és aka-
dálymentes legyen.

A portán fülhallgatót is 
adnak a látássérülteknek, 
így is segítve őket a beren-
dezés  használatában.
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Tűz a Szent Imre Kórházban, 
egy ember meghalt

Forgalmi 
változás
A 2022. február 5-i hétvégén vízvezeték-kiváltás-
hoz szükséges forgalomtereléssel folytatódik az út-
felújítás.

A közműfelújítás munkaterülete miatt az Október 
huszonharmadika utca Petőfi híd felé vezető olda-
lát, a Fehérvári út és a Szerémi sor között lezárják, 

a két irány forgalma a kifelé vezető 
oldalon két-két sávban fog haladni, 

hasonlóan a tavaly őszi tereléshez.
A Bercsényi utcánál megszűnik 

a visszafordulás, illetve balra ka-
nyarodás a mélygarázs felé, melyet 
a Budafoki út előtt jelzőlámpás 
irányítás segíti majd. A Baranyai 
térről és a Kőrösy József utcából 
szintén nem lehet majd kihajtani 
az Október huszonharmadi-

ka utcára. A kialakításra kerülő forgalmi rendben 
az Október huszonharmadika utcáról a Budafoki útra 
– a centrum felé – nem lehet majd balra kanyarodni. 
A városból kifelé közlekedők pedig nem tudnak balra, 
a Fehérvári út felé fordulni. A fenti ütem várhatóan 3 
hónapig fog tartani.

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!
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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 végzettségű-
ek pótléka havi 30 ezer forintról 50 ezerre, a középfokú vég-
zettségűeké 25 ezerről 42 ezerre, az ápolók és gondozóké 10 
ezerről 17 ezer forintra nő. A köznevelési intézmények peda-
gógusai 20 ezer forinttal kapnak többet havonta, a technikai 
dolgozók 7 ezer forinttal. A közalkalmazottak éves cafeté-
riakerete 100 ezer forinttal 300 ezer forintra bővül. Az ön-
kormányzati kiadások 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. 

A szakosított pótlékot az önkormányzati óvodák, valamint 
szociális és gyermekjóléti intézmények alkalmazottainak ad-
ják. Az Újbudai Idősek Háza dolgozói esetében ez végzett-
ségtől függően 70 ezer, 50 ezer, illetve 30 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

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

Szakosított ellátási 
pótlék – pontosítás
Előző számunk 4. oldalán, a Növekvő támogatások 
azoknak, akik értünk dolgoznak című cikkünkben 
szereplő szakosított ellátási pótlék összegei tévesen 
jelentek meg. A helyes változat:

„Új pótlékként 2022. január 1-jétől bevezetésre 
kerül továbbá a szakosított ellátási pótlék, amelyet 
az elmúlt időszak szakmai fejlődése, fejlesztése tett 
indokolttá. Ez az Újbudai Idősek Háza dolgozói ese-
tében végzettségtől függően 50 ezer, 40 ezer, illetve 
20 ezer forintot jelent.”
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Látható felügyelet,  
zöld kerület
Január 1-jétől új veze-
tője van az Újbudai 
Közterület-felügyeletnek. 
Szabó Róbert György 
korábban igazgatóhe-
lyettesként is dolgo-
zott a Fraknó utcai 
székhelyen. 

 
 �Milyen szakmai utat járt be  
az igazgatói székig?

Húsz esztendővel ezelőtt kezdtem 
közterület-felügyeleti pályafutá-
somat a Fővárosi Közterület-fel-
ügyeletnél, ahol 2009-ig dol-
goztam, voltam szolgálatellenőr 
és közterület-felügyelő. Ugyaneb-
ben az évben már a XII. kerület-
ben töltöttem be vezetőhelyettesi 
posztot. 2018-ban Újbudán lettem 
igazgatóhelyettes, sokáig laktam 
is a XI. kerületben. 
 
 � Akkor szakemberként és ma-
gánemberként is láthatja, me-
lyek a következő időszak leg-
fontosabb teendői…

Szeretném megtartani a felügye-
let jó hírét. Terveim között szere-
pel az úgynevezett látható közfel-
ügyelet megvalósítása is. Újbuda 
lakosságszámát és területét te-
kintve az egyik legnagyobb város 
Magyarországon, így a felügye-
lőknek nehéz gyalogosan gyorsan 
eljutni a kerület egyik pontjából 
a másikba. Gyakrabban lehetne 
látni őket, ha kerékpárral jön-
nének-mennének. A bicikliutak 
erre már lehetőséget adnak. Az is 
megoldás, ha a szolgálati autót 
olyan frekventált helyen teszik le, 
mint a Móricz Zsigmond körtér, 
a Feneketlen-tó környéke, ahol 
már gyalog is tudnak járőrözni. 
Harmadik fontos feladatom az ál-
lomány megtartása. Komplikált 
a jogszabályokat jól ismerő, fel-
készült felügyelőt találni. Az új 
szakemberek képzése viszont ne-
hézkes, például csak egy helyen 
lehet az országban vizsgázni, Kő-
szegen. 

 � Hogyan lehet az állományt 
megtartani?

Erkölcsi és anyagi megbecsü-
léssel. Utóbbit segítheti, hogy 
a most elfogadott költségvetés 
ezt biztosítja. Az illetményalap 
emeléséből következik az egyéb 
adókból származó jutalékok, pél-
dául a veszélyességi pótlék nö-
vekedése. Szeretnék létrehozni 
egy jutalomként adományozható 
díjat vagy elismerést, amelyet 
bármelyik felügyeletnél dolgo-
zó kollégám megkaphat, legyen 
az felügyelő vagy adminisztráci-
ós munkát végző kolléga.
 
 � Ennyire nehéz új 
munkaerőt be-
vonzani?

Nagyon sokan 
jelentkeznek 
f e l ü g y e l ő -
nek, de nincs 
s z a k k é p e -
sítésük. Ne-
künk viszont 
olyan emberre 
van szükségünk, 
aki ismeri a teljes 
jogszabályi hátteret, el-
végezte az OKJ-tanfolyamot, 
amely 300 órás képzést jelent, 
és letette az elméleti és gyakorlati 
vizsgát. Ilyen ember kevés van, 
vagy egyáltalán nincs. 
 
 � Korábban a teendői között 
említette meg lapunknak a 
roncsautók kérdését is. Ezzel 
mi a helyzet? 

A roncsautókat illetően meg kell 
különböztetni a lejárt műszakival 
rendelkező kocsikat a rendszám 
nélküli, de műszaki engedély-
lyel működő gépjárművektől. 
Utóbbiak esetében június 31-én 
lejár a moratórium, tehát újból 
életbe lép az elszállítási kötele-
zettség. A járványhelyzet miatt 
most nagyon sok ilyen jármű van 
a kerületben. Járványhelyzeten 
kívül rövid időn belül felszólít-
juk a tulajdonost, hogy vigye el 
autóját. Ha a felügyelet szállítja 

el a gépjár-
művet, an-

nak jelentős 
költsége van, 

amelyet a tulaj-
donosnak kell meg-

térítenie. Az elszállított 
kocsikat hat hónapig tároljuk, 
majd ha az értesítések ellenére 
sem jön érte a tulajdonos, akkor 
bezúzatjuk. Sajnos gyakran az is 
előfordul, hogy más kerületből 
hozzák ide a lejárt rendszámú 
és műszaki engedélyű járműve-
ket, aztán itt végleg leteszik őket. 
 
 � Gyakran érkeznek lakossági 
bejelentések a hajléktalanok-
ra vonatkozóan? 

Igen. Legtöbben azt kérik, hogy 
távolítsuk el őket a közterületek-
ről. A lakosok viszont elfelejtik, 
hogy egy felügyelő nem vihet 
el egy otthontalan embert, mert 
ezzel korlátozná a személyi sza-
badságát. A Máltai Szeretetszol-
gálattal és a rendőrséggel együtt-
működve tudunk ténylegesen 
segíteni. Rendszeresen szerve-
zünk erre vonatkozóan akciókat. 

Próbálunk a kérdéshez embersé-
gesen hozzáállni. 
 
 �Mit tehetnek a közterület-fel-
ügyelet munkatársai hulladék
ügyben?

Ebben a témában mindenkép-
pen szét kell választani az utcai 
és a szelektív hulladéktárolók 
ügyét. Az utcára kihelyezett 
gyűjtőkbe az előírások ellené-
re mindent bedobnak, a tárolók 
mellett is sok a szemét, már-már 
lerakónak tekintik ezeket a hely-
színeket. A kerületben ráadásul 
nagy az átmenő forgalom, sokan 
az agglomerációból érkezve meg-
állnak Újbudán, hogy itt rakják le 
szemetüket. A sárga, illetve kék 
fedelű, műanyag és fém-, illetve 
papírhulladék-gyűjtőkkel ugyan-
ez a helyzet. Ha mindenki azt 
dobna a kukákba, amit szabad, 
akkor nem lennének színültig tele 
a köztéri hulladéktárolók sem. 

Általános szemléletváltásra van 
szükség. 
 
 � Sokakat foglalkoztat a felelős 
kutyatartás kérdésköre. Sok 
panasz érkezik ezzel kapcso-
latban? 

A felelős állattartók mellett saj-
nos vannak, akik tesznek az elő-
írásokra. Mert megtehetik. A pó-
rázon sétáltatásra vonatkozóan 
még a szabálysértési törvényben 
sincs semmi. A büntetéssel kap-
csolatban is vannak kérdések, 
nem egyértelmű a szabályozás. 
Mindenképpen szeretnék tenni 
azért, hogy ez megváltozzon. Ha 
sokat kardoskodunk a témában, 
akkor lesz foganatja.
 
 � Hogyan foglalná össze rövi-
den újbudai terveit?

Látható felügyelet, állomány-
megtartás és zöld kerület. 

T. K.

Még több fa lesz az új 
villamosvonal mellett
Közösen lobbizott Újbuda és a főváros
A Fővárosi Önkormányzat és a XI. kerü-
leti önkormányzat együttes kérésére 
a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) 
újranyitotta a budai fonódó villamos déli 
ágának tervezési szakaszát – számolt be 
Facebook-oldalán Karácsony Gergely 
főpolgármester.  

 
A főváros és a XI. kerület álláspontja az volt, hogy a BFK 
terveiben szereplőnél százzal több fát lehetne elültetni 
a Műegyetem rakparton haladó villamosvonal mellett. 
A múlt heti egyeztetésen méterről méterre átnézték a ter-

veket, végül közel száz esetben találtak elvi lehetőséget 
újabb fák elhelyezésére. – Ehhez az eredményhez szükség 
volt a főváros és a XI. kerület együttes fellépésére – hang-
súlyozta a főpolgármester, aki a BFK-nak is megköszönte 
az együttműködést. Kabinetfőnöke, Balogh Samu külön 
megköszönte a közreműködő két újbudai alpolgármester, 
Bakai-Nagy Zita és Orosz Anna segítségét.  

– A részletes tervezés az érintett önkormányzatok egyet-
értésében folytatódhat, ekkor fog kiderülni, hogy a közel 
száz elméleti helyből hány válhat valósággá – tette hozzá 
Facebook-bejegyzésében Balogh Samu.  

A már ismert részletekről Vitézy Dávid, a BFK vezérigaz-
gatója számolt be, ugyancsak közösségi oldalán. 
▪ A forgalmi rend, a füves pályák hossza, a megállók elhe-

lyezése a fővárosnak és a kerületnek is megfelelő.  
▪ A FŐKERT eltekint attól az elvárásától, miszerint 

másfél méteresnél szűkebb zöldsávba fa nem kerülhet. 
Az úgynevezett Stockholm-módszer fatelepítési techno-
lógia kiterjedtebb alkalmazását elfogadták.  

▪ A BKK és a BKV korábbi állásfoglalásától eltérően 
buszmegállóba is lehet új fát telepíteni (ezek jellemzően 
villamospótlás esetén használt megállók). 

▪ A XI. kerület vezetése hozzájárult 20-25 parkolóhely 
megszüntetéséhez, így újabb fák kaphatnak területet. 

▪ A Fővárosi Vízművek hozzájárult, hogy a vízcsövek ki-
alakításának módosításával váljék lehetővé további fák 
elültetése. 

▪ A főváros elfogadta a távhőszolgáltató azon álláspontját, 
hogy ne telepítsenek olyan helyre fákat, ahonnan néhány 
éven belül ki kéne őket vágni a távhőfejlesztések miatt. 

– Maradtak még nyitott kérdések – tette hozzá Vitézy –, 
vannak helyszínek, ahol az Eurovelo kerékpárút és a fasor 
együtt nem fér el, ezekről továbbtárgyalnak. 

Az eredeti tervekhez képest százzal több fának 
találtak helyet a villamos vonalán

PUZZLE Óvoda  
és Általános Iskola

Címünk: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12–14.

Ismerj meg minket, várunk sok szeretettel 
a 2022/2023-as iskola-előkészítős csoportunkba. 

www.suliovi.hu +3620/935-1537

A rend alapítását 
ünnepelték a ciszterek

Hagyományosan minden évben január 
26-án ünnepli a ciszterci rend megala-
pításának évfordulóját.

Ünnepi szentmisét mutatott be a Budai Ciszter-
ci Szent Imre-templomban Bérczi Bernát zirci 
apát a ciszterci rend alapításának évfordulóján. 
A rend Molesme-i Szent Róbertet, Szent Alberi-
ket és az angliai származású Harding Szent Ist-
vánt sorolja alapító atyái közé. Szent Róbert volt 
az, aki 1098-ban húsz rendtársával letelepedett 
a franciaországi Citeaux-ban (latin nevén Cister-
cium), hogy a világtól elzárt helyen könnyebben 
követhessék Szent Benedek reguláit. Ő maga egy 
esztendő után visszatért Molesme-be, helyét Szent 
Alberik vette át.

Szent Alberik megalkotta a rend ideiglenes sza-
bályzatát, és meghatározta a szerzetesek ruháza-
tának színét (fehér habitus, barna, később fekete 
skapuláréval). II. Paszkál pápa 1100. április 18-án 
önálló védelmi okiratot adott ki az új közösségnek. 

A teljes szervezettséget Harding Szent István apát 
vezetésével sikerült elérni 1119-ben, a rend alkot-
mányának számító Charta Caritatis szabályzattal.

Bérczi Bernát az alapító atyák lelki nagyságát, 
harcos akaraterejét emelte ki: „Megharcoltak Isten-
nel közös magányukért, avagy a magányból sarjadó 
lelki egységért. Megharcoltak az igazi emberi sza-
badságért. Megharcoltak ezáltal a lelki tisztaságért.”

A szerzetesek életében nagy szerepe volt a csönd-
nek. Az apát hangsúlyozta, hogy a mai, zaklatott 
világban élő embernek bőven van mit tanulnia tő-
lük, hiszen szinte folyamatos zajban telnek napja-
ink. Mindig mindenről tudni akarunk, folyamatos 
a késztetés, hogy mindent azonnal megosszunk, 
posztoljunk, „s ebben a zajban elveszik nemcsak 
maga az ember, hanem elveszik a kapcsolat mély-
sége és a mondanivaló lényege”. Zárásként Bérczi 
Bernát úgy fogalmazott, hogy az állandó zaj helyett 
keressük inkább mi is a csöndet, a csöndben pedig 
Isten jelenlétét. A külvilág helyett befelé figyelve, 
a lélek mélyén találkozhat az ember az Istennel. 

Interjú a közterület- 
felügyelet új vezetőjével

A téli időszakban külön járőrszolgálat foglalkozik 
a hajléktalanokkal, és próbálják segíteni őket, meggyőzni 
arról, hogy vegyék igénybe a nappali vagy éjjeli melegedőket
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A vasúti gyűrű tehermentesíthetné a Déli körvasutat

A V0 előkészítését 
sürgeti a kerület

Az önkormányzat 
a képviselő-testület hatá-
rozata alapján felszó-
lítja a kormányt, hogy 
mihamarabb álljon elő 
a Budapestet elkerülő, 
kizárólag teherforgalmi 
célokat szolgáló vasúti 
gyűrű (V0) megvalósítha-
tósági tanulmányával. 

A projekt európai uniós támoga-
tását csak a megfelelő  engedé-
lyek és költség-haszon elemzés 
alapján lehet igényelni, ame-
lyek elkészítését szintén sürgeti 
a kerület annak érdekében, hogy 
a források rendelkezésre tudja-
nak állni már ebben a finanszíro-
zási ciklusban. 

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) a múlt héten 
közölte, hogy a beruházás kör-

nyezetvédelmi engedélye 2023 
tavaszra, a megvalósíthatósági ta-
nulmány jövő nyárig elkészülhet. 
Az újbudai képviselő-testület ál-
tal elfogadott határozat felszólítja 
a kormányt, hogy ezeket a dátu-
mokat kormányhatározatban is 
rögzítse. A Budapesti Agglomerá-
ciós Vasúti Stratégiára vonatkozó 
2021 decemberi kormányhatáro-
zat ugyanis csak az előkészítés 
megkezdését tartalmazza, határ- időt azonban nem rendel hozzá. 

(Az illetékes miniszter, Palkovics 
László és Vitalij Szavaljev orosz 
közlekedési miniszter tárgyalá-
sa után kiadott közlemény arról 
is szól, hogy az orosz fél nyitott 
a V0 finanszírozásában való köz-
reműködés lehetőségének vizsgá-
latára.) 

Újbuda Önkormányzata abban 
bízik, hogy ha a V0 elkészül, 
akkor az a Budapest-Kelenföld 
és Ferencváros között közleke-
dő, a XI. kerületen a tervezett 
Nádorliget megálló érintésével 
áthaladó leendő Déli Körvas-
út teherforgalmát is felszívná. 
A Hamzsabégi sétányt is érintő 
körvasút így nem vagy kevésbé 

lehetetlenítené el a környéket, 
az ott található ingatlanok nem 
értékelődnének el. 

Az esetleg megépülő V0 sem 
tehermentesítené azonban telje-
sen a környéket, legalábbis a kör-
vasút honlapján az áll, hogy „az 
egyelőre koncepcióterv szintjén 
álló elvi elképzelés sem vált-
hatja ki az elsősorban a bővülő 
személyforgalom számára épülő 
Déli Körvasutat”. Ha ez valóban 
így marad, akkor az önkormány-
zat által 2020-ban Palkovics 
Lászlónak írt levélben kért kár-
talanítás (fapótlás, zajvédelmi 
berendezések építése, az érintett 
lakások nyílászárócseréje) to-
vábbra is megilletheti a lakókat.

– A Hamzsabégi út–Dombóvári út–Sárbogárdi út környékének lakóit és a sétányt szerető 
emberek összefogását támogató civil egyesület (Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért 
– POPÉK) örömmel fogadta Újbuda Önkormányzatának kormányt sürgető határozatát – 
mondta Tóth Sándor Péter alelnök. 

A V0-ás megépítésével ugyanis a Déli Körvasútra tervezett extra drága vágánybővítés okafo-
gyottá válhat. Az átmenő teherforgalom városból való kivezetésével, a Hamzsabégi sétány 
menti vágányok tengelyterhelési felújításával, a forgalomirányítás digitalizálásával szükségte-
lenné válik a körvasúthoz tervezett speciális zajvédelmi eszközök (óriás beton támfal) telepítése 
is. – Mindezzel sok pénzt lehetne megspórolni, és mintegy ötezer négyzetméteres zöld felü-
letet lehetne megmenteni. Ráadásul az újbudai klímastratégia is teljesíthetőbb lesz – mondta 
lapunknak Tóth Sándor Péter. A stratégia célja, hogy növekedjen a zöldterület a kerületben. 

A POPÉK alelnöke emlékeztetett, hogy a kormány korábbi ígérete szerint a vasúti körgyű-
rűnek már 2017-re el kellett volna készülnie. – Az ITM által most 2023-ra beharangozott 
megvalósítási tanulmány újra kedvezőbb jövőképet fest, így kellő politikai akarattal a V0-ás 
meg is épülhet 2030-ig – tette hozzá.

Felfokozott hangulatban 
várták az iskolák a január 
22-ére kiírt központi írás-
beli felvételit, és talán épp 
az izgalom volt az oka annak, 
hogy egy újbudai intéz-
mény szabálytalanul járt el. 
A tanulók többségét megiz-
zasztotta a felkészülés, egyre 
többet kell teljesítenie annak, 
aki be akar jutni egy jó hírű 
gimnáziumba. 

A vizsgadrukkot a 10–12 éves gyerekek sem 
kerülhetik el, hiszen a nyolcadikosok mellett  
negyedikesek, illetve hatodikosok is részt 
vesznek középiskolai felvételiken. A négy-,  
hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziu-
mokba bejutni közel akkora kihívás, mint 
az egyetemekre, így ma már kevés diák vág 
neki a vizsgának felkészítő tanár nélkül.

Magas követelmények 
Míg a nyolcadikosoknak kötelező, a kiseb-
beknél választható a továbbtanulás, ami 
általában a szülők motivációjától függ. Rég 
vége annak a világnak, amikor egy gimná-
ziumba akár egy felvételi elbeszélgetéssel 
be lehetett jutni extra felkészülés nélkül. 
– Ahogy egyre nagyobb a szülők igénye 
a minőségi oktatásra, úgy nő a verseny 
a középiskolák között – mondta el Maurer 
Ferenc, a Podit Gyermek Akadémia ügy-

vezetője. A diákok legkésőbb egy évvel 
a felvételi előtt elkezdenek felkészítő órákra 
járni, mert a központi írásbeli teljesen más 
stílust képvisel megfogalmazásban és inst-
rukciókban, mint amilyet az általános isko-
lában megszoktak. A felvételi azt nézi, hogy 
a gyerek mennyire tud elvonatkoztatni, 
mennyire képes felismerni, adott helyzetben 
melyik konkrét megoldást kell használnia. – 
Ezt csak hosszú tréningezéssel lehet elsajá-
títani – magyarázta el a szakértő.

Elsietett buzgalom 
A Kürt Alapítványi Gimnáziumban tartott 
felvételin idén nem villanthatták mindeze-

ket a készségeket a résztvevők: a magyar 
vizsga le sem zajlott, miután a felvételizte-
tők 20 perccel az előírt időpont előtt, 9 óra 
10 perckor bontották fel a vizsgakérdéseket 
tartalmazó borítékot. – Az iskola munkatár-
sai a felvételi lehető legjobb, időben történő 
előkészítése érdekében tértek el az előírás 
szerinti időponttól – fogalmazott Molnár 
Lajos, a Kürt Alapítványi Gimnázium veze-
tője, majd hozzátette, a hatósági ellenőrzésre 
érkező Fővárosi Kormányhivatal munkatár-
sai ezt észlelve elrendelték a magyar felvéte-
li elhalasztását. Azt az első pótnapon, január 
27-én tudták megírni az érintettek, arról pe-
dig 22-én egyénileg dönthettek, hogy hely-

ben megírják a matematika felvételit, vagy 
azt is 27-ére halasztják. Az intézmény a hiba 
miatt személyesen és közleményben is elné-
zést kért a diákoktól és szülőktől.

Nem volt enyhítés  
a Covid miatt
Sok szülő attól is tart, hogy az online ok-
tatás hátrányba hozta a gyerekeket, mert 
még nagyobb nyomás hárult rájuk. Maurer 
Ferenc szerint a járványhelyzet oktatási 
szempontból a 2020-as évben volt kritikus, 
akkor drasztikusan visszaesett a gyerekek 
teljesítménye. – 2021 második felére sike-
rült a hátrányt ledolgozni, aki komolyan 
vette, az fel tudott készülni az idei felvéte-
lire – állítja a szakember. Mivel a követel-
mény a NAT-ra épít, az idei is hasonló volt 
a korábbi évek vizsgáihoz. A felvételizők 
magyar nyelvre és matematikára épülő, 
kreatív, szöveges típusfeladatokat kaptak. 
A 100 elérhető pontból átlag 50 pontot 
érnek el a diákok, de aki szeretne bejutni 
egy komolyabb intézménybe, annak mini-
mum 70–80-at kell megszereznie, aki pe-
dig elit gimnáziumot célzott meg, az nem 
állhat meg 85 pontnál. Az oktatási szak-
ember szerint nagyon nehéz bekerülni egy 
jó középiskolába, általában 4-5-szörös, de 
van ahol 8-10-szeres túljelentkezéssel kell 
megbirkózni. Egy elismert gimnáziumba 
a jó bizonyítványon, az erős központi írás-
beli eredményen, továbbá a viselkedést, 
a személyiséget, valamint a hozzáállást 
mérő szóbelin keresztül vezet az út. 

T. D.

Nagy elvárások és lefújt 
vizsga a középiskolai felvételin

Orosz Anna alpolgármester:  
„A Hamzsabégi sétány mentén élő 

lakók érthető módon féltik környezetüket 
a harmadik vágány jelentette építkezéstől 
és évekig tartó felfordulástól. Joggal 
szeretnék tudni, hogy tényleg ez jelenti-e 
az egyetlen megoldást az elővárosi vasúti közle-
kedés fejlesztésére. Joggal szeretnék tudni, hogy egy 
teherforgalmi elkerülő, a V0 nem menthetné-e meg szere-
tett sétányukat. Mi ebben a törekvésükben szeretnénk 
segíteni a helyieket, szeretnénk, ha válaszokat kapnának 
a kormánytól.” 

Bakai-Nagy Zita alpolgármester:
„Kezdetektől fogva hangsúlyozzuk, 

hogy Újbudának szüksége van a V0-ra. Ezért 
örültünk a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére kiírt pályázatnak, amit sajná-
latosan tavaly visszavontak. Ezért szólítottuk 
fel a kormányt határozatban ennek az eljárásnak 
az újbóli, soron kívüli kiírására, hiszen ez a V0 vasútvonal 
első, de annál jelentősebb mérföldköve, aminek mielőbbi 
elkészülte döntően befolyásolja Újbuda lakosságának 
valódi tehermentesítését. A V0 megépítéséért harcolunk, 
folyamatosan, minden lehetőséget megragadva, egy 
élhetőbb Újbuda érdekében.”

Január 17-én este az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH – 
Magyar Zsidó Szövetség) megemlékezést 
tartott a pesti nagy gettó felszabadulá-
sának 77. évfordulóján. 

A parlament közelében lévő Cipők a Duna-parton 
emlékmű az 1944–45-ben, a Szálasi-kormány 
alatt a nyilasok által a Dunába lőtt magyar 
zsidóknak állít emléket. A rendezvényen 
Köves Slomó rabbi a holokauszt vesztesé-
geiről beszélt.

A megemlékezésen, amelyen László 
Imre, Újbuda polgármestere is részt vett, 
arra a több tízezer emberre emlékeztek, 
aki 77 esztendővel ezelőtt a budapesti get-
tókban várta a véget. A tömeges kivégzések 

során az áldozatokat sorba állították a Duna partján, majd 
a folyóba lőtték őket.

– A cipők emlékeztetnek az 550 ezer magyar áldo-
zatra, akiknek legnagyobb részét haláltáborban gyil-
kolták le. De azokra az embermentőkre és áldozatokra 
is emlékezünk, akik megpróbáltak tenni valamit a go-
noszság, a gyűlölet ellen – mondta beszédében Köves 

Slomó. Az EMIH vezetőrabbija egy régi zsidó ta-
nítást idézett: aki egy ember életét megmen-

ti, az egész világot megmentette. – Ma, 77 
évvel később, látjuk, hogy a holokauszt 
túlélői rengeteget adtak a világnak, 
és mennyivel lennénk gazdagabbak, ha 
a holokauszt hatmillió áldozata és le-
származottaik ma is velünk élnének. Ez 
a nap felhívás, hogy az értelmetlen gyű-

löletre ok nélküli szeretettel válaszoljunk 
– zárta gondolatait a rabbi.

T. D.

Védelem alá kerülhet a modern örökség

Szeretettel  
a gyűlölet ellen

Újbuda közelmúltjának 
építészeti értékei is 
szerepelnek azok között 
az épületek között, 
amelyeket a főváros 
helyi védelem alá venne 
a vonatkozó rendelet 
módosításával.

Egy jellegzetes lakóház átellen-
ben a Fehérvári úti piaccal. Fel-
jebb egy irodatömb, amely nem 
a szokványos üveghasábokból 
állt össze. Egy nyolcvanéves vil-
la a Sas-hegy oldalában, amely 
nemcsak stílusa miatt különle-
ges, hanem egykori lakói miatt 
is. Ezek az újbudai épületek, né-
hány másikkal együtt, fővárosi 
helyi védelem alá kerülhetnek, ha 
a terveknek megfelelően módosul 
a településkép védelméről szóló 
2017-es fővárosi önkormányzati 
rendelet.  

A jogszabály eleve azt szol-
gálta, hogy meg lehessen védeni 
a Budapest városképe és történel-
me szempontjából meghatározó 
építészeti örökség kiemelkedő 
elemeit, jellegzetes karakterét. 

Védelem alá helyezéssel megaka-
dályozhatók a bontások, illetve 
az építészeti értékek érvényesü-
lését zavaró beavatkozások – állt 
az indoklásban. A most tervezett, 
széles körű tájékoztatással zajló 
módosítás nyomán a védett épü-
letek, épületegyüttesek listájára 
olyanok is felkerülhetnek, ame-
lyek a 20. században épültek, de 
ma már éppúgy hozzátartoznak 
Budapest arculatához, mint az év-
százados műemlékek.  

Az elmúlt években kormányza-
ti elképzelések, illetve beruházá-
sok miatt értékes modern házak 
is odavesztek a fővárosban. Ilyen 
volt például a Várban a ’70-es 
években elkészült villamos te-
herelosztó, amelyet Virág Csaba 
Ybl-díjas építész jegyzett, és ame-
lyet nagy szakmai tiltakozás el-
lenére bontottak le 2020-ban. (A 
most védelem alá helyezni kívánt 
épületek listáján tömegével sze-
repelnek azok a házak, amelyek 
a háború után kerültek a lebom-
bázott Várnegyed foghíjtelkeire.) 

Védetté nyilvánítási eljárást 
egyedi kezdeményezésre is lehet 
indítani, de a főváros saját érték-
vizsgálatokat is végzett, így mos-

tanra összesen tizenöt kerületben 
találtak védeni érdemes modern 
kori épületeket.  

A január 20-án budapesti lakos-
sági fórumon is bemutatott ter-
vezet szerint Újbudán a szakmai 
feltáró munka alapján hét épületet 
javasol a főváros helyi védelemre. 

Három közülük a két világhábo-
rú között épült: a Kelenhegyi út 
27. alatti lakóház 1928–1930 kö-
zött (tervezője Miskolczy Lász-
ló), a Mészöly utca 7. alatti Szent 
Gellért társasház pedig 1933-ban. 
A legérdekesebb ebből a kor-
szakból a már említett sas-hegyi 
villa, a mai Meredek utca 38. 
Az akkori Miasszonyunk útján 
egy cukrászdatulajdonos, Vécsey 
Jenő építtetett magának 1940-
ben modern, részben a Bauhaus 
jegyeit magán viselő házat. (Ter-

vezője Benkhard Ágost volt, aki 
később részt vett számos fontos 
budapesti épület, köztük a mai 
parlamenti képviselői irodaház-
nak helyet adó „Fehér Ház” épí-
tésében – emlékeztetett korábban 
az urbanista blog.) Az eredeti 
szerkezetét és kivételes panorá-

máját máig megőrző villa a hábo-
rú után a belügy birtokába került. 
Az ’50-es évek közepétől, bör-
tönéből szabadulva vagy másfél 
évtizedig itt lakott feleségestül 
az az állítólagos amerikai kém, 
Noel Field, akit több kelet-euró-
pai koncepciós perben, köztük 
a Rajk-perben is felhasználtak. 
Utána Losonczi Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke élt itt a ’80-as évek 
végéig, a rendszerváltást követő-
en pedig Szűrös Mátyás, a hajdani 
MSZMP egyik vezető politikusa 

szerezte meg egy időre az immár 
privatizált házat. A ’90-es évek 
végétől többször gazdát cserélt, le 
is romlott az épület, de mára szé-
pen felújították, megőrizve korhű 
jellegét.  

A többi, védelemre jelölt újbu-
dai épületet a konszolidáció kor-

szakának modern 
építészete alá so-
rolta be a fővárosi 
tervezet. A mai 
Újbuda-központ-
ban, a Fehérvári 
út és az Eszék utca 
sarkán álló lakó-
ház 1959–60-ban 
épült, tervezője, 
Gulyás Zoltán 
ezért a munkájáért 
kapott Ybl-díjat. 
A Fehérvári úton 
kifelé haladva vé-
delem alá kerülhet 
az egykori Beloi-
annisz Híradás-
technikai Gyár 
ikonikus tömbje 
(az 1962–64-re da-
tált tervek Arnóth 
Lajos és Szend-
rői Jenő nevéhez 

fűződnek). Védettségre méltónak 
találták a szakértők az 1963-ban 
átadott hajdani VERTESZ iroda-
házat (ez a mai Nádor Udvar, 
a Fehérvári út 108–112. alatt), 
tervezője egy nagy építészdi-
nasztia sarja, Rimanóczy Jenő 
volt. A legfiatalabb a listán a Váli 
utca 6. alatti társasház, amely 
bőven letagadhat a korából, mert 
a Kiss Imre által tervezett, loggi-
ákkal tagolt mozgalmas homlok-
zatát nézve senki se mondaná, 
hogy már elmúlt ötvenéves. 

A kerület is készül a saját 
örökségvédelmi programjával

Az utóbbi időben több értékes épület is egyik napról 
a másikra tűnt el a Föld színéről, hogy aztán már csak 
az újak terveivel szembesüljenek a hatóságok és a helyi 
lakók is. A hasonló esetek megelőzése érdekében az Elekes-
villa után Újbuda Önkormányzata akár több tucat további 
épület helyi védelem alá helyezését tervezi. Védelemre 
érdemesnek ítélt épületekre a lakosság is tehet majd 
javaslatot egy széles körű konzultációs folyamat során. 
A részletekről a következő lapszámban, illetve az ujbuda.hu 
oldalon lehet rövidesen tájékozódni. 
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A Beloiannisz Híradástechnikai Gyár  
épülete a Fehérvári úton 1969-ben
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Újbuda Önkormányzatának 
képviselői elfogadták a 2022-es 
év költségvetését az idei első 
testületi ülésen. Ezen túlmenően 
rábólintottak egyebek között 
a környezetvédelmi programra 
és a Kelenföldi Városközpont érté-
kesítési pályázatának érvénytele-
nítésére is. 
 
– Az önkormányzat felkészült az idei év ki-
hívásaira – mondta köszöntőjében László Imre 
polgármester az idei első képviselő-testületi 
ülésen. – Az egyik legnagyobb kihívás Újbuda 
gazdasági stabilitásának fenntartása – a kor-
mányzati ellenszél ellenére –, illetve a kerület 
további fejlesztése. A költségvetési tervezet 
ezt biztosítja – tette hozzá a polgármester.
 
Emberközpontúság, 
munkaerő-megtartás, 
stabil közszolgáltatások
– Az ez évi büdzsében a legfontosabb az ember, 
az innovatív hozzáállás erősítése, a munkaerő 
megtartása, a lakhatás elősegítése, valamint 
a kiszámítható, stabil színvonalú közszolgálta-
tások fenntartása – emelte ki az előterjesztés-
ben László Imre polgármester. – A kormány 
gazdálkodása miatt az elmúlt évben Magyar-
országon megugrott az infláció, soha nem látott 
mértékben nőtt a költségvetési hiány – mutatott 
rá a polgármester. Az önkormányzat költségve-
tését észszerűen és óvatos gazdálkodás mentén 
tervezték, mivel a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet feloldásának idő-
pontját továbbra sem lehet tudni. (– Az omikron 
minden eddigi variánssal szemben gyorsabban 
fertőz, a kormányhivatal viszont továbbra sem 
adja át a fertőzöttségre vonatkozó adatokat a ke-
rületnek – emelte ki László Imre) 

A működési költségvetési kiadások az előző 
évhez képest idén 15 százalékkal, azaz 1,2 milli-
árd forinttal nőnek, 9,1 milliárd forint a személyi 
juttatásokra, bérekre, illetményekre előirány-
zott keret az önkormányzat és a hozzá tartozó 
ellátó rendszerek (hivatal, intézmények, cégek) 
számára. A szociális ellátásokra 2022-ben 21 
százalékkal több pénz jut, mint tavaly. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a közterület-fenntartásra: 
24 százalékkal emelkedett a parkfenntartás, 10 
százalékkal a kerületi parkok, utak, kerékpár-
utak takarításának előirányzata. A beruházások-
ra, a szolgáltatások fejlesztésére 2 milliárd fo-

rinttal, azaz csaknem 63 százalékkal több pénz 
jut. Az 5,4 milliárd forintos keret az előző évi 
ingatlaneladásokból és a támogatásokból kapott 
maradványösszegekből jön össze. A legnagyobb 
projekt az Egészséges Budapest Program része-
ként támogatott Gyermekegészségügyi Központ 
és Egynapos Sebészet évek óta zajló beruházá-
sának ez év végére tervezett befejezése. Emellett 
az önkormányzat idén is folytatja az utak, jár-
dák, játszóterek felújítását. A parkolási övezetek 
bővítéséhez szükséges automaták beszerzésére 
és telepítésére is van fedezet, illetve minimum 
két nyilvános illemhely létesítésére nyújt forrást 
az önkormányzati büdzsé. 

A bevételi oldalt úgy tervezték, hogy lehe-
tővé tegye a kerület folyamatos fejlődését ak-
kor is, ha nem érkezik semmi központi forrás. 
A bevételek a helyi adókból, az általános mű-
ködéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó, 
csökkenő mértékű támogatásokból, valamint 
az európai uniós forrásokból származnak. 
A közhatalmi bevételek tervezett összege 16 
milliárd forint, ezen belül az iparűzési adóból 
származó bevételt 10,4 milliárd forintra kalku-
lálták a büdzsé készítésekor a Fővárosi Önkor-
mányzat 2022-es költségvetési rendelete, illetve 
a forrásmegosztásról szóló törvény alapján. (A 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti 
idei forrásmegosztás rendelettervezetének véle-
ményezését a XI. kerület is elküldte a Fővárosi 
Közgyűlésnek, a január végi ülésen a rendeletet 
elfogadták.) A lakás és nem lakás célú helyisé-
gek bérleti díjaiból, üzemeltetési bevételeiből, 
földterületek haszonbérletéből, parkolási bevé-
telekből, vagyonkezelési bevételekből, kiszám-
lázott áfából, kamatból 3,5 milliárdra számíthat 
az önkormányzat. A képviselők külön napiren-
di pontban tárgyalták az önkormányzat fenn-
tartásában működő egészségügyi dolgozóknak 
járó juttatásokról szóló előterjesztést, amelyet el 
is fogadtak. – A munkaerő megtartása jelentős 
kihívás, amellyel az önkormányzatnak mun-
káltatóként és intézményfenntartóként is szem-
be kell néznie – mondta László Imre. Újbudán 
a mindenkori éves költségvetéshez igazodva 
lehet pályázni az évről évre növekvő munkálta-
tói ösztöndíjra, lakhatási, rekreációs, valamint 
eszközbeszerzési támogatásra.
 
Eredménytelen  
a Kelenföldi Városközpont 
értékesítési pályázata
Eredménytelennek nyilvánította a képvise-
lő-testület a Kelenföldi Városközpont érté-
kesítésére kiírt pályázatot, mert a beérkezett 

pályamunkák egyike sem tükrözte a környé-
ken élők elvárásait. László Imre polgármester 
az ülésen elmondta, a többségében fővárosi 
tulajdonú városközpont átalakítására szükség 
van, ezért – miután élt vétójogával – felkérte 
Budapest vezetését, hogy a módosított Kerületi 
Építési Szabályzatnak (KÉSZ) elfogadásáig ne 
hirdessen új értékesítési pályázatot. A képvi-
selők arról is döntöttek, hogy az önkormányzat 
a lakosság és az érintett vállalkozások bevoná-
sával felgyorsítja a területre érvényes KÉSZ 1. 
ütemének felülvizsgálatát. Arra törekszenek, 
hogy a környék beépítési intenzitása minél ala-
csonyabb, a zöldfelületi arány minél nagyobb 
legyen, és a szükséges kereskedelmi szolgálta-
tások is megmaradjanak. 

Az önkormányzat arról is döntött, hogy 
felszólítja a kormányt, ismertesse a Buda-
pest Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) 
középtávú célja, a V0 vasútvonal előkészíté-
sének (megvalósíthatósági tanulmány, kör-
nyezetvédelmi engedély, tervezés, építési 
engedély) leghamarabbi határidejét és a for-
rásokat. A vasútvonal megnyitása után pedig 
tiltsa ki a nem budapesti célirányú vasúti te-
herforgalmat Újbuda és a főváros területéről. 
Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, 
a Hamzsabégi út ügyét kezdettől fogva szí-
vén viseli. Szerinte továbbra is jogos a kér-
dés, miért van szükség a vágánybővítésre. 
Az viszont hasznos, hogy a projekt részeként 
az Infoparknál épül majd egy vasúti megálló.
 
Légszennyezettségi  
és stratégiai zajtérkép 
készül
A képviselők elfogadták a kerület ez évre vo-
natkozó környezetvédelmi programját, erre 
csaknem 98 millió forintot fordítanak. A ter-
vezett intézkedések között szerepel a Zöld Szi-
get környezetszépítő pályázat, a komposztálá-
si program, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal kötött együttműködés folytatása. Ki-
emelt figyelmet szentelnek az éghajlatválto-
zásról szóló tájékoztatásra, a tavaly elfoga-
dott klímastratégia alapján. Ebben az évben 
elkészül a stratégiai zajtérkép második üteme 
és egy szakértői intézkedési terv. A légszeny-
nyezettség meghatározására az önkormányzat 
méréseket végeztet, ami a kerület meghatáro-
zó lakóövezeteiben helyi légszennyezettségi 
térkép készítését teszi lehetővé. 

Újbuda csatlakozik a Fővárosi Önkor-
mányzat által kezdeményezett, a mikro-
mobilitási eszközök (bérelhető elektromos 

rollerek, kerékpárok, robogók) közterületi 
elhelyezésével és szabályozásával kapcsola-
tos együttműködési megállapodáshoz. A XI. 
kerület támogatja a közösségi közlekedés 
ezen formáit, de fontosnak tartja a szabá-
lyozást, hogy a zöld területeken, járdákon, 
közlekedést akadályozó helyen hagyott esz-
közök ne zavarják a lakosságot. 
 
Oktatás, nevelés, sport
Több újbudai óvoda csatlakozhat az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány pályázatához, 
amelyben futballpályára, eszközkészletre, 
pedagógusképzésre, rendezvényekre lehet 
forrást találni. A szükséges önkormányzati 
önrész 5,2 millió forint. 

Ismét napirendre került a Sasadi Óvoda 
Törcs vár utcai telephelyének felújítása, a ta-
valyi elutasítás után az önkormányzat idén is 
pályázik az ilyen célokat szolgáló központi 
költségvetési forrásra. Az állami fejlesztési tá-
mogatás 50 százalék, de maximum 40 millió 
forint lehet. A képviselők döntöttek a Dél-budai 
Tankerülethez tartozó felvételi körzetek módo-
sításáról is az egyenletes ellátás érdekében. 

Az eredetileg tervezettnél kisebb önrésszel 
járul hozzá az önkormányzat a Kelen Sport-
telep műfüves labdarúgópályájához, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség beruházásához a kerü-
let 10 százalékot, 11,1 millió forintot ad.
 
Sasad Liget – BudaPart  
– víztározó
A Sasad Liget lakópark beruházója, a Biggeorge 
4 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 
Kft. ingyen átadja az önkormányzatnak 
a közcélú fejlesztésekből adódó ottani vagyo-
nelemeket, nettó 48,4 millió forint értékben. 
A beruházó egy 2006-ban kötött megállapodás 
értelmében végezte el járdafelületek, faverem-
rácsok, parkolásgátló pollerek és zöld felületek 
kiépítését. Hasonlóan térítésmentesen kerül-
nek át a kerülethez a BudaPart beruházáshoz 
kapcsolódó Kopaszi-gáton található vagyon-
elemek, nettó 41,8 millió forint értékben. Egy 
további döntés értelmében a Söjtör utcai víztá-
rozó átkerül a Fővárosi Önkormányzathoz. 

A testület arról is határozott, hogy az önkor-
mányzat kopjafát állít a Polgármesteri Hivatal 
közelében azoknak az elhunyt polgármeste-
reknek, alpolgármestereknek és képviselők-
nek a tiszteletére, akik sokat tettek a kerü-
letért. Jóváhagyták a Regőczi Alapítvány 
és az esélyegyenlőségi feladatokat ellátó civil 
szervezetek pályázati támogatását is.

KÖLTSÉGVETÉS
2022

+70%+70%

+63%+63%

+10%+10%

Innováció és stabilitás  
az új költségvetésben

+24%+24%

+21%+21%

Beruházások 
és szolgáltatások 

fejlesztése

Szociális  
ellátásra

Parkok, utak, 
kerékpárutak 

takarítása

Parkjaink,  
zöldterületeink 
fenntartására

Újbuda-pótlék 
a szociális és köznevelési 

dolgozóknak

Testületi ülés, január 20.

21 millió forint lett előirányozva az Újbudai 
Idősek Háza munkatársainak pótlékára

Folytatódik a Zöld Sziget  
környezetszépítő pályázat

Év végére tervezik a Gyermekegészségügyi Központ és Egynapos Sebészet befejezését

A tervezett új diabéteszközpont évi 250 ezer 
fő ellátását teheti lehetővé

Idén a kerület 1,1 milliárd forintot fordít 

a közterületek rendben tartására
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Munkanélküliek, egyedülálló 
idősek, egykeresős nagycsa-
ládok és gyermeküket egyedül 
nevelő anyák. Krízishelyzetbe 
került emberek, akiknek a Vicus 
XI. Közalapítvány 31 éve nyújt 
segítő kezet. Az önkormány-
zati fenntartású jótékony-
sági szervezet most az egyre 
súlyosbodó szociális válságra 
hívja fel a figyelmet, amelyben 
az aprónak tűnő adományok is 
életeket menthetnek. 

– A krízistámogatásunk egyszeri segélyt 
jelent egy évben, a rászorulók élethelyzetét 
ez nem változatja meg, mégis óriási szük-
ségük van az átmeneti segítségre – jelen-
tette ki Szöllősi Ágnes alapítványi elnök. 
A Vicus önkormányzati fenntartású, de 
cégeket és magánszemélyeket is a rend-
szeres támogatók között tudhat. Nagylelkű 
magánszemélyek akár havi 20–30 ezer fo-
rintot is áldoznak a rászorulókra. 

Szinte megszámlálhatatlanok azok 
az élethelyzetek, amelyek miatt az ügyfelek 
az alapítvány támogatását kérik: egy hirtelen 
betegség, egy haláleset vagy a munkahely el-
vesztése könnyen kihúzza a talajt az emberek 
lába alól. A járvány évei alatt pedig külö-
nösen sokan kerültek bajba. – A művészet, 

a szórakoztatóipar, a vendéglátás-turisztika 
területén rengetegen vesztették el a megél-
hetésüket, a külföldön dolgozók pedig itthon 
ragadtak a lezárások idején – mondta el Szöl-
lősi Ágnes. Az alapítvány rendkívüli támo-
gatást adott a Covid miatt munkahely nélkül 
maradóknak. Míg a Vicus krízissegélyt ház-
tartásonként évente egyszer vehetik igény-
be azok, akik legalább egy éve a kerületben 
laknak, az 50 ezer forintos Covid-támogatást 
– a 2020-ban befolyó jelentős vállalati ado-
mányoknak köszönhetően – évente kétszer 
is fel lehetett venni, amit gyermekenként 25 
ezer forint segéllyel egészített ki a szervezet. 
A kétéves járványidőszakban a kérelmezők 
igen magas aránya, 20 százaléka vette fel ezt 
a fajta támogatást; mostanra ez lecsengőben 
van, de sokan közülük a mai napig nem tud-
tak elhelyezkedni. 

A Vicus ügyfélkörét azonban javarészt 
olyan rászorulók teszik ki, akik állandó 
válsághelyzetben élnek. – A többség díj-
hátralékban úszik, jelentős lakbér-, rezsi- 
és közösköltség-adósságaik vannak. Ilyenkor 
együttműködünk az adósság kezelésben jár-
tas USZOSZ-szal és a Hálózat Alapítvánnyal. 
A Vicus ilyen esetben vállalja az önrész ren-
dezését, a kilakoltatás fenyegetésében élőket 
pedig lakbértámogatással segítjük – sorolta 
az alapítvány elnöke, aki arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy az elmúlt hónapokban minden 
területen jelentősen nőtt a kérelmezők száma. 
Egyre többen igénylik a 30–40 ezer forintos 
fűtéstámogatást, az orvosi segédeszközök-

re, például szemüvegre, fogpótlásra adható, 
tavaly bevezetett segélyt pedig annyian ké-
rik, hogy alig tudják teljesíteni a kérelme-
ket. – A fokozódó szociális válságot jelzi 
az is, hogy a brutális infláció miatt az idő-
seknek már élelmiszerre és gyógyszerre sem 
futja a nyugdíjukból, a kérelmezők pedig 
12 helyett már kilenc hónap eltelte után je-
lentkeznek a támogatásokért – emelte ki 
az alapítvány vezetője. Karácsony előtt vég-
zett felmérésük drámai adatokkal szolgál: 
az alapítványhoz fordulók 47 százaléka havi 
100 ezer forintnál alacsonyabb egy főre jutó 

jövedelemből, ezek fele pedig 50 ezer forint-
nál kevesebből él. A segélykérelmeket egyre 
nehezebb teljesíteni, hiszen a megnövekedett 
2020-as büdzséhez képest a 2021-es költség-
vetést jelentősen megterhelték a kormányzati 
elvonások, és összességében 40 százalékkal 
kevesebb adományból gazdálkodhatnak. 

Újbuda

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

Február 5. 20.00
Farsangi bál
Welcome drink, nyitótánc,  
jelmezverseny és tánc, tánc, tánc 
éjfélig...
Zene: Cats trió
Vendég: Petőfi Musical Stúdió
Dresszkód: álarc vagy jelmez
Belépőjegy elővételben: 2000 Ft 
(tartalmazza az üdvözlő italt)
Információ: 204-6788, akh@uj-
buda.hu 
Figyelem! A részvétel védettségi 
igazolványhoz kötött!

Február 8. 18.00
Budapest – ahogy én látom
Kővári Éva fotókiállításának 
megnyitója
A tárlat március 4-éig látható, 
hétköznap 10–19 óráig.

Február 12. 18.00
Göncz Árpád 100 – Irodalmi 
kávéház
Beszélgetés Göncz Árpád szüle-
tésének 100. évfordulója alkal-
mából műfordítói munkásságáról, 
a könyvek mögött található em-
berről. Közreműködik: Andresz 
Kati színművész.
A részvétel díjmentes.

Február 15. 18.00
Újbudai Dekameron Könyv-
klub – Hamvas Béla: A bor fi-
lozófiája
Ha szeret olvasni, akkor csatla-
kozzon az Újbudai Dekameron 
Könyvklubhoz! A klub tagjai 
minden hónapban elolvasnak egy 
kijelölt könyvet, és a következő 
összejövetelen megbeszélik egy-
mással a műhöz kapcsolódó gon-
dolataikat, élményeiket. A közös-
ségi olvasás élmény! 
A részvétel díjmentes.

Társastánctanfolyam
Klasszikus társastáncok tanítása 
– angol keringő, bécsi keringő, 
slowfox, onestep, samba, rumba, 

chachacha, tangó, jive – képzett 
tánctanárral, kellemes, baráti tár-
saságban.
Csütörtök: 19.00–20.00 (kezdő), 
20.00–21.00 (haladó)

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Február 5–6. 
11.00–18.00
XXL Madár-
pók- és Rovar kiállítás
Szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt az XXL Madárpók- 
és Rovarkiállítás! Jegyek a kiállí-
tás napján a helyszínen válthatók.

Február 19. 16.00–18.00
Minikarnevál
Várjuk a jelmezbe bújt gyerme-
keket, akiket idén Ricsi bohóc 
szórakoztat. Felavatásra kerül 
a GKH két új ugrálóvára is. 

A belépés az eseményre ingye-
nes.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Február 10. 18.00
Göncz Árpád 100  
– kiállítás
Göncz Árpád gazdag és termé-
keny életpályájának részletes 
bemutatására nem vállalkoz-
hat a kiállításunk, arra 
viszont igen, 
hogy izgal-
mas életképek 
felv i l lantásá-
val közelebb 
hozzuk a látoga-
tókhoz a családapát, az írót, 
a műfordítót, a politikust, 
az embert.
A kiállítás megtekinthető márci-
us 2-áig munkanapokon a progra-
mok függvényében.
A belépés díjtalan.

Február 12. 9.00–14.00
Kelenvölgyi  
elöltöltősfegyver-börze
Történelmi, engedélymentes 
fegyverek kiállítása és börzé-
je, ahol nemcsak kovás és csap-
pantyús pisztolyok, vadnyugati 
coltok és puskák, de különleges 
kiegészítők is találhatók. Asz-
talfoglalás 800 Ft, előzetesen 
a kkh@ujbuda.hu címen vagy 
a 424-5363-as telefonszámon. 
A belépés díjtalan.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Február 4. 
19.00–22.00
Farsangi Botla-
dozó táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptánc-
együttes
A talpalávalót húzza: Lakatos 
Áron és barátai
Táncot tanít: Onodi Attila 
táncművész

Belépődíj: 800 Ft
Védettségi kártyával lá-
togatható!

Február 5. 15.00–19.00
Bálint-napi retro zenés 
táncklub
Élő zene, kiváló éneke-
sek műsora, tánc, jó han-
gulat!
Házigazda: Lukács Kati-
ca amatőr előadóművész
Érdeklődni:  
lukikatica@gmail.com; 
06/30/9046131
Belépődíj: 1200 Ft
Védettségi kártyával lá-
togatható!

Február 11. 18.00
Göncz Árpáddal a Föld 
körül
Emlékest Göncz Árpád 
születésének 100. évfor-
dulója alkalmából vetí-
téssel, sok érdekes törté-
nettel.
Vendég: dr. Papp Nán-
dor egyetemi oktató, tol-
mács. A volt diplomata 

tíz éven keresztül volt Magyaror-
szág első köztársasági elnökének 
tolmácsa.
Moderátor: Tallér Edina író
A belépés díjtalan. A részvétel-
hez előzetes regisztráció a okh@
ujbuda.hu e-mail címen vagy 
a 309-0007-es telefonszámon le-
hetséges.

Február 12. 16.00
Téli családi matiné – Nefe-
lejcs Bábszínház: Boribon 
és a hóember
Marék Veronika Boribon mackói 
és Annipanni, hull a hó című me-
sekönyvei alapján készült vidám, 
zenés bábelőadás. Az előadás 
után kézműves foglalkozással 
várjuk a gyermekeket.
Belépődíj: 1000 Ft/fő; családi je-
gyek: 2600 Ft/3 fő, 3400 Ft/4 fő.

A műsorváltozás jogát fenntart-
juk!
Programjaink az aktuális járvány-
ügyi szabályok betartásával láto-
gathatók!

kult kult

Közösségi házak ajánlója

* Újbuda lakói hogyan
viszonyulnak a
kreativitáshoz,
technológiához, kultúrához
és művészethez? 
* Ki hogyan kapcsolódik a
helyi közösséghez? 
* Milyennek képzelünk el
egy művészeti és
technológiai projektteret? 
* És egy online közösségi,
kulturális szervezőportált?
 
Szeretnénk megismerni a
véleményed! Töltsd ki a
kérdőívünket online!

a te
hangod
is
számít!

fb.com/bercsenyibrancs
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Születésének 100. 
évfordulója alkalmából 
a közösségi házak irodalmi 
programokkal emlékeznek 
Göncz Árpádra 

DíSZDIPLoMA FELHíVáS 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

felhívja azon pedagógusok figyelmét, akik 
állandó kerületi lakosok és 50, 60, 65, 70 vagy 

75 éve szerezték meg diplomájukat, hogy 
díszoklevél megadása iránti kérelmüket 

2022. február 1-jétől 
nyújthatják be a Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság  

Szociális Ügyfélszolgálatán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4.) előre egyeztetett 
időpontban, szerdán 12–16 óra között, pénteken 8–12 óra között.  

Időpont kérhető a +36/1/372-3493-as 
vagy a +36/1/372-3470-es telefonszámon.

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csatolni:
� arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot,  

a pályán eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell lennie) igazolását, (munkakönyv)

� a gyémánt (60), vas (65), rubin (70) és platina (75) oklevél igényléséhez az előző díszoklevél másolatát,

� személyi adatokat (személyi igazolvány, lakcímkártya másolata), adószámot, tajszámot,  
valamint annak a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat által adott összeget utalni lehet, 
amennyiben nem rendelkezik számlaszámmal, úgy a pontos lakcímet kérjük megadni.

A kérelem beadásának végső határideje: 2022. március 18.

hirdetmény

#Zéró tolerancia. A Hököm Projekt beszédes 
című előadása az interneten szerelembe 
eső, majd csúnyán kihasznált 13 éves Lili 
történetén keresztül mutatja be, milyen 
könnyű besétálni az online térben vadászó 
szexuális ragadozók csapdájába. Györe 
Bori és Kovács Henrietta az Óvóhelyen 
arra tanítja meg a tinilányokat, hogyan 
ismerhetik fel a netes zaklatókat, 
és hogyan tudják kezelni a Liliéhez hasonló 
helyzeteket.

Egy 13 esztendős, visszahúzódó lány cseten megismerke-
dik egy jó fej 16 éves sráccal, aki különlegesnek látja őt, 
és egymásba szeretnek. Bár a Bartók Béla úti Óvóhelyen 
előadott történet romantikus lányregénynek indul, nagyon 
nem az. A fiú ugyanis a valóságban egy 32 éves férfi, 
aki behálózza, majd kihasználja a lányt, például visszaél 
a meztelen fotóival. Györe Bori és Kovács Henrietta Zéró 
tolerancia című darabjának lassú kibontakozását figyelve 
minden szülőt zsigeri szorongás fog majd el. És épp ezért 

kell látniuk, hogy meg-
értsék az online zakla-
tások rejtett világát.

– Először az online 
pedofíliát kezdtem ku-
tatni, mert ez a téma 
volt előtérben. De 
ahogy beleástam ma-
gam, kiderült, hogy 
a netes zaklatók nem 
pedofilok: érzelmi kap-
csolatot alakítanak ki 
az áldozattal, és szin-
te kizárólag az online 
térben működnek. 
Az elkövetők javarészt 
felnőtt, családos, egész-
ségesnek látszó embe-
rek, gyakorlatilag bárki 
lehet  – mondta Kovács 
Henrietta. Két éve fo-
lyó gyermekvédelmi 
kutatása tükrében úgy 
látja, miközben renge-

teg a kiskorúakkal szembeni visszaélés, gyerekcipőben jár 
ennek kezelése és megelőzése. 

Csapda a neten
A tavaly megjelent cseh dokumentumfilm, a Csapda a neten 
erős látleletet ad digitális világunk vadhajtásairól. A film 
egy tíznapos kísérletre épül, mely során három színésznő 
12 évesnek adta ki magát, és 2500 szexuális támadás éri 
őket, miközben ők semmit nem csinálnak, csak hárítani 
próbálnak. Az alkotás megmutatja, hogy egy gyerek pusz-
tán az online jelenléte miatt komoly veszélynek van kitéve, 
amitől képtelen megvédeni magát, hiszen még a való élet-
ben sem tudja, milyen egy párkapcsolat vagy a szex.

A figyelem bűvkörében
– Van egy jó profilképed, és egyből rád írnak százan. Ez 
olyan eufórikus érzés, amit a valódi világban soha nem 
kapsz meg. Egy könnyen jövő siker, ami teljesen elkábít, 
különösen azokat, akik eleve kevés figyelmet, elismerést 
kapnak otthon – világít rá a Lilit megformáló színésznő, 
Pájer Alma Virág arra, hogyan lesznek a kamaszlányok 
pillanatok alatt rabjai a közösségi médiának, és válnak ez-
által kiszolgáltatottá.

Kovács Henrietta úgy véli, azok a gyerekek sodródhat-
nak bele egy szexuálisan bántalmazó online kapcsolatba, 
akikkel keveset törődnek a szüleik, nincs köztük bizalmi 
viszony, ráadásul gyakran hibáztatják őket. Így ha bajba 
keveredik a gyerek, nem meri elmondani a felnőtteknek. 
– A tipikus áldozat befelé forduló, magányos fiatal kevés 
baráttal, önbizalommal, családi stabilitással – magyarázza 
a rendező. – Őket találja meg egy sérült lelkű felnőtt, aki 
egyenrangú partnerként kezeli a gyereket, és akitől az meg-
kapja a hőn áhított figyelmet. Az elkövető módszere a bi-
zalom kialakítása, az érzelmi bevonódás, a különlegesség 
érzésének megteremtése, majd a kapcsolat eljut a szerelmi 
viszonyig, onnantól kezdve pedig a felnőtt úgy irányítja ál-
dozatát, ahogy akarja. Ha azt mondja, hogy az, amit kérek 
tőled, a szeretet jegyében történik, akkor a lány elhiszi – 
fejtegeti a bántalmazó kapcsolatok dinamikáját Henrietta, 
aki szerint a gyerekekben sokszor megszólal a vészcsengő, 
de még nem fejlődtek ki eszközeik az ellenállásra. – A tinik 
ugyan tapasztaltak a netes világban, simán kiszúrnak egy 
kamuprofilt, de az érzelmi hatásokra nincsenek felkészülve 
– teszi hozzá a rendező. Ezért követi az előadást egy feldol-
gozó foglalkozás, ahol a fiatalokkal arról beszélgetnek, mi-
lyen gyanús jelekre figyelhetnek fel, hogyan kell határokat 
húzni, nemet mondani, és hogyan lehet észrevenni, ha egy 
barátunk belecsúszott egy veszélyes helyzetbe.

Az elsősorban a fiatalok társadalmi problémáit színpadra 
állító Hököm Projekt a szülők számára is tervez foglalko-
zást, hiszen az ő helyzetük sem könnyű. Egy 13 éves eleve 
azt a korszakát éli, hogy bezárkózik a szobájába, kezd eltá-
volodni a szüleitől, nem szereti megbeszélni az „ősökkel” 
a ciki vagy intim dolgokat. 

Rejtőzködő hatalmaskodók
Az online szexuális zaklatókra jellemző, hogy érzelmileg 
is kötődnek a fiatalkorúakhoz, de nem ez az elsődleges: in-
kább a hatalomvágy hajtja őket. Azt élvezik, hogy irányíta-
ni tudnak valakit, aki felnéz rájuk egy olyan kapcsolatban, 
ahol nincsenek elvárások, és ők diktálják a szabályokat. 
A tapasztalatok azt mutatják, az online kapcsolatokból rend-
szerint nem lesznek találkozások, mert az elkövetők félnek 
a lebukástól, és amúgy sem mernének élőben gyereket mo-
lesztálni. – Mivel nincs fizikai erőszak, csupán manipulatív 
online szexuális bántalmazás, súlytalanná válik a probléma 
társadalmi szinten – magyarázza Henrietta, aki szerint itt 
az ideje, hogy odafigyeljünk a kiskamaszokra, akik égnek 
a vágytól, hogy felnőttek és egyenrangúak legyenek, ám 
nem ismerik a szabályokat, és ezért nagyon sebezhetők.

T. D.

Színdarab az iskolás lányok netes zaklatásáról

#Zérótolerancia
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Egyre többen igényelnek támogatást 

Amennyiben Önnek módjában áll 
hozzájárulni a rászorulók  

támogatásához, akármilyen kis  
összeggel is, azt az OTP Bank 

11711034-20084376 bankszámla-
számra történő utalással megteheti. 
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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 elér-
hetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 Bp., 
Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, 
facebook.com/simicskoistvan
 

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

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

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

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A nemzeti összefogás seregszemléje, ökumenikus nagygyűlés 
lesz 13 szervezet részvételével február 6-án, vasárnap 19 órakor 
a Szent Gellért téren Horthy Miklós halálának 65. évfordulója 
alkalmából a Mi Hazánk rendezésében. Országgyűlési válasz-
tásra utcai ajánlásgyűjtési alkalmak a mihazank.hu/alairasgyuj-
tes oldalon (Bp. 2. választókerület jelöltje: Novák Előd; Bp. 18. 
vk.: Esze Tamás). A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiség nyitva 
kedden 9–11, csütörtökön 16:30–18 óráig. Ugyanitt a Mi Hazánk 
értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem 
következő előadását Raffay Ernő történész tartja február 17-én, 
csütörtökön 18 órától. Aláírásgyűjtés a Covid-oltások kötelező-
vé tétele ellen a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi 
ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és ön-
kormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: 
novak.elod@mihazank.hu, 06/30/358-2723, helyi hírek: fa-
cebook.com/mihazankujbuda
 

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Köszönjük a 6167 aláírást, amelyet a Fudan 
Egyetem és az álláskeresési járadék témájához kötődő népszava-
záshoz gyűjtöttünk, nagyszerűen jelképezi ez azt, hogy sikeresen 
dolgozunk közös céljainkért. Az elkövetkezendő időszakban is 
tenni fogunk Újbudáért és Magyarországért, így kérdés, javaslat 
esetén forduljanak bátran képviselőinkhez és országgyűlési kép-
viselőjelöltjeinkhez!
 

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

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan 

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap!  
06/20/9-600-600.
KÉSZPÉNZES magánszemélyként 
keresek 2-3 szobás emeleti lakást 
max. 30 M Ft-ig. (Ingatlanosok 
segítségét köszönettel nem kérem) 
06/30/605-5079. 
FIATAL pár legalább 2 szobás 
emeleti lakást vásárolna! Erkély 
előny. 06/30/373-7378.
XXII., kétszintes ház 160 nm-es 
kerttel eladó. Irányár: 85 M Ft. 
06/20/578-4302. 
KERTET gondozni vágyó fiatal 
pár nyaralót/hétvégi házat venne 
a Balatonon vagy a Szentendre/
Duna-kanyar térségében 28 M Ft-ig. 
06/20/4549-152. 

 �Oktatás
KUNG-FU kínai harcművészet. 
Hatékony önvédelem! Kezdő 
és haladó csoportokban a Montázsban 
vagy magánórákon. 06/30/9000-889.

 � Víz, gáz,  
villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József villanyszerelő mester. 

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

 � Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen, 
202-2505, 06/30/251-3800. Halász 
Tibor. 
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. 
HIDEG-MELEG burkolást, 
szobafestést, mázolást vállalok! 
Referenciák az alábbi linken: 
facebook.com/balogh.richardburkolo. 
Tel.: 06/70/676-4277. 

FURGONBÉRLÉS XI. kerületben. 
Tel.: 06/20/2130-693. 
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, 
homok, zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233.
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.  
LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, 
eladás előtti-utáni ingatlanok ürítése, 
lomtalanítása rövid határidővel. 
06/30/3981597. 
CIRKÓFŰTÉST szereltessen 
elavult gázkonvektorai helyett! 
Fűtéskorszerűsítés kondenzációs 
gázfalikazán (cirkó) felszerelésével. 
Teljes ügyintézés, garancia. Rózsa 
Péter gázszerelőmester 06/30/630-
7862. E-mail: rozsapetist@gmail.com 

 �Gyógyászat
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.

KELETI SZŐNYEG 
és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938. 
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. 
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő, legmagasabb áron, 
készpénzért vásárol festményeket, 
aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 
órákat, Herendiket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás díjtalan: +36/30/400-3645. 

 � Állást kínál 
ETELE téri, 35 éve működő 
szépségszalonomba keresek 
nyugdíjas fejmosókisegítőt 
és fodrászt. 06/70/374-1106.   
ETELE úti társasházba ezermester 
gondnokot keresünk, napi 4 órás 
munkaidővel, ahol ügyeletet is kell 
vállalni. Tel.: 06/20/548-3550. 

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

GARZONHÁZI LAKÁSOK 
FIATALOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 

BÉRBEADÁSÁRA – 2022.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
34/2017.(IX. 26.) XI.ÖK rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 
polgármestere (továbbiakban: Polgármester) az alábbi 

nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat fiatalok részére kívánja 
bérbe adni azokat a tulajdonában álló Budapest, XI., Fe-
hérvári út 182–190/B szám alatti üres garzonházi lakás-
ingatlanokat, melyek a Rendelet 11. § (2) bekezdésének 

megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címe: 

A pályázati kiírásban felsorolt, Budapest, XI. kerület 
Fehérvári út 182–190/B szám alatti épületben lévő üres 

lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.

A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek: 
• a lakások használt, de rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban vannak,
• szükség szerint esztétikai felújításra közös 

megállapodás alapján sor kerülhet,
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos.
Pályázat célközönsége: 
• A pályázat benyújtására megállapított határnapig 

a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó 
házasságkötése alapján nagykorúvá vált,

• a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában 
Budapest XI. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, 
vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot 
ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik 
a XI. kerületben,

• állandó jellegű kereső tevékenységet végző 
és lakástakarékosságot vállaló, a pályázat 

benyújtási határidejéig 35. életévet be nem töltött, 
vagy a benyújtás évében 35. életévet betöltő házas, 
illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 28.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes 

pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai 

út 4. szám alatt a portán, valamint Budapest, XI. kerület, 
Bocskai út 39–41. szám alatt, a recepción) átvehető, vagy 
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazga-

tas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén 

vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér 
háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek 

maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2022. január 24.

dr. László Imre 
polgármester s. k.

pályázati felhívás

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.

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!

Caring         City a gondoskodó város
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KEDVEZMÉNYKáRTYA-IGÉNYLŐ ADATLAP

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 prog-
ramjainkról. 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 érdek-
lődhet. A programokon 
való részvétel felté-
tele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, 
vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

A foglalkozások a megelő-
ző szabályok betartásával 
látogathatók. Kérjük, elő-
írásainkról előzetesen tá-
jékozódjanak az idosbarat.
ujbuda.hu weboldalon, illet-
ve hétköznap 9–14 óráig 
személyesen a Kérő utcai 
60+ programközpontban 
vagy a 372-4636-os telefon-
számon! A programváltozás jogát 
fenntartjuk.

Brush up your 
english! – angol 
társalgási klub 
haladóknak 
Előzetes szintfelmérő beszélgetés 
Szabó Alpárné csoportvezetővel. 
Időpont: minden szerdán 10.30. 
Helyszín: Albertfalvi Közössé-
gi Ház (Gyékényes utca 45–47.); 
információ: hétköznap 8–18 órá-
ig a 204-6788-as telefonszámon. 
A program ingyenes.

Városligeti séta
Február 10.
Találkozó: 10 órakor a Szépmű-
vészeti Múzeum előtt; szervező: 
Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/ 
352-2694.

Göncz árpád 100 – 
irodalmi kávéház
Február 12. 18.00
Beszélgetés Göncz Árpád szü-
letésének 100. évfordulója al-
kalmából műfordítói munkás-
ságáról.

Helyszín: Albertfalvi Közössé-
gi Ház (Gyékényes utca 45–47.); 
ingyenes; információ: hétköznap 
8–18 óráig a 204-6788-as telefon-
számon.
 
Útifilm-vetítés
Február 15.  16.00–18.00
Costa Del Sol Andalúziával, 
az Ibériai-félsziget spanyol 
táj egysége
Ingyenes vetítések minden ked-
den. Helyszín: USZOSZ, Gazdag-
réti Idősek Klubja, Gazdagréti tér 
1.; szervező: Valentin Ferencné 
önkéntes; információ: 786-6084.

A Bélyegmúzeum 
megtekintése
Február 17.
Találkozó: 9.10, Móricz Zsig-

mond körtér, 6-os villa-
mos megálló. 
Belépő: 1000 
Ft, nyugdíjasok-
nak 500 Ft, 70 
év felett 300 Ft; 
szervező: Soltész 
Ferencné (Caola) 
06/70/572-0184. 
Előzetes jelent-
kezés február 10-

éig, regisztráció 
a jelentkezés sorrendjében, maxi-
mum 25 főig.

Kreatív Alkotókör 
Február 21. és 22. 11.00–12.30
Filc hóvirág készítése horgolt 
vázával (2 alkalmas)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.)

Ingyenes, de előzetes jelentke-
zéshez kötött: regisztrálni február 
7-étől minden hétköznap 9.00–
14.00 óra között lehet a prog-
ram helyszínén. Kérjük, hozza 
magával személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját és 60+ Kedvez-
ménykártyáját! A jelentkezés 
mindkét alkalomra érvényes.

Látogatás  
a jókai-kertbe
Február 23. 
Programunk célpontja egy or-
szágos védettséget élvező termé-
szetvédelmi terület, a Jókai-kert. 
A könnyű séta során átérezhet-
jük a hely egyedi hangulatát, 
a Jókai-emlékszobába is benézünk, 
ahol megtudhatjuk, hogy az író éle-

tében, nagy művei megalkotásában 
mekkora szerepet játszott ez a kert. 
A séta során tavaszváró hangu-
latban a hóvirág és a téltemető vi-
rágzásában is gyönyörködhetünk. 
Ajánlott öltözet: időjárásnak meg-
felelő, túrabakancs nem szükséges.

Időtartam: kb. 9.00–12.00 
A program ingyenes, de előze-

tes jelentkezéshez kötött. Jelent-
kezés (csoportlétszám függvényé-
ben): február 14-étől hétköznap 
9–14 óráig kizárólag személyesen 
az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központban 
(Kérő utca 3.). Kérjük, jelentke-
zéskor hozza magával személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját, 
60+ kedvezménykártyáját!

Társasozzunk 
Őrmezőn
Különböző szellemi és társas-
játékkal várunk minden játékos 
kedvű kerületi 60 év felettit. 
A foglalkozásvezetők segítenek 
a kezdőknek, így azok is csatla-
kozhatnak, akik új hobbiként pró-
bálnák ki. A program ingyenes, 
jelentkezéshez nem kötött. Idő-
pont: minden hétfőn 14.30–16.00. 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.)

Nevetéssel  
az egészségért  
– Hahota jóga
A nevetés a legtermészetesebb or-
vosság, amelynek pozitív élettani 

hatásai orvosilag is bizonyítottak. 
Segít a betegségek megelőzésé-
ben, a stressz egészségkárosító 
hatásainak kivédésében, támogat-
ja védekező rendszerünket. A Ha-
hota jóga alapjait az öngerjesztett 
nevetéssel egybekötött légzőgya-
korlatok adják, amelyek hamar 
átalakulnak természetes, jóízű ka-
cagássá, így pozitív hatásait azon-
nal érezheti. Mindezt személyesen 
is megtapasztalhatja, ha ellátogat 
a program foglalkozásaira.
A foglalkozás két helyszínen 
zajlik:
Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.)
Időpont: minden hétfőn 9.00 
Bikás park, kék sportpálya
Időpont: minden kedden és csü-
törtökön 9.00 
Minden jelentkezőt vidám szere-
tettel vár a „kacagókórus”.

Problémamegbeszélő 
csoport a lelki jólétért
A problémamegbeszélő csoport-
foglalkozások a teljes, egészsé-
ges, harmonikus életvitel megte-
remtését, vezetését tűzik ki célul. 
A beszélgetések során tipikusan 
időseket érintő témákat dolgoznak 
fel pszichológus vezetésével. Ez 
nemcsak a gondok objektív meg-
közelítését támogatja, hanem segít 
önmagunk jobb megismerésében, 
az önismeret elmélyítésében is.
Februári témák:
Február 2.: Kapcsolataink, kap-
csolódásaink
Február 9.: A merészség

Február 16.: A kísértés
Február 23.: Az árnyékaink
Időpont: minden szerdán 9.30–10.30 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.)
A program ingyenes, szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Előadások a Duna-
Ipoly Nemzeti Park 
együttműködésével
Február 11. 11.00
Kikeleti vadvirágok
Az előadás tavaszváró hangulati 
elemei a már kiviruló és a hama-
rosan kinyíló védett vadvirágaink 
lesznek. Sorra vesszük a sas-hegyi 
kikeleti virágainkat, de sort kerítünk 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park többi 
bemutatóhelyén és védett területein 
élő egyéb kora tavaszi látványossá-
gokra is. Helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.)

Február 18. 11.00
Tavaszi zöld – friss hajtások, 
vadsaláták
Mik az első gyűjthető tavaszi nö-
vények? Mikortól, hol, hogyan 
gyűjtsünk? Ezekre a kérdések-
re keressük a választ az előadás 
részeként. Helyszín: Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő utca 3.) 
Mindkét előadás ingyenes, előze-
tes jelentkezéshez nem kötött.

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Csatlakozzon Ön is  
az Újbuda 60+ Programhoz
Igényeljen 60+ kedvezménykártyát!
Az Újbuda 60+ Program az állandó XI. kerületi lak-
címmel rendelkező 60 év felettieknek kínál idősba-
rát programokat, szolgáltatásokat. Ezek igénybevé-
teléhez ajánlott a 60+ kedvezménykártya megléte, 
amelynek igénylése egyszerű és ingyenes. A csatolt 
igénylőlap kitöltésével most Ön is kérheti névre szó-
ló 60+ kártyáját. A kitöltött lapot az Újbudai Sze-
nior Programközpontban (Bölcső utca 3., hétköznap 
8–12 óráig) vagy az Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központban (Kérő utca 3., hétköz-
nap 9–14 óráig) tudja leadni, vagy szkennelve/le-
fényképezve küldje el nekünk a 60plusz@ujbuda.hu 
e-mail címre. Kérjük, az igénylőlapot olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel töltse ki!

Jelen adatlap kitöltésével Ön jognyilatkozatot tesz, 
melyben kéri az Újbuda 60+ Kedvezménykártya 
elkészítését. A programhoz csatlakozás kapcsán 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait ki-
zárólag a kedvezménykártya elkészítéséhez, admi-
nisztrációjához, a jogosultság megállapítása céljából 
tároljuk, kezeljük. Adatkezelésünk célja az Újbuda 
60+ Kedvezménykártyával elérhető kedvezmények 
igénybevételének biztosítása. A program részletes 
adatkezelési tájékoztatója a https://idosbarat.ujbuda.
hu/ujbuda-60-program oldalon érhető el.

Az igénylő aláírásával tudomásul veszi, hogy ne-
vére szóló kártyáját saját maga használhatja, a kártya 
másra nem átruházható.
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Babits Mihály: Balázsolás c. költeményéből idézünk 2 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (T, K, A, Z, A). 13. Bécsi 
Ön! 14. Színültig tölt. 15. Jézus mestersége. 16. Muzsika. 18. 
Lövész céltábla. 19. Angol diákváros. 20. Nitrogén és nobé-
lium vegyjele. 22. Kiejtett betű. 23. Bányarész. 25. Kiss … 
Kate! (musical) 27. Övdísz. 29. Medence a Balaton-felvidé-
ken. 30. Somogyvári Pál. 31. 
Orra bukik. 33. Tepertő. 34. 
Szomorkodni kezd! 35. Termő-
levél része! 36. Fűféle gyom-
növény. 38. Mérgező anyag. 
40. Kettőzve: óceániai főváros. 
42. Aprókat lép. 44. Olimpiai 
bajnok birkózó, edző (András). 
46. USA-tagállam. 48. Pénzel. 
50. Félig retteg! 51. Vendégma-
rasztaló. 52. Lop. 54. Az elmúlt 
évben. 56. Lukács Sándor. 57. 
Néhány löveggel rendelkező 
tüzérségi alegység. 58. Kevert 
szín. 59. Gyepkocka! 60. Klasz-
szikus illat. 61. Távirati „ö”. 62. 
Kos betűi keverve. 64. Nagy-…
, 457 m-es csúcs a Gerecsében. 
66. Lajstrom. 69. Ki nem állhat. 
71. Vatikán és Indonézia gépko-
csijelzése. 72. Rizikó. 74. Latin 
köszöntés.

Függőleges: 2. Létige egy-
nemű betűi. 3. Alant. 4. Szám-
név. 5. Zellerdarab! 6. Névutó. 
7. Tkp. Edson Arantes do Nas-
cimento. 8. Korszak. 9. Kalen-
dárium. 10. Bicskey Károly. 11. 
Szemmel érzékelő. 12. Belül 
pácol! 13. Az idézet második 
sorának kezdete (E, O, A, Ü, 
Ö). 17. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei kisváros. 19. Becézett női név. 21. Bosnyák szárma-
zású jugoszláv válogatott labdarúgó és edző (Ivica OSIM). 
24. Maskara. 26. Produkció. 28. Heveny. 29. Hús mellé fel-
szolgált kiegészítő étel. 30. Történelmi festészetünk egyik 
legnagyobb képviselője (Bertalan). 32. Brit zeneszerző (Ed-
ward). 33. Az idézet második sorának befejezése. 34. Finom 
rosta. 37. Dermesztő. 39. Rózsa Sándor. 41. Hidroxilgyök. 43. 

Jászai-díjas színész (Oszkár). 45. A bevételek és a kiadások 
különbsége. 47. Idegen összetételekben nyolcat jelent. 49. 
Francia zeneszerző (Édouard). 53. Kupa. 55. Villanófény. 57. 
Friss. 58. Biztosíték. 60. … tarda, túzok. 61. Számtani műve-
letet végez. 63. Londoni csillag! 65. A perc 75%-a! 67. Rész-
ben kisöpör! 68. Épületszárny. 70. Középen ráver! 72. Ván-
dory Gusztáv. 73. Nagyzolásban van!

Beküldendő: vízsz. 1., függ. 13. és 33. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 
135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 1. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Féloldalra dől a rozoga 
kazal, tépi a jeges szél, üstökébe mar”. Nyertese: Tornai Mag-
dolna László, 1119 Budapest, Tétényi út. Nyeremény: könyvju-
talom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Farsangi narancsos 
fánk pár perc alatt
Kevesen tudják, de a farsangi 
szezon vízkereszttől, január 
6-ától hamvazószerdáig, idén 
február 17-éig tart. Mostani 
receptünk, a fánk ideális lehet 
a kisgyermekes családok 
számára, hiszen pár perc alatt 
kész, és így amíg anya vagy apa 
a konyhában elkészíti a fánkot, 
addig csak a fél lakást pakolják 
szét a gyerekek, és nem 
az egészet.

Mivel sokszor nincs idő a kelesztést kivárni, 
ez a gyors, nem kovászos farsangi fánk töké-
letes lesz. Néhány összetevőből öt perc alatt 
előkészíthető, összeállítható, és tízperces pi-
hentetés után készen áll a sütésre. Persze ez 
az idő tetszőlegesen elnyújtható, ha az egész 
családot bevonjuk az előkészületekbe, és ak-
kor a járvány idején egy kellemes kis családi 
program is lehet a konyhában.

Elkészítés:
Előkészítjük, kimérjük a hozzávalókat. 
A margarint felolvasztjuk, félretesszük 
visszahűlni. A narancs héját lereszeljük, 
és szintén félretesszük. A lisztet tálba szi-
táljuk, elkeverjük benne a sütőport, a cuk-
rot (adhatunk hozzá 10 g vaníliás cukrot 
is), hozzáütjük a tojásokat, ráöntjük az ol-
vasztott margarint, rászórjuk a narancs hé-
ját, és hozzáöntjük a kifacsart narancslevet, 
valamint a csipet sót.

A tésztát először villával, majd kézzel ad-
dig dolgozzuk, amíg puha és tömör nem lesz. 

Ha túl ragacsos, adjunk hozzá érzés szerint 
egy kevés lisztet. Miután elkészültünk, for-
mázzunk egy cipót, csomagoljuk be fóliába, 
és hagyjuk kb. 10 percig szobahőmérsékleten 
pihenni.

Ezután sodrófa segítségével kinyújtjuk 
a tésztát, kb. 1,5 cm vastagságúra, majd 8 cm 
átmérőjű köröket szaggatunk, a közepén egy 
kisebb szaggatóval, vagy kis pohárkával lyu-
kat készítünk. A leeső, kieső részeket ösz-
szegyúrva készíthetünk kis gömböket, 
melyeket kb. 10 cm-es rudacskákká 
sodorva, összehajthatunk kis gyű-
rűvé.

Melegítsük fel az olajat, és ha van 
hőmérő, ellenőrizzük, hogy az ne-
haladja meg a 170 fokot. Ha nincs, 
megteszi egy fogpiszkáló vagy egy 
hurkapálcika is. Ha sistereg a vége, 
akkor jó! Mindig bőséges olajban 
süssük. Egyszerre csak 3-4 fánkot te-
gyünk, ily módon az étolaj hőmérsék-
lete állandó marad, és a fánk belül is jól 
megsül (kb. 15 perc). Fedő nélkül sütünk, 
és fordítsuk a fánkokat gyakran, hogy szép 
aranybarnák legyenek, majd kéztörlő papírra 
szedve leitatjuk a felesleges olajat.

Miután befejeztük az összes sütését, for-
gassuk kristálycukorba, és lekvárral kínálva 
szervírozzuk. Így a fánkok kissé roppanósak 
maradnak. Puhához készítsünk elő két tálat, 
az egyiket egy csésze vízzel hígított narancs-
lével, a másikat kristálycukorral. Ezután 
gyorsan mártsuk meg a fánkokat a narancslé-
ben, majd a cukorban. Mivel e művelet során 
a cukor átázhat, amikor a nedves fánkokkal 
érintkezik, célszerű egyenként tálcára he-
lyezni és megszórni a cukorral, ily módon 
nem fogunk pazarolni.

Hozzávalók (kb. 18 db fánk)

•	 30	dkg	finomliszt	(szobahőmérsékleten)

•	 12	g	sütőpor
•	 2	db	tojás	(közepes	és	szobahőmérsékleten)

•	 7	dkg	cukor	
•	 5	dkg	olvasztott	margarin	(visszahűtve)

•	 60	ml	narancslé	(frissen	facsart)

•	 1	db	narancs	reszelt	héja

•	 1	csipet	só

Sütéshez:	kb.	7	dl	étolaj

•	 Beforgatáshoz:	ízlés	szerint	kristálycukor

•	 Kínáláshoz:	bármilyen	lekvár/dzsem	(például	házi	narancslekvár)

Hadikot  
a cipőboltból

Interjú  
Bosznai Tiborral

Az újbudai kulturális negyed két 
meghatározó arca, a „hadikos” 
Bosznai Tibor és a „galériás” 
Faur Zsófi kapta idén a Pro 
Cultura Újbuda díjat. A kitünte-
tettekkel beszélgettünk, első-
ként a Bosznai Tiborral készült 
interjút olvashatják. 

 � A Hadik Kávéház mintha örök idők óta 
itt lenne, kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal...

Itt, a szomszédban található még ma is 
a Hadik laktanya. A 20. század elején, akik 
kávéházat nyitottak itt, azt remélték, hogy 
majd a tiszt urak átjárnak, és isszák a bort 
meg a pezsgőt a művésznőkkel.

 � Sőt, a művésznők cipőjéből.
Mindenesetre majdnem csődbe jutottak, 
mielőtt Karinthy Frigyesék asztaltársasága 
törzsvendég lett itt. Ők aztán megmentették 
a helyet.

 � Déry Tibor önéletrajzában elárulta, 
hogy itt csábította el Karinthy feleségét, 
Böhm Arankát. Amit Karinthy annyira 
talán nem bánt, mert neki is volt egy 
barátnője, de Déry felesége eléggé zo-
kon vette.

Hallani efféle pletykákat.

 �Mondják, a nemesség kötelez. A Hadik 
ma a kávéházak nemessége.

Kösz. Valóban sok, ma már klasszikus tör-
ténet kötődik ehhez a helyhez. Nekem még 
volt szerencsém Frigyes unokájától, Karin-
thy Mártontól hallani a régi legendákat.

 � Devecseri, Kosztolányi, Babits, Guthi 
Erzsébet és még sokan jártak ide, és 
írtak erről a helyről. Mégis sokáig egy 
cipőbolt működött a helyén. Karinthy 
Márton mesélte, hogy egyszer tanúja 
volt, amint két lány nézegeti a kirakat-
ban a cipőket, és az egyik rámutat az 
emléktáblára a házfalon: nézd, ide járt 
Karinthy is; mire a másik: na jó, jó, de 
miért egy cipőboltba?

Ez egy klasszikus pesti kávéház volt, amely 
a ’40-es években bezárt. Valóban, soká-
ig cipőbolt működött itt. Aztán a 2000-es 

  Gyors leletközlés, kedvező árak,  
folyamatos akciók!

  Elérhető vérvétel csecsemők  
és kisgyermekek számára is!

Az akció 2022. 02. 02-től 02. 28-ig történő foglalás esetén,  
vagy a készlet erejéig érvényes!

LABORATÓRIUMI  
VIZSGÁLATOK

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

RENDELŐINKBEN ELÉRHETŐK A COVID TESZTEK!
HIVATALOS KORONAVÍRUS TESZTRE, VAGY 
ANTIGÉN GYORSTESZTRE VAN SZÜKSÉGE?

Budai Magánorvosi Centrum

MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban 
minden reggel 6 órától, 

SAVOYA PARKI LABORUNK pedig  
reggel 7 órától várja Önöket, már szombaton is! 

 +36-1-445-0700

ONLINE BEJELENTKEZÉS:  
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor

ANTIGÉN VIZSGÁLAT  
KEDVEZMÉNYES ÁRON,

MOST   8 000 Ft
PCR VIZSGÁLAT  

KEDVEZMÉNYES ÁRON,
MOST   13 000 Ft

XI. KERÜLETI
LAKOSOKNAK

A teljes interjú  
a youtube.com/ujbuda  
csatornán nézhető meg

évek elején Újbuda Önkormányzata úgy 
döntött, hogy kulturális városközpontot 
hoz létre. A helyiséget az önkormányzat 
visszavásárolta, mert úgy gondolták, hogy 
a Hadik lehet a központja ennek az új ne-
gyednek. 

 � És lett is, miközben ez mégiscsak egy 
üzleti alapon működő vendéglátóipa-
ri egység is. Magyarul, nyereséget kell 
termelnie...

Saly Noémi, a kávéházak nagy szakértője 
rengeteget segített, mikor beavatott abba, 
miként működtek azok a régi kávéházak. 
Ebből sokat tanultunk. Ő idézte föl, hogy 
a klasszikus kávéházban az is tud kér-
ni valamit, akinek csak pár forint cincog 
a zsebében, és az is, aki valami fontos al-
kalmat akar elegánsan megünnepelni. Mi 

is így próbáljuk 
ö s s z e á l l í t a -
ni az étlapot. 
A kenegetős 
pad l i z s á n k-
rémtől a szar-
vassültig. 

 � És a klasz-
szikus ká-
véházban 
m i n d i g 
volt kispör-
költ, még 
reggelire is.

Én is szeretek 
tunkolni már 
reggel – bár mi 
most később nyi-
tunk. De szeren-
csére itt a környéken 
akad csomó remek 
hely, amit ajánlhatok 
a reggelizni vágyók-
nak. Én is átugrom 
e g y i k b e - m á s i k b a 
néha.

 � Régen az efféle iro-
dalmi kávéházak-
ban dolgoztak az 
írók, az újságírók. 
Ha ma valaki be-
jön a laptopjával, 
és csak egy kávét 
kér, azt kinézik, 

vagy azért a hagyomány miatt megtű-
rik?

Minket nem zavarnak az ilyen vendégek, 
sőt, nekik is örülünk, Szerencsére elég nagy 
az alapterületünk, be lehet férni.
 � A klasszikus időkben a Japán kávéház-
ban állítólag a híres írókat kiültették a 
kirakatba, hogy ezzel csábítsák a ven-
dégeket, cserébe az írók kedvezményt 
kaptak.

Ha kulisszatitkokat kifecseghetek, a Hadik 
és a Szatyor 11 éve van nyitva. Többen üze-
meltetjük ezt a helyet, és amikor a költség-
vetést tervezzük, eleinte nem volt mindig 
egyszerű kiszorítani, hogy bizony nekünk 
költeni kell annak a szellemi erőtérnek 
a fenntartására is, ami a Hadikot jellemez-
te, jellemzi. Lehet, hogy amikor irodalmi 
estet tartunk itt, kisebb a fogyasztás, de 

ez fontos a hely szellemiségéhez, 
az imidzsünkhöz.

 � Ha már, akkor 
nem jobb olyan 

p r o g r a m o t 
s z e r v e z n i , 
ami vala-
hogy fo-
gyasz tásra 
ö s z t ö n ö z ? 
Szóval nem 
kamaraze -
nei estet 
tervezni.

Nemrégiben a Fesztiválzenekar kivá-
lasztotta a Hadikot, hogy itt fellépnének. 
Mondtam, hogy nagyon örülünk, de itt 
csörögnek az evőeszközökkel, koccintanak 
a poharakkal, és néha még kurjongatnak is 
az emberek. Azt felelték, sebaj, majd réz-
fúvósok jönnek. Nagyon remek hangulatú 
este sikeredett.

 �Mégiscsak egy vendéglő ez.
Ott Anna, a művészeti vezetőnk nagyon 
ötletesen használja ki ennek az előnyeit. 
Ilyen például a Hadik irodalmi brunch – 
erre a séfünk külön menüt komponál, amit 
gyorsan el lehet készíteni és egyszerű el-
fogyasztani. A kultúra hozzátartozik ehhez 
a helyhez, és a legkülönfélébb programo-
kat szervezzük ide. Nem minden sikerül 
rögtön. Az első színházi próbálkozásunk 
nem ütött akkorát, mert valóban az előadás 
és a vendéglátói élet nem passzolt egymás-
hoz. De nem adtuk fel. Vajdai Vilmosék 
Tápszínháza viszont egészen elképesztő-
en izgalmas lett. Zárás után átrendezték 
itt a terepet, hogy én is alig ismertem rá. 
Karinthy Frigyes Utazás Faremidóba című 
művét adták itt elő. Nagyon a mostani ví-
rushelyzetről szól. Szuper jó volt.

 � Sikeres beszélgetések helyszíne is  
a Hadik és a Szatyor...

A Kortárs Kiadóval működünk például 
ebben együtt. De a Margó Fesztiválon is 
megjelent a Hadik, kimozdultunk a Gárdo-
nyi térre.

 � Egész a Gárdonyi térig? Az majdnem 
ötven méter ide…

Jó, de a Várkert Bazárban vagy a Bala-
ton-felvidéken is jártunk. Aztán voltak 

programok az irodalom és a pszicho-
lógia határterületeiről Orvos-Tóth 
Noémi szervezésében, ahol Bartis 
Attila vagy Grecsó Krisztián műve-
iről beszéltünk.

 � Az remek, hogy sorra nyílnak  
a kávéházak, kisvendéglők, ga-
lériák – de ha a Bartókon lak-
nék, nem tudom, én is ilyen 
lelkes lennéke ezekért.
Meg kell találni az egyensúlyt 
ebben is. Amikor 2010 körül ez 
kezdődött, sokan felkiáltottak, 
hogy ez itt kérem Buda, nem 
kérünk abból a pesti vircsaftból.

 �Mert Budán lakni életérzés...
Amihez kell egy csipet bohémság 

is persze. De itt nem bulinegyed 
nyílt, hanem kultúra minőségi 

gasztronómiával körítve. Este ti-
zenegykor ráadásul lehúzzák a roló-
kat. Adott egy pezsgést a környék-
nek, ami itt történt. Egyre nagyobb 
sikk errefelé lakni is. És talán az sem 
véletlen, hogy egy igen fontos nem-

zetközi magazin, a Time Out Újbudát 
és annak is ezt a környékét a világ tíz 

legmenőbb negyede közé sorolta.

Faur Zsófival készült interjúnkat következő 
számunkban közöljük.

Dési János
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jÉGKoRoNG
A MAC HKB Újbuda rosszul kezdte 
az új évet az Erste Ligában, hét mérkőzés-
ből csak kettőt tudtak megnyerni. Először 
a Ferencváros otthonában arattak egy 2-4-
es győzelmet, majd a Győr ellen bizonyul-
tak jobbnak hazai pályán. A Csíkszeredától 
azonban 11-3-as zakót kaptak idegenben, 
ahogy a Gyergyói HK, a Brassó és legutóbb 
a Titánok ellen sem sikerült a vendég-
szereplés. Egy hazai meccset is elbuktak 
az Újpest ellen, így jelenleg 54 ponttal a 6. 
helyről várják a folytatást.

KoSáRLABDA – FÉRFI
A MAFC győzelemmel kezdte az új évet 
– a Pécs VSK ellen, hazai pályán –, utána 
azonban két idegenbeli vereség követke-
zett. A Honvéddal és a BKG Príma Aka-
démiával is szoros meccseket játszottak, 

de az újabb győzelem megint csak hazai 
pályán sikerült. A Gabányiban 122 pontot 
dobott a MAFC a tabella utolsó helyén ka-
paszkodó Bajának. Garai Péter kosarasai 
végig uralták a mérkőzést, az ellenfélnek 
csak egy-két felvillanása volt. A végered-
mény 122-78 lett, az újbudai csapat 25 
ponttal jelenleg a 8. az NB I piros csoport-
jában.

KoSáRLABDA – NŐI
A női kosárlabda NB I-ben szereplő EL-
TE-BEAC Újbuda megszerezte nyolcadik 
győzelmét, ezúttal a sereghajtó Pinkk 
Pécsi 424 ellen. Bár az újbudaiak 
nem játszottak csúcsformá-
ban, a védekezésük hatéko-
nyabb volt, így a mérkőzés 
háromnegyedénél már 20 
pontos előnyt dolgoztak ki, végül 77-63-ra nyertek. 

A 18. fordulóban a   Ludo-
vika-FCSM Csata vendége 

volt a BEAC, itt nem sikerült 
a meglepetés, az újbudaiak 
kikaptak 96-78-ra. Jelenleg 

a tabella 7. helyén tanyáznak 18 
ponttal.

VíZILABDA
Az OSC-Újbuda továbbra is vezeti a baj-
nokságot, és könnyedén nyert Miskolcon, 
a férfi alapszakasz 16. fordulójában. 
A góllövők közül kiemelkedett a nemrég 
az év vízilabdázójának választott Man-
hercz Krisztián, aki öt, valamint Burián 
Gergely, aki négy találatot szerzett. (Az 
OSC egy ponttal áll a tabella élén a 40-40 
pontos Szolnok, FTC, illetve Vasas előtt, 
ráadásul a Fradi két meccsel kevesebbet 
játszott.) Az újbudai együttes a Bajnokok 

Ligájában is remekelt, Németországban 
a Spandau csapatával játszott izgalmas 
mérkőzést. Mivel korábban az OSC több 
játékosa is pozitív lett a tesztelést követő-
en, az első mérkőzéssel járó három pon-
tot a szabályok értelmében a németeknek 
adták, 10-0-ás gólaránnyal. Az OSC játé-
kosai tudták, mekkora a tét, mert egy győ-
zelemmel közelebb kerülhettek a nyolcas 
döntőben való szerepléshez. A következő 
meccsen a berliniek végig vezettek, a ne-
gyedik negyed közepén 11-9 volt az állás. 
Az OSC azonban szenzációs hajrát produ-
kált: 3-5-re nyerték az utolsó játékrészt, 
a győztes gólt Burián hét másodperccel 
a lefújás előtt szerezte meg. A két nyolcs-
csapatos csoportból az első négy-négy jut 
be a nyolcas döntőbe, az újbudai fiúk a B 
csoportban 13 ponttal jelenleg a negyedi-
kek. Február 8-án a horvát Jug Dubrovnik 
lesz az ellenfelük.Fo
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MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

1 890Ft

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

1 399Ft

sport

Vezeti a bajnokságot az oSC, 
vegyes formában a kosarasok

M
A F C

1 8 9 7


