A XI. kerület közéleti lapja
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TANÁR NÉLKÜL
NINCSEN JÖVŐ!
Tanárok, szülők, diákok
vonultak az utcára –
az újbudai iskolák is ott voltak
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Óriásit nő az intézmények távhőszámlája
Kilakoltatási
moratórium Újbudán Észszerű spórolás
A Fővárosi Önkormányzat a hivatalosan
november 15-étől április 30-áig tartó kilakoltatási moratórium előtt sem kezdeményezi magánszemélyek esetében lakóingatlanuk kiürítését – erről fogadott el
határozatot a Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-én. A Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott előterjesztés
szerint a rezsiköltségek emelkedése már
ma is sokak lakhatását sodorja veszélybe,
„ez a helyzet pedig az idő előrehaladtával
minden bizonnyal romlani fog”. Munkásszállók zárnak be, a bérbeadók nagyobb
kauciót kérnek, a hajléktalanellátás rendszerében meghatározó szerepet játszó
civil szervezetek fennmaradása veszélybe került – fogalmazott az előterjesztés.

(A közgyűlés arról is döntött, hogy Budapest
200 millió forintot ad a rászorulókat ellátó
Menhely Alapítvány rezsitámogatására.)
Az elfogadott határozat értelmében
a már megkezdett végrehajtási eljárásokat
felfüggesztették, és a főváros kezdeményezte a kerületi önkormányzatoknál, hogy
ugyanígy járjanak el az általuk indított eljárások esetében.
Lapzártánkig öt kerületben vezettek be
azonnali kilakoltatási moratóriumot április 30-áig, Újbuda Önkormányzata mellett
így döntött a III., a VII., a XV. és a XVIII.
kerület vezetése is. Az V. kerületben viszont végrehajtottak egy kilakoltatást,
noha az ottani polgármester is megszavazta
a Fővárosi Közgyűlés határozatát.

A következő három hónapra rekord magas
áron kötött le gázt a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal a nyár
végén. Az energiaválság kirobbanása óta rendkívül instabil
árú orosz gázból a hivatalnak sikerült a csúcson,
közel 340 eurón bevásárolnia. (Pár nappal
később zuhanórepülésbe kezdett a gáz
tőzsdei ára, október
elején 150 euró/MWh
körül mozgott.) Az aktuális kormányrendelet
ennek megfelelően a távhőszolgáltatóknak torony-

magas árakat ír elő, ami a vártnál is fájdalmasabban érinti a felhasználókat, első
körben az intézményi fogyasztókat. Újbudán az érintett 45 intézménynél – óvodák, bölcsődék,
szociális
intézmények,
sportlétesítmények – ez
akár majdnem tízszeres
árat is jelenthet, összesen közel 2 milliárd
forint értékben. László Imre polgármestert
arról kérdeztük, mi
a következő lépés, milyen intézkedési tervvel
készül az önkormányzat
a nehéz télre.
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Nem csökken
az ellenállás

Hagyományos
halleves

A Kelen-fíling
nyomában

Őszi
takarítás

Újabb fórumot tartottak a vasútberuházás ügyében, de nem lett
népszerűbb a projekt

Huszonegy bográcsban főttek
a kerület legfinomabb halászlevei
a 33. Gazdagréti Halászléfőzőn

A Kelen SC-nél nem csak szlogen,
hogy náluk a futballpálya minden
környékbeli előtt nyitva áll

Október 16-án
kezdődik az őszi
nagytakarítás,
a már jól meg
szokott veszélyeshulladék-gyűjtéssel,
aprítékolással,
komposztkeretakcióval
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Megújult a játszóudvar
a Bikszádi utcai óvodában
Jövőre folytatódik az önkormányzati beruházás

Átadták a Bikszádi utcai óvoda hatalmas,
parkos játszóudvarának központi, felújított
részét, az eseményen részt vett Erhardt Attila alpolgármester is. Az Észak-kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Telephelyén
2022 nyarán kezdődtek el a munkálatok,
a régi, betonalapú talajtakarót vízáteresztő,
ütéscsillapító gumiburkolatra cserélték, így
az udvar jelentős része esős időben is használható. A felújításra fordított közel 79 millió
forintból óriási homokozó is készült, a gu-

miszigeten párakapu, mászóvár, esőztetővel
szerelt pancsolórész és egy labdajátékokra,
rendezvényekre alkalmas pálya is létesült.
A legnépszerűbb játszóeszöz valószínűleg
a mászókákkal kombinált tűzoltóautó lesz.
Mint Varga Gergő önkormányzati képviselő
elmondta, jövőre folytatódik az önkormányzati beruházás: a második ütemben az udvar
külső részein természetes környezetet, homokos, gyepes felületeket alakítanak ki, a harmadikban pedig tankert készül majd.

Kibővült a Kondorosi úti parkoló
Befejeződött a Kondorosi úti
parkoló felújítása. A Kondorfa
utca és Szerémi út közötti,
árok mellett futó terület rendbetétele után lehetőség volt
a korábbi hely bővítésére is.
Így ahol korábban merőleges
és párhuzamos parkoláshoz
volt csak elegendő hely, ott
lehetővé vált a mindkét oldali
merőleges parkolás, és új,
felfestett parkolóhelyek létesítése. A megújult parkolóban
kijelöltek egy helyet mozgáskorlátozottaknak is.

Új víznyelők
Nyáron hetekig hiába
vártuk az esőt, most
a gyorsan, egyszerre lezúduló csapadék mennyisége okoz problémát.
Újbuda Önkormányzata
több helyszínen víznyelőket épít be a felszíni
csapadékvizek gyorsabb
elvezetése érdekében.
A múlt héten elkészült
az új víznyelő az Irinyi
József utcában, a bölcsődéhez vezető parkolónál.
A munka továbbfolytatódik
két víznyelő és tisztítóakna
kivitelezésével az Andor
és a Kisköre utcákban.

kék hírek
Korábbi munkahelyéről
lopott – elfogták

A rendelkezésre álló adatok alapján 2022.
szeptember 23-án éjjel betörtek egy XI.
kerületi telephelyre; az elkövető a drótkerítést kibontotta, bemászott az udvarra, majd bejutott az irodába, ahonnan
közel 300 ezer forintot tulajdonított el.
A páncélszekrénnyél is próbálkozott, de
mivel az zárva volt, onnan nem tudott kivenni semmit.
Az újbudai rendőrök beszerezték a cég
kamerafelvételeit, melyeken jól látszott,
hogy a tettes otthonosan mozgott a telephelyen. Nemsokára azonosították a feltételezett elkövetőt, akiről kiderült, hogy
a cég korábbi alkalmazottja volt. N. Jánost
még aznap 14 órakor elfogták tárnoki lakcímén. A XI. kerületi rendőrkapitányság
nyomozói a 31 éves férfit lopás bűntett
gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe
vették. A gyanúsítottat a bíróság bűnügyi
felügyelet alá helyezte.

Kiemelt figyelem
az időseknek

Az idősek világnapja alkalmából a fővárosi rendőrök szórakoztató bűnmegelőzési
programmal készültek, a XI. kerületben is
rendszeresek a bűnmegelőzési előadások.
Az időskorúaknak szóló bűnmegelőzési
program célja azoknak az ajánlásoknak,
illetve tanácsoknak a közvetlen tolmácsolása, amelyek az érintettek biztonságának
megőrzését, illetve védekezési lehetőségeiket szolgálják. A rendőrök olyan gyakorlatot dolgoztak ki, amely az idősebb
korosztály sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorításához, a szubjektív biztonságérzet növeléséhez járulnak
hozzá, valamint mérséklik az olyan élethelyzetek kialakulását, ahol potenciális
áldozattá válhatnak.
A XI. kerületben is rendszeresen tartanak a rendőrök bűnmegelőzési előadáso-

kat, ahol a lényegi üzenetek közvetítése
mellett tapasztalatok megosztására is lehetőség van.
Néhány fontos bűnmegelőzési üzenet,
nem csak időseknek:
• Okostelefonjára, táblagépére ne telepítsen ismeretlen programot, alkalmazást!
• Telefonon vagy ellenőrizhetetlen internetes felületen ne adja meg bankkártyája vagy netbankfiókja belépési adatait!
• Ha erre vonatkozó hívást kap, azonnal
bontsa a vonalat!
• Ha egy telefonáló bajba jutott hozzátartozóra hivatkozva pénzt vagy ékszert
kér, ellenőrizze, hogy kivel beszélt, illetve
hívja fel a hozzátartozóját is!
• Ha magát pénzintézet, posta, önkormányzat munkatársának kiadó személy
a bankjegyeit kívánja ellenőrizni vagy
megpróbál azokhoz hozzájutni, semmilyen körülmények között ne adja át idegennek a pénzét!
• Álrendőrök, szolgáltatók álmunkatársai otthonába bejutva, figyelmét elterelve
próbálhatják meglopni, ezért az arcképest
igazolványukat mindig kérje el, valamint
telefonon keresztül tájékozódjon a díjbeszedők, illetve hivatalos személyek azonosságáról!

Az idősek biztonsága
közös felelősségünk

Egyre több idős személy használ digitális szolgáltatásokat, rendelkezik okostelefonnal és bankkártyával. Nem minden
esetben képesek felismerni az őket fenyegető veszélyeket, ezért a fiatalabb korosztály, gyerekeik, unokáik segítségére van
szükségük a biztonság megteremtéséhez
• Hívják fel szüleik, nagyszüleik figyelmét a telefonon, e-mailben vagy SMS-ben
érkező adathalász-üzenetekre, hívásokra,
ilyen weboldalakra, valamint az online
csalásokra!
• Beszélgessenek velük személyes
és pénzügyi adatokról, a magánszféra

védelmének fontosságáról,
a közösségi média kockázatairól és biztonságos
használatáról, a megfelelő
jelszavakról, az ismeretlen
programok letöltésének és telepítésének veszélyeiről.
• A biztonságos környezet
megteremtése érdekében segítsenek nekik beállítani a vírusirtót, a tűzfalat, a wifijelszót és a böngészőben a felugró ablakok blokkolását!
• Mondják el nekik, hogy a virtuális
életben is valós rizikók vannak! Nyugalmuk, megtakarításuk kerülhet veszélybe,
ha meggondolatlanul cselekednek.

A rendőrség
az állatokért

Október 4-én ünnepeltük az állatok világnapját, ez alkalomból a kerületi rendőrök
szeptemberben és októberben több oktatási intézménybe, valamint nyugdíjasklubba
is ellátogattak. Az egyenruhások elsősorban a felelős állattartásra és az állatkínzás megelőzésére hívják fel a figyelmet.
Habár sokan tartanak háziállatot, nincs
mindenki tisztában a felelős állattartás
szabályaival. Fontos, hogy az emberek
helyesen cselekedjenek, ha bajba került
vagy elveszett állatot találnak, és azt is
tudatosítani kell mindenkiben, hogy soha
ne bántalmazzon állatokat. Az állatvédelmi nevelés az erkölcsi fejlesztés eszköze
is egyben. Nemcsak az állatok iránti szeretetre és tiszteletre tanít, hanem annál
sokkal többre: a kiszolgáltatottak jogainak elismerésére, segítésükre, a másokkal
törődésre, a kötelességtudatra, a felelősségvállalásra. Aki odafigyeléssel és szeretettel gondoskodik az állatokról, az nagy
valószínűséggel embertársaival is türelmesebb és toleránsabb lesz.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli az állatkínzások felderítését, megszakítását és lehetőség szerint

megelőzését, így a budapesti
rendőrök rendszeresen részt
vesznek állatvédelmi kampányban, például segítenek
gazdát találni örökbefogadásra
váró kutyáknak és macskáknak.
2020. január 1. óta közel száz
állatk ínzás bűncselekményt regisztráltak a fővárosban. A budapesti rendőrök és együttműködő
partnereik ez idő alatt több mint 200 állatot mentettek meg. Sanyi, az állatkertből szökött pingvin megtalálása nemcsak
a teljes magyar sajtót járta be, de a mémgyártókat is megihlette. Kutyák és macskák mentése szinte már mindennaposnak
mondható, de az intézkedések során előfordult őz, ló, kecske, disznó, szarvas,
nyúl, kacsacsalád, foltos szalamandra
és egy teljes méhcsalád is.

Előzzük meg a temetői
lopásokat!

Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy
a temetői látogatás, megemlékezés alkalmával ne váljanak bűncselekmények áldozataivá!
• Figyeljenek biztonságukra, táskáikat,
értékeiket ne hagyják őrizetlenül!
• Az ékszereiket a felső ruházatuk alatt,
rejtve viseljék!
• A rokonok, ismerősök, barátok együtt
menjenek a sírkertekbe, a fiatalok kísérjék el az idősebb hozzátartozóikat!
• A temetői látogatásnál se hagyjon
gépkocsijában értékeket, kerékpárját
zárja le!
• Virágot csak hivatalos árusoktól vásároljon! Vannak, akik ellopott temetői
csokrokat próbálnak újra eladni. Ha
ilyet tapasztal, értesítse a biztonsági
szolgálatot!
Békés megemlékezést kíván a BRFK XI.
Kerületi Rendőrkapitányság.
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A GYEREKEKEN ÉS
AZ IDŐSEKEN NEM
LEHET FŰTÉST SPÓROLNI

Takarékoskodunk,
de csak
észszerűen

A következő három hónapra
rekord magas áron kötötte le
a gázt a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
a nyár végén. Az energiaválság kirobbanása óta rendkívül instabil árú orosz gázból
a hivatalnak sikerült a csúcson,
közel 340 eurón bevásárolni.
(Pár nappal később zuhanórepülésbe kezdett a gáz tőzsdei
ára, október elején 150 euró/
MWh körül mozgott.) Az aktuális
kormányrendelet ennek megfelelően a távhőszolgáltatóknak
toronymagas árakat ír elő, ami
a vártnál is fájdalmasabban
érinti a felhasználókat, első
körben az intézményi fogyasztókat. László Imre polgármestert
arról kérdeztük, mi a következő
lépés a sakktáblán.
 Beszédes adat, hogy Palkovics László miniszter rendeletének másnapjára
4-ről 64 milliárdra, tehát 13,5-szeresére nőtt a fővárosi intézmények távhődíja. Az év végéig fixált árakkal számolva
mennyire becsülhető az önkormányzatra nehezedő költségnövekmény? Hogyan érinti ez a költségvetést?
Borzasztóan
rosszul,
természetesen.
Az első kilenc hónapban közel 182 millió forintba került a távhőszolgáltatásunk.
Az október, november és december hónapokra az eredeti áron 53 898 ezer forintot kellett volna fizetnünk, ám az emelés miatt ez a három hónap most
több mint 455 millió forint lesz.
Az aránytalanság érzékelhető.
Ha ez így folytatódik – amire
minden esély megvan –, jövőre
több mint 1,8 milliárd forintot
költünk kizárólag a távfűtésre.
Hogy ez miért jelent problémát?
Összesen 45 olyan létesítmény
tartozik az önkormányzathoz, ahol a fűtés

és a meleg víz távhőre épül. Köztük vannak a hivatal épületei, a Sport11 sportközpont, az uszodák, az óvodák, a bölcsődék,
hogy csak néhányat említsünk. Az óvodák

beszélünk. Ne csak szavakban legyenek
fontosak a magyar családok, hanem tettekben is segítsék őket a kritikus helyzetben.

Racionalizálni fogjuk
a kiadásainkat. Inkább
nekünk legyenek gondjaink,
mint hogy az önkormányzati
működés, és ezáltal
az emberek lássák kárát
29 épületben (hat gázos és 23 távfűtéses)
látnak el 3300 gyereket, a bölcsődék kilenc létesítményben működnek (két gázos,
hét távfűtéses). Mivel többségük távhővel
fűtött, nem csoda, ha közel kétmilliárdra
emelkedik az éves díj.

 Egy ekkora drágulásnál az áfa áremelő hatása is fokozódik. Jelen helyzetben
eltekinthetne az állam az áfa megfizetésétől?
Valóban, az 1,8 milliárd forintos éves távhődíjnak 90 millió forint az áfatartalma,
amit szépen visszakér a kormány. Ha pedig
rezsiemelésről beszélünk, mellé rakhatjuk
az áram- és gázáremelkedést is. Minden
áremelésnél az áfa is jelentősen megnő,
amit az állam nyer vissza. Sajnos azt kell
mondanom, esze ágában sincs az államnak,
hogy ezzel könnyítsen ezeken az intézményeken. Pedig megtehetné. Hangoztatják, hogy milyen fontos az élsport. Akkor
miért nem engedik el az áfát az uszodák,
vagy az olyan közszolgáltatások, mint
az óvodák, bölcsődék, iskolák,
egészségügyi intézmények
esetében? Itt, a kerületben nagyon sok
háziorvosi rendelő
tízemeletes épületek földszintjén
helyezkedik el,
ugyanonnan kapják a távfűtést,
ahonnan a lakások, mégsem azt
az árat fizetik, hanem az intézményit.
Itt az emberekről
történő gondoskodásról

 A jó ideje fejünk felett lebegő
rezsiválság most valóban lecsapott. Mit lép erre az önkormányzat? Van már Újbudának valamilyen intézkedési terve?

Természetesen. Nézzük, mit is kellene kigazdálkodni: 1 milliárd 800
millió a távfűtés, 1 milliárd 300
millió többlet lesz az elektromos
energia, a gáz pedig – mivel kevés
helyen használjuk, de ott nagy mennyiségben, például az uszodáknál – „csak” 220
millió forint. És akkor máris több, mint
3 milliárdnál tartunk. Három-négy éve
az önkormányzat által fizetett szolidaritási
adó 400 millió forint volt, a kormányzati
emelés miatt azonban jövőre 3,1 milliárd
forintot kell leróni. Így végül az elvonások és drágulások miatt 6 milliárd forin-

mint hogy az önkormányzati működés,
és ezáltal az emberek lássák kárát. Más
önkormányzatokhoz hasonlóan megelőző, illetve takarékosságot célzó rendszabályokat is életbe léptetünk, aminek négy
fokozata van. Az első és második fokozat,
a kultúra és a sport sajnos már sok helyen
áldozatul esik. Színházakat, kiállítótermeket, múzeumokat zárnak be. Eger, Székesfehérvár színháza is leáll a jövő év elején.
Aztán jönnek az uszodák. A példa kedvéért: a Nyéki uszodában a két vízkeringető
szivattyú működtetése a jelenlegi villamosenergia-árak mellett 50 ezer forintba kerül naponta! A hónap végére pusztán a két
szivattyú 1,5 millió forintot visz el. Ehhez
jön még a víz melegítése.
Tehát az első két fokozat, a kultúra, majd
a sport kerülhet „karanténba”. A hármas
és négyes fokozat intézményei azonban –
a szociális intézmények, óvodák, bölcsődék, iskolák, idősek háza – semmiképpen
sem eshetnek megszorítás alá. Ki az az
őrült, aki ezt megtenné? Már csak azért

A helyi önkormányzatok és az általuk fenntartott költségvetési
szervek is kötelesek 25 százalékkal csökkenteni földgázfogyasztásukat egy, október 5-én megjelent kormányrendelet szerint. Egy
hónappal korábban ezt még csak az állami intézmények számára
tették kötelezővé (a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények
kivételével).
Egy másik, ugyanakkor megjelent határozat arról rendelkezett,
hogy milyen eljárásrendben tárgyal majd a kormány az önkormányzatokkal az energiaár-emelkedés hatásainak enyhítéséről.
Eszerint egyedi egyeztetéseket kell lefolytatni – tehát a különféle
önkormányzatok eltérő bánásmódban részesülhetnek –, és az önkormányzatoknak „menedzsmenttervet” kell benyújtaniuk. Ebben kell
bemutatni, milyen intézkedéseket tesznek a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében, ha ez nem elegendő, akkor hogyan rendelkeznek
a tartalékok felhasználásának ütemezéséről, illetve szükség esetén
„a vagyonértékesítés kapcsán megtenni tervezett intézkedésekről”.
A tárgyalásokat Balla György miniszteri biztos koordinálja,
a menedzsmenttervek értékelésére a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter delegáltjaiból
hoznak létre munkacsoportot.
tos mínusszal kezdjük a 2023-as évet. Mit
tesz az önkormányzat, hogy működőképes maradjon? Nagyon sokat. Az elmúlt
két hónapban valamennyi önkormányzati
cég vezetőjével leültünk, végigbeszéltük
az idei gazdálkodásukat és a jövő évi terveket. Kértem, dolgozzák ki, hogy a szűkülő
költségvetésük mellett milyen megelőző
rendszabályokat terveznek a fenntarthatóság érdekében. A hivatallal kapcsolatban is vannak elképzelések. Döntés előtt
áll, hogy öt helyett négy napot töltsenek az irodákban a dolgozók, pénteken
mindenki távmunkában végezné a feladatát, természetesen az ügyeleti rendszer
kőkemény fenntartása mellett. Ez azzal
járna, hogy csütörtök este levehetjük
a fűtést, és vasárnap este bekapcsolva újra visszafűthetjük arra a mondjuk 20 fokra, ami szükséges. Aki
ugyanis ülőmunkát végez, az 18
fokban ki van téve annak, hogy
hosszú távon szövődmények
alakuljanak ki. A háromnapnyi
fűtésmegtakarítás sok millió
forintot jelenthet. Emellett racionalizálni fogjuk a kiadásainkat. Lesznek gondjaink, de
inkább nekünk legyenek,

sem, mert a kisgyermekek és az idősek
rendkívül érzékenyek a hőmérséklet-változásra, rajtuk nem lehet fűtést spórolni.
Ott minimálisan 22 foknak kell lenni, de
ugyanez vonatkozik az orvosi rendelőkre.
Tehát ezen a területen annyit tehet az ember, hogy észszerűen racionalizál, persze
ezekben az intézményekben nagyon kicsi
a mozgástér.

 Mit ért karanténon? Bezárást, részleges bezárást, korlátozott működést?
Egyet ne felejtsünk el, hogy mindig a körülmények diktálnak. Nem mi rajzoljuk őket.
Ahogy változnak, nekünk úgy kell alkalmazkodni. Ezért kell az intézményeinknek három-négy változatban kidolgozni
azt, hogy a változásoktól függően melyik
verziót kell életbe léptetni. A korlátozások terén természetesen a részleges irányból haladunk a teljes felé. Hangsúlyozom,
csak a kultúra és csak a sport területén.
A Sport11-ben működő két szauna például
egyenként havonta 450 ezer forintba került.
Ezt a szolgáltatást sajnos mostantól nem
tudjuk biztosítani. Ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy ellássuk a kötelező önkormányzati feladatokat.
Török Dániel
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Körvasút: közmeghallgatás a környezetvédelmi engedély ügyében

Fokozódik a civil ellenállás

A Déli Körvasút építése
továbbfokozná a környékbeliek eddig sem elhanyagolható
zaj-, rezgés- és porterhelését,
az ingatlanok állagromlását, valamint tönkretenné
a helyiek egyetlen parkját,
a vasúti töltés mellett húzódó
Hamzsabégi sétányt – kivétel
nélkül ezt hangoztatták
a civilek a körvasútról rendezett kormányhivatali közmeghallgatáson. A fórumot
a korábban a bíróságon
elmeszelt környezetvédelmi
engedély újbóli megszerzéséért szervezték, a civilek
azonban kitartottak álláspontjuk mellett.
A vasútbővítés körüli harcban februárban
még a civilek álltak nyerésre, hiszen az általuk megtámadott, körülbelül egymilliárd
euróba kerülő Déli Körvasút projekt környezetvédelmi engedélyét megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék, mert a hatástanulmány nem kellően foglalkozott sem
a talajvízzel, sem a zajterheléssel, sem
a madárvédelemmel, de még a beruházás
alternatíváival sem. A bíróság egyúttal
új eljárásra kötelezte a környezetvédelmi
hatóságot és az alperes beruházó cégeket.
Utóbbiak most új hatástanulmányt ismertettek a megjelentekkel.

Nem kérnek a dübörgő
vagonokból

A civilek nem csak a parkot féltik. A 1,5
kilométer hosszú, 30 méter széles, gyalogos-biciklis sétányként funkcionáló Ham-

zsabégi út és park vasúti terhelése igencsak
jelentős: a Kelenföldi és a Ferencvárosi
pályaudvart összekötő pár kilométeres szakaszon bonyolítják le a Magyarországon
áthaladó teherforgalom zömét. A Hamzsabégi út, a Sárbogárdi út és a Dombóvári
út mentén lakók pedig kőhajításnyira laknak a vágányoktól.
A közmeghallgatáson felszólalók szerint
a tehervonatok zaja miatt már most sem
lehet a nyári melegben nyitott ablaknál pihenni, de még ha bezárják is, az sem nyomja
el a szerelvények által keltett erős rezgést.
A házak falai egyre több helyen repednek
meg. Elmondták, hogy a felújítás szerintük
is elengedhetetlen, de a bővítést ellenzik.
A beruházók által ismertetett hatástanulmány szerint a projekt során a támfalat

esztétikusabbá teszik,
a mellette húzódó
zöld folyosót megőrzik, sőt, bővítik: 139
fát vágnak ki, de 1100
fával pótolják azokat. Zaj- és rezgésméréseket végeztek,
a környezeti terhelés
csökkentése érdekében
íves zajárnyékoló falat
húznának fel, a sínek
alá pedig rezgésvédelmi berendezéseket
telepítenének. Mindezek eredményeként
nemcsak
határérték
alatt tartanák a zajés rezgésterhelést, de
a mostaninál kevesebb
egyéb zavaró tényezővel lehetne számolni
a bővítés után.
A lakók azonban úgy vélték, az új hatástanulmány semmi újat nem mutat, a fejlesztők csupán a régi változatot szeretnék
erőszakosan átnyomni rajtuk, és elképzelhetetlennek tartják, hogy a vasútbővítés
ne rontana az eddigi helyzeten. Szerintük
a horribilis összegű, természetpusztító beruházás helyett a megfelelő megoldás a Budapestet délről elkerülő vasúti gyűrű (V0)
lenne.
A négyórás közmeghallgatáson Bakai-Nagy Zita alpolgármester megerősítette, a beadott hatástanulmány nem alkalmas a környezetvédelmi engedélykérelem
pozitív elbírálására. Egyrészt nem felel
meg a bírósági ítéletnek, másrészt nem

vizsgálja részletesen a V0 alternatíváját,
pedig szükség volna a tranzitforgalom átterelésére. A 2032-re előrejelzett évi 51 000
tehervonat olyan mértékű forgalmat róna
Újbudára, amely középtávon sem engedhető meg. A tanulmányból hiányzik a hőhatás/hőszigethatás vizsgálata, és nem foglalkozik a csapadékvizek és a vasúti vizek
elvezetésének megoldásával sem. Mivel
a MÁV a támfal eltakarását nem engedélyezi, így városképi torzó készülne, amely
takarás hiányában növeli a hőhatást.
Az alpolgármester úgy véli, elhibázott
lépés volt, hogy a déli vasúti hidat önálló projektként fejlesztették, nem kezelték
együtt a Ferencváros–Kelenföld és a Kelenföld–Törökbálint szűk keresztmetszetek
megszüntetésére irányuló projektekkel, hiszen ezek egyben nézve mutatják Újbudára
gyakorolt hatásukat. Így csak pénzkidobás
a semmiből semmibe menő sínpár.
T. D.

Közmeghallgatáson kapott szót a lakosság
Az önkormányzat közmeghallgatást tartott, amelyen a lakosság és a helyi civil szervezetek képviselői közügyeket érintő kérdéseket tehettek fel, valamint
javaslatokat fogalmazhattak meg. Mivel a közmeghallgatás jogilag rendkívüli
testületi ülésnek számít, ekkor zajlott le az időközi választáson győztes két új
önkormányzati képviselő, Lados Tamás és Jankó István eskütétele is.
A felszólalók kétperces időtartamban fejthették ki mondandójukat. A közmeghallgatásra előzetesen, írásban is érkeztek kérdések, de helyben is lehetett
jelentkezni. Az első megszólaló dicsérte az önkormányzat ivartalanítási programját, majd arra kérte a döntéshozókat, külön munkatárs foglalkozzon az önkormányzatnál az állatvédelmi ügyekkel, mert erre nagy szükség van most, amikor
számos menhely kénytelen bezárni. Civil képviselők örömüket fejezték ki, hogy
hároméves változtatási tilalom került a Kelenföldi Városközpontra, de szerintük
ideje lenne megkezdeni a tárgyalásokat a KÉSZ átalakításáról. A Védegylettől
Bereczki Gábor és Suszter András a gazdagréti lekövezett terek visszazöldítését szorgalmazta, amire válaszul Keller Zsolt képviselő elmondta, a Gazdagréti tér
és a Nagyszeben tér megújítása során tíz helyen szedik
fel a térkövet, és 18 fát ültetnek el, hogy zöld szigeteket hozzanak létre. Hintsch György alpolgármester
hozzátette, jövőre folytatódik az önkormányzat aszfaltfeltörési programja. A fórum résztvevői parkolással,
tömegközlekedéssel, útjavításokkal, kutyafuttatókkal, építkezésekkel és hulladékudvar elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket is feltettek.
A teljes közmeghallgatást megtekinthetik Újbuda hivatalos Facebook-oldalán:

Schweidel József honvédtábornok vértanúságára emlékeztek október 6-án
A hagyományokhoz híven október 6-án,
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
hőseire és az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen megkoszorúzták Schweidel József honvédtábornok emléktábláját. László Imre polgármester ez alkalommal elmondta, mindenkinek
elemi kötelessége az igaz ügyért életükkel fizető
hősökről megemlékezni. Felolvasta Kossuth Lajos Turinban megfogalmazott gondolatait, majd
Kossuth 1890-ben fonográfra rögzített szavait is
lejátszották.
Tóth Endre országgyűlési képviselő ünnepi
beszédében a honvédtábornok hősiességét emelte ki. Úgy vélte, a történelmet a Schweidel József
áldozatához hasonló küzdelmek viszik előrébb.
Az ünnepségen Barabás Richárd és Hintsch
György alpolgármesterek, Vargáné dr. Kremzner
Zsuzsanna jegyző, Szentandrási-Sárkány Tamás
aljegyző, Bába Szilvia, Görög András, Varga
Gergő, Tóth Márton, Csernus László, Junghausz
Rajmund képviselők, valamint a honvédtábornok leszármazottai is jelen voltak.
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TANÁR NÉLKÜL
NINCSEN JÖVŐ!

Tanárok, szülők, diákok vonultak az utcára
Október 5-én, a pedagógusok
világnapján az egész ország
a tanárokra figyelt. A reggel
országos sztrájkkal indult,
élőláncos demonstrációkat,
flashmobokat szerveztek
vidéken és a fővárosban,
a délután hídfoglalással telt,
este pedig koncerttel egybekötött Kossuth téri tüntetésben
csúcsosodott ki a szolidaritási
akció. A pedagógusok – mint azt
már tavasz óta teszik – magasabb béreket, munkaterheik
csökkentését és a sztrájktörvény visszaállítását követelik.
Az ötkilométeresre nőtt budapesti élőlánchoz több ezer
ember csatlakozott, köztük több
újbudai iskola is képviseltette
magát. (Ádám Jenő Általános
Iskola, Kürt Alapítványi
Gimnázium, Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium,
Bocskai István Általános Iskola,
Szent Imre Gimnázium, Teleki
Blanka Általános Iskola.)

A gyerekeink jövője a tét. A helyzet
arról szól, hogy lesz-e egyáltalán
elérhető oktatás mindenki számára: aki
gyereket vállalna, aki tanulni szeretne,
mind ezen gondolkodik. (egy tanár)

Főleg nekünk, diákoknak kell
kiállnunk a tanárainkért, mert mi
vagyunk az új nemzedék, mi fogjuk
alkotni a jövő társadalmát. Ha mi
nem kapunk oktatást, akkor mi lesz?

A budai oldalon a Széll Kálmán tértől
a Döbrentei térig fonódott a lánc, majd
az Erzsébet hídra is felkúszott. A pesti oldalon a Ferenciek terénél folytatódott a sor,
és a Blaha Lujza téren keresztül egészen
a Keleti pályaudvarig húzódott. Az autósok
és a BKV-buszok folyamatos dudálással
támogatták a megmozdulás résztvevőit.
Számos tüntető szerint ez a nap arról szólt,
hogy vegyük észre, hogy ha az egyik társadalmi réteget sérelem éri, az nemcsak rá
tartozik, hanem közvetve mindenkit érint,
ezért ki kell állni egymásért.

Az a fizetés, amit kapnak – a túlóráikkal
együtt úgy, hogy még a szabadidejükben is velünk
foglalkoznak – egyszerűen semmire nem elég.
Becsüljék meg, tiszteljék, és ne használják ki őket!
(egy diák)

A gördülő sztrájk következő napját október 14-ére hirdette meg a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)
és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).
Az október 5-i munkabeszüntetésen a lapzártánk idején nem végleges adatok szerint húszezernél jóval többen vettek részt.
A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának elmondta, számos helyen nem
engedték meg az intézményvezetők a csatlakozást, arra hivatkozva, hogy öt nappal
korábban le kellett adni a sztrájkolók névsorát. Az érdekvédő szerint ez jogellenes,
a sztrájktörvény ugyanis a munkabeszün-

tetésben résztvevők várható, nem
pedig végleges névsorának leadását
írja elő, és a sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni.
Az október 5-i budapesti eseménysorozat – a reggeli élőlánc, délután
a Margit híd elfoglalása (ugyancsak a diákok szervezésében), majd
este a Kossuth téri több tízezres
demonstráció – egyértelműen láthatóvá tette a pedagógusok, a tanulók
és a szülők tiltakozását. Pilz Olivér,
a miskolci Herman Ottó Gimnázium
tanára, a Tanítanék Mozgalom egyik

Ha nincsenek megbecsülve
a tanárok, az az egész társadalmat
elértékteleníti. Távozni fognak az
oktatásból, így nem lesznek színvonalas
oktatók, akik gondolkodni tanítják,
és az életre készítik fel a gyerekeinket.
Ezzel a jövőnket veszítjük el!

alapítója a Kossuth téren köszönetet
mondott a diákoknak, hozzátéve,
hogy a kormány megsérti a tanuláshoz való jogukat.
Ezt követően Pilz Olivér szolidaritási sztrájkra, tömeges munkabeszüntetésre szólított fel mindenkit,
és közölte, hogy a Tanítanék Mozgalom következő budapesti megmozdulása október 23-án 16 órakor
lesz a Széchenyi téren. A PDSZ
beszámolója szerint több szakszervezeti szövetség kifejezte már szolidaritását, és kiállt a tanárok mellett
a Magyar Orvosi Kamara is. A PSZ
a magyar közoktatás napjához kapcsolódva november 26-ára hívott
mindenkit
országos
tüntetésre
a Kossuth térre.
Újbuda vezetésének képviseletében László Imre polgármester is kiállt
a tanárok mellett. A kerületi médiának elmondta: „Az, hogy egy nemzet
milyen lesz öt, tíz, tizenöt év múlva,
az iskolapadokban dől el. Magyarországnak szüksége van a pedagógusok
jövendő nemzedékeket nevelő munkájára. Támogatjuk a küzdelmüket,
mert hiteles, és a nemzet jövőjének
érdekében történik”.

T. D.
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Már harmincharmadszorra

Gasztrofesztivállá nőtt
a halászléfőző verseny
Huszonegy bográcsban
készültek el a kerület minden
bizonnyal legfinomabb
halászlevei a 33. Gazdagréti
Halászléfőző Versenyen. Újbuda
egyik legrégebbi rendezvénye
új helyszínen kapott otthont
színes koncertkínálattal
kiegészítve.

Szeptember utolsó szombatján délelőtt már
nagy volt a sürgés-forgás Gazdagréten.
Ezúttal új helyszínen, az Eleven Centerrel
szemközti füves területen megrendezett
halászléfőző versenyhez az önkormányzat tüzifát és halat osztott, a gazdagréti
ALDI pedig az egyéb versenyszámokhoz
adott hagymát, kenyeret, paradicsomot,
így a résztvevőknek a bogrács és a fakanál
mellett jóformán csak a főzőtudományukat kellett magukkal hozniuk. Idén először
Zsírosdeszka szépségversenyre is lehetett
nevezni, amelynek győztese egy tízéves
kislány zsíros kenyere lett – szalonna híddal a tetején. Az sem
maradt éhes, aki
nem főzött: az önkormányzat a Trófea
Grill Étterem közreműködésével 350
adag
halászlevet
osztott ki a jelenlévők között, emellett
a nemzetiségi önkormányzatok is felvonultatták gasztrokultúrájuk remekeit.
Közben a színpadon egymást követték
a fellépők, akiket a Való Világban ismertté
vált, majd stand-up komikussá avanzsált
Pácz Viki konferált fel. Zenészekből nem
volt hiány: délben már a Groovehouse mu-
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Több mint száz program Pontok, háromszögek
volt az Eleven Őszön
négyzetbe ágyazva

Jövendőmondó performansszal vette kezdetét az idei Eleven Ősz. Az előadás után
a BBBKultpontban tartott sajtótájékoztatón
László Imre polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel a kerület kulturális
életének,
különös
tekintettel a Bartók Boulevard hangulatára, a Bartók
negyed folyamatos
fejlődésére.
Fel
elevenítette, hogy
2005-ben az akkori
polgármester, Molnár Gyula idején
született meg a kulturális városközpont
koncepció,
amely
mára pezsgő művészeti központtá tette
a környéket. – 2019-

től Barabás Richárd
alpolgármester kollégáival együtt újabb
lendületet adott a körzetnek – tette hozzá
László Imre. A Time
Out Magazin – kiemelve a Bartók Béla
úti fákat, a kávézókat,
bárokat és a független
művészeti galériákat
– egy évvel ezelőtt
a világ hetedik legélhetőbb városrészévé
nyilvánította Újbudát.
Az Eleven Ősz kulturális fesztiválon szeptember 23–24. között
számos helyszínen több mint száz program
várta az érdeklődőket; gyerekeket, fiatalokat és időseket egyaránt. A Bartók Béla útra
látogatók workshopokon, élő zenei koncerteken, kiállításokon vehettek részt.

A fehér szín uralja a képeket
a 2013-ban elhunyt Bartl József
Munkácsy Mihály-díjas festőművész emlékkiállításán. A tárlat
szeptember közepén nyílt meg
az Újbuda Galériában. A Works
on Paper grafikai gyűjtemény
alkotásain a fehér négyzetekben
pontok, háromszögek, nyilak,
oromdíszek és vonalak láthatók.
Bartl József motívumai a népművészetből származnak és geometrikus elemekkel válnak hangsúlyossá. A tárlat október 7-én
zárult.

A zenei anyanyelv könnyen elsajátítható

Népzene a Fonóban –
babáknak és mamáknak
Hangcsövekkel, csörgőkkel a kezükben
táncoltak és énekeltek a gyerekek a Fonóban
Laposa Julcsi Junior Prima díjas népzenész
foglalkozásán. A baba-mama programon
teljesen megtelt a zeneház előtere, a cimbalom, a nagybőgő és a brácsa első hangjaira egy-egy kisgyerek azonnal a tánctérre
szaladt. Laposa Julcsi zenei műhelyében
a színes, több hangon megszólaltatható
hangcsövek is előkerültek. A népzenész,
aki elsőként végzett zenei mediátorként
Magyarországon, a Párizsban tanult módszereket alkalmazza a Fonóban. Úgy véli,
hogy a népi zene-szöveg-tánc hármasát

a gyermekek könnyedén „magukba szippantják”. – A hazai néphagyományok ma is
élnek, az örökölt zenei anyanyelv könnyen
elsajátítható. Magyarország a zene országa, gyerekek és felnőttek egyaránt nyitottak rá – tette hozzá.
Laposa Julcsi foglalkozásain a résztvevők megismerkedhetnek az évszakokhoz
kötődő népdalokkal, szokásokkal. Megélhetik, milyen pozitív érzelmeket hoz
felszínre a zene szeretete. A baba-mama
koncerten Jobbágy Bence cimbalmon, Hintalan Gergő brácsán, Timár Márton nagybőgőn játszott.

Közösségi házak ajánlója

Albertfalvi
Közösségi Ház
zsikált, utána pedig Roy és Ádám énekelte
el a közönség kedvenceit.
A fesztiválra kutyás szervezetek is kilátogattak, hogy bemutassák, a négylá-

búak milyen hasznos társai az embernek.
A Motorokkal az állatokért szervezet kutyaeledel-adományokat gyűjtött a rászoru-

Tari Annamária klinikai pszichológus,
pszichoterapeuta előadása

ló menhelyeknek, és elhozta a gyerekeknek
készült, felelős állattartásra oktató füzeteit
is. A Kutyás Mentőszolgálat színpadi bemutatót tartott. A kondérokban ebédidőre
készültek el a hallevek, melyeket a halászlérajongókból álló zsűri szakértett meg.
Az első helyezett egy igen gazdag, raviolival főtt halászlé lett, amelyet az Újbudai
Szakiskola vendéglátós tanoncai készítettek. Az igazi bulihangulat az eredményhirdetés után indult be, hiszen az Ocho Macho
adott másfél órás koncertet.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
Tisztelt Közös Képviselők
és Lakásszövetkezeti Elnökök!

Újra megrendezésre kerül a Közös Képviselők Klubja
rendezvényünk, melynek időpontja:

Újbuda Önkormányzata
Testületi terem
(1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.)

2022. november 3., 16.00
Helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala
(Bp., XI., Zsombolyai utca 5.) földszinti nagyterem.

Előzetes regisztráció:

dr. Bartos Csilla: 372-4631, bartos.csilla@ujbuda.hu
Kapitány Regina Anna: 381-1385, kapitany.regina@ujbuda.hu
A létszám korlátozott,
a jelentkezések sorrendjében
tudjuk biztosítani
a részvételi lehetőséget.

a

Regisztrálni
2022. október 27-éig lehet
e-mail címen.

2022. október 28. | 18.00

Eredményes együttműködésükben bízva
számítunk aktív közreműködésükre.

1116 Budapest, Gyékényes utca
45–47., https://www.facebook.
com/Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/
Október 12. 19.00
Remekművek összhangban –
Oravecz György zongoraművész
és Dúlfalvy Éva hegedűművész
koncertje.
Műsoron
César
Franck A-dúr hegedűszonátája mellett
Liszt, Debussy és Kodály Zoltán
művei. Belépő: 1000 Ft/fő.
Október 17. 18.00
Dekameron Könyvklub
– Bereményi Géza:
Magyar Copperfield
Ha szeret olvasni, akkor csatlakozzon az Újbudai Dekameron
Könyvklubhoz, ahol a tagok minden hónapban elolvasnak egy kijelölt könyvet, amelyet a következő
összejövetelen megbeszélhetnek
egymással. Nemcsak személyesen
lehet csatlakozni, hanem az Újbudai Dekameron Fb-csoportban is
eszmét cserélhetnek az érdeklődők:
https://www.facebook.com/groups/
dekameron. A közösségi olvasás
élmény. A részvétel díjmentes.
Október 18. 18.00
A Magyar Festészet Napja –
a Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállításának megnyitója
A festőiskola 1998-ban alakult
a Kelenvölgyi Közösségi Házban,
vezetője az idén Pro Communitate Újbuda díjjal kitüntetett Barlai
László festőművész. Az iskola azzal a szándékkal jött létre, hogy
a rajzolás, festés iránt érdeklődő,
magukban tehetséget érző emberek kortól, nemtől, előképzettség-

től függetlenül csatlakozhassanak
hozzá, fejleszthessék tudásukat.
A tagok között akadnak középiskolások, dolgozók, de legtöbben
a nyugdíjas korosztályt képviselik. A festőiskola eredményességét
bizonyítják a tanulók munkáiból
megrendezett kiállítások, melyeken a látogatók figyelemmel kísérhetik a fejlődésüket. A tárlat
november 11-éig tekinthető meg,
hétköznap 10 és 19 óra között.

Október 22. 9.00
Diwali Sakk Kupa – indiai hangulatú gyerek sakkverseny négy
korcsoport számára
A versenykiírást az akh.ujbuda.hu
oldalon keressék az érdeklődők!
Nevezési határidő: október 20.
12.00.

Gazdagréti
Közösségi Ház

1118 Budapest, Törökugrató
utca 9., https://www.facebook.
com/gazdagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/
Október 12. és 26. 18.00
Mozigépész filmklub
– A 2022. őszi-téli programban
az 1950-es, ’60-as,
’70-es és ’80-as
évek olasz vígjátékainak legjavából válogatunk.
Október 15. 19.30
Blues & Funk Est
– A Potatopatch és a Dirty Canvas
zenekarok előadásában hangulatos
blues- és funkdalok hangzanak el.
A belépőjegy 1000 Ft a helyszínen.
Október 18. 18.00
Sarjadó virtus
– A festészet napja alkalmából nyíló kiállításunkon a Magyar Kép-

zőművészeti Egyetem hallgatói
mutatkoznak be alkotásaikkal.
Október 24. 18.00
Világjárók klubja
Pál Tamás klubvezető válogatásában az érdeklődők videós/fényképes úti beszámolókat tekinthetnek
és hallgathatnak meg, minden
hónapban más-más csodás tájra
barangolva virtuálisan. A klub nyitott, minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
kkh@ujbuda.hu
Október 21. 17.00
Faragó Ágnes kiállításának
megnyitója
A tárlat megtekinthető november
9-éig munkanapokon
a programok függvényében.
TANFOLYAMOK,
FOGLALKOZÁSOK
Színjátszó foglalkozás
Hétfő: 17.00–19.00
Foglalkozásvezető: Szőke Olivér.
Kerekítő
Mondókás Móka
(0–3 éves korig)
Szerda: 9.30
Bábos torna (1–3 éveseknek)
Szerda: 10.15
Foglalkozásvezető: Dulai Rita.
Klasszikus balett
– négyéves kortól ajánlott
Szerda: 16.30. Foglalkozásvezető:
Holubné Kogler Katalin balettmester, tánctanár.

Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi.
Callanetics
– mélyizomtorna nőknek
Péntek: 11.00. Foglalkozásvezető:
Nagyné Tauzin Csilla.
Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész vezetésével (információ: 06/20/477-3186).
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00.
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi
Zsolt 06/70/525-8748.
KLUBOK, KÖRÖK
Kertbarátkör
Minden hónap második hétfő:
18.15–20.00
Kártyaklub
Kedd: 16.00–19.00
Horgászklub
Csütörtök: 16.00–18.00

Őrmezei
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
okh@ujbuda.hu,
Telefon: 309 0007
https://www.facebook.com/
ormezei
Október 14. 9.00–10.30
Anya-kapocs beszélgetőkör
Téma: feleségként a házasságért
workshop. Házigazda: Bekecs Bogi
pszichológus. Jelentkezés: anyakapocs@gmail.com. Részvételi díj:
2000 Ft.
Október 14. 19.00
Ismerős?
Beszélgetős sorozat a művészvilágból és közéletből ismert szemé-

lyiségekkel. Vendég:
Farkas
Bertalan,
az első magyar űrhajós, vadászpilóta, űrkutató. Házigazda: Fehér Mariann
rádiós műsorvezető. Jegyár: 1200 Ft
Október 15. 16.00–18.00
Reptile show – hüllőkiállítás
Óriás madárpókok, teknősök, pitonok, boák, indonéz óriásgyíkok,
páncélos gyíkok. Ingyenes fotózkodási lehetőség. Belépődíj: 1500
Ft, 3 éves kor alatt ingyenes.
Október 21. 18.00–21.00
Bolgár–görög nemzetiségi est
Szent Demeter-nap alkalmából
táncházzal és gasztronómiai
kóstolóval
Zenélnek: Martenica zenekar
és Akropolis Kompania. Szervező: Újbuda Bolgár Önkormányzata
és Újbuda Görög Önkormányzata.
A nyilvános programra a belépés
ingyenes.
Október 22. 19.00–22.00
Nosztalgiatáncest Bakacsi Bélával
Az 1950-es, ’60-as, ’70-es évek
legismertebb magyar és külföldi táncdalaival. Asztalfoglalás
és jegyvásárlás előzetesen munkanapokon 10–19 óráig a helyszínen.
Belépődíj: 1800 Ft, 60+ kártyával
1500 Ft.
Október 23. 18.00
Őrmezei Színpódium: Füst
Pokorny Lia könnyed zenés estje.
Zongorán kísér: Grósz Zsuzsanna.
A hangulatot többek között Ella
Fitzgerald, Gershwin, Edith Piaf,
Nat King Cole, G. Dénes György
és Cserháti Zsuzsa emlékének megidézése garantálja. Jegyár: 2000 Ft.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Kövessék Facebook-oldalunkat!
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A Kelen-fíling
nyomában

Befogadó klub,
kifogástalan
hangulat

„Éld meg a tehetséged!" – áll a Kelen
SC oldalának nyitólapján, és valóban:
a kelenvölgyi klub nem csak szlogenszinten hirdeti, hogy náluk a futball
lehetősége minden környékbeli gyerek
és felnőtt előtt nyitva áll.
Nem volt nehéz a címben szereplő Kelen-fílinget tetten
érni azon a teljesen átlagos kedd délutánon, amelyen a normál üzemmódnak megfelelően több száz fiú és lány rúgta
a labdát zöld-fehér szerelésben a klub Hunyadi Mátyás úti
sporttelepén. A szikrázó napsütésben a zöld gyepen fehér
labdát kergető gyerekek, illetve a pályák szélén beszélgető
szülők látványa hamar megmutatta, miért is jó kelenesnek
lenni.
A XI. kerületi Kelen Sport Club Kelenvölgy lakosainak
közösségi munkájával jött létre 1926-ban, és az egyesületnél a mai napig azt tartják a legfontosabbnak, hogy a futball szeretetéből felépült egyesület mindenkinek meg tudja
adni a labdarúgás élményét. Ennek az esti hobbifoci mellett természetesen része az elitképzés, a tehetségek célirányos fejlesztése is.
A klub eredetileg a mai Solt utcai pályán edzett és játszotta mérkőzéseit, 1934 óta használják a Hunyadi Mátyás úti telepet, amely korábban egy elkerítetlen, parlagon heverő terület volt. – Ma a Kelen SC bázisán két
műfüves és egy füves pályán tizenegy főállású edző keze
alatt fociznak a gyerekek, 650 fiú és lány, több mint harminc különböző létszámú korosztályos csapatban – tudtuk meg Kun Istvántól. Az egyesület tehetségközpontjának szakmai vezetőjét elsősorban az utánpótlás-nevelés
rendszeréről, a három színű, pontosabban három szintű
képzési rendszerről faggattuk. A tehetségközpont hattól
tizennégy éves korig viszi a gyerekeket, ezt a folyamatot

Andreas van den Aker:
van még sok teendőnk

 Hogyan került Magyarországra, és miként került
a Kelen SC elnöki székébe? – kérdeztük Andreas van
den Akert, a klub holland vezetőjét.
A napokban volt harminc esztendeje, hogy üzletemberként
egy holland bank megbízásából Magyarországra jöttem.
Nyolcadik éve vagyok a Kelen SC elnöke, korábban elnökségi tagja voltam a klubnak. Az egész onnan indult, hogy –
hollandként talán nem meglepő módon – a fiam is szeretett
volna focizni, és mivel itt laktunk a környéken, lejöttünk
a Hunyadi úti pályára, hogy beirassuk. Rögtön megragadott az itt fogadó baráti, sőt, családias hangulat. Hollandiában nagy hagyománya van annak, hogy aki teheti, segíti
az őt befogadó közösséget, így kezdtem el én is szülőként
a gyerekek, köztük a saját gyerekem mellett dolgozni itt
a zöld-fehér színekért. Nagyjából 5-6 évig csináltam ezt,
amikor a klub korábbi elnöke, Sárréti Károly nyugdíjba
ment, és engem választott utódjának az elnökség.

 Körülnézve a sporttelepen látható, hogy a munka
döntő része ma már arra irányul, hogy épüljön tovább
ez a hely, ahol minden környéken élő rátalálhat a labdarúgásra, a futball örömére…

sen a kerületi iskolákban és óvodákban is rendszeresen ott
vagyunk, de a toborzás legnagyobb része maga a Kelen név
mint egyfajta brand, amit talán már senkinek nem kell bemutatni a kerületben – tette hozzá.
– Mit is jelent a családias légkör? Jól példázza a gyerekek,
szülők, edzők és a klubvezetés közti összhangot, hogy amikor
nyáron már látszott, hogy az energiaárak brutális emelkedése
őszre nehéz helyzet elé fogja állítani a legtöbb sportklubot,
a szülők első szóra vállalták, hogy megszervezik a gyerekek
eljutását a vidéki mérkőzésekre – tudtuk meg Andreas van
den Akertől, a Kelen SC holland elnökétől.
Az akció amellett, hogy anyagi terhet vesz le a klub vezetőinek válláról, a közösségi szellemet is erősíti – a kisebb-nagyobb sportklubok megszűnéséről szóló hírek alapján szükség is lesz erre. Ha valaki, akkor Sóki Norbert tudja
ezt, hiszen tizenegy esztendeje tagja a Kelen edzőgárdájának.
Jelenleg az U14-es csapat vezetőedzőjeként dolgozik,
második éve viszi ezt a korosztályt, heti öt tréninggel,
külön kapusfoglalkozásokkal, ezen felül három kondicionális edzéssel, ami koordináció- és gyorsaságfejlesztésből, valamint erőnléti munkából áll.

Partnerség a Puskással

felügyeli Kun István. Utána Bordán Csaba szakmai igazgató vezetésével egészen felnőttkorig kísérik őket, legyen
szó amatőr fociról, a félprofi szintről – például az SC saját
NB III-as, illetve NB I-es női nagypályás felnőtt csapatáról –, vagy akár más, profi gárdát működtető klubhoz igazolásról.
Igen, ez kezdettől fogva határozott célunk, és úgy gondolom, az elmúlt esztendők
nehézségei ellenére elég sokat meg tudtunk valósítani
belőle. (Az önkormányzat
és az MLSZ támogatásával
idén tavasszal megújult például a hátsó műfüves nagypálya, illetve befejezéséhez közeledik a füves centerpálya fedett
lelátójának építése – a szerk.) Sok
gyerekünk van, tehetségközpont lettünk,
de van még sok teendőnk, amit meg kell csinálni.

 Focizott egyébként?
Hát ugye holland vagyok, és Hollandiában elég sokan
fociznak (nevet). Én kapus voltam, az is foci, de azért kicsit mégis más.

 Jelenleg nem is játszik?
Amikor Magyarországra jöttem, elég hosszú időre abbahagytam, de a kisfiam miatt végül is visszakerültem
a sporthoz, és a klub veterán gárdájában rendszeresen
védek.

Piros, fehér, zöld,
ez a Kelenföld

– A Kelen SC befogadó klub, amely ugyanakkor
eredményes klub is, nem véletlen, hogy az elmúlt
években elnyerte az MLSZ-től a tehetségközpont minősítést – mondta Kun István. – Ez a kettősség gyakorlatilag
azt jelenti, hogy aki jelentkezik hozzánk, hogy focizni szeretne, azt tudjuk fogadni. A gyerekeket három csoportra
osztjuk aszerint, hogy kinek milyen céljai, adottságai vannak. A legügyesebbek és legelhivatottabbak a tehetségközpont csapataiban készülhetnek, és a kiemelt országos
bajnokságokban mutathatják meg magukat hétről hétre. Ők
alkotják az úgynevezett zöld csapatainkat. A többiek közül
a fehér csapatokban játszók a Budapest-bajnokságokban
szerepelhetnek, akik pedig „csupán” jól szeretnék érezni
magukat kint a gyepen, és nem szeretnének bajnokságban
játszani, azoknak kínálunk sportolási lehetőséget a piros
csapatainkban – részletezte a szakmai vezető.
Természetesen van átjárás az egyes szintek között. Ha egy
fiú vagy lány hobbifocistaként kezdi, ám később úgy gondol-

ja, hogy szeretne magasabb szinten játszani, akkor éppúgy
van jövője a klubnál, mint annak, aki például a tanulmányai
miatt úgy dönt, hogy megmarad a heti 2-3 edzésnél, a játék
puszta élvezeténél. A zöld csapatoknál edződőkre visszatérve, náluk a magas szintű szakmai munkán van a hangsúly,
mind mennyiségben, mind pedig minőségben. A gyerekek itt
táplálkozási tanácsokat is kapnak, és kiegészítő tréningeken,
például speciális erőnléti vagy kognitív fejlesztési foglalkozásokon is részt tudnak venni.

A jó légkör a Facebooknál
is jobban terjed

Hogyan zajlik a toborzás, milyen kapcsolatok épültek ki
a kerületi iskolákkal, óvodákkal? – kérdeztük Kun Istvánt, a szakember pedig egy elsőre talán furcsán hangzó,
ám a Kelen filozófiáját és klubéletét ismerve nem meglepő
választ adott. – Mi nagyon támaszkodunk a szülőkre, akik
örömmel jönnek és segítenek minket, ennek pedig nagy szerepe van abban, hogy ilyen családias a légkör. Természete-

A pályán az ellenfél,
azon kívül a rezsi támad

A hat-hétszeres emelkedést mutató energiaárak
komoly, mintegy 2–2,5 millió forintos pluszterhet jelentenek havi szinten a Kelen SC-nél.
A klub már nyáron elkezdte a felkészülést, nemcsak az őszi bajnoki szezonra, de a várható nehéz
időszakra is, például az idegenbeli mérkőzésekre
utazást szülői közösségi megoldással. Az SC elnöke, Andreas van den Aker szerint az a befogadó
közeg, az a Kelen-fíling, ami körülöleli
ezt az egyesületet,
garantálja, hogy
a klub át fogja vészelni a nehezebb
hónapokat is.

– Az U14-es országos bajnokság nyugati csoportjában szerepelünk, ezért sokat utazunk,
többek között Szombathelyre, Zalaegerszegre, Kaposvárra, így nagyon jól jön
a szülők segítsége. Idén a legfontosabb
célunk, hogy a nagypályát és a 80 perces meccseket szokjuk, hiszen ez a korosztály tavaly még háromnegyed pályán játszott. Ezen felül szeretnénk
az első hétben végezni, de természetesen ha ez nem sikerül, akkor
sincsen nagy problémánk – hangsúlyozta az edző, hozzátéve, hogy
az elsődleges feladat az, hogy
minél több tehetséges fiatal váljon érett, felnőtt játékossá, majd
vagy a Kelen, vagy nagyobb klubok stabil csapattagjává.
Van is jó pár játékos, aki
már a nyáron eligazolt, például
a Puskás Akadémiához, amellyel
partneri kapcsolata van a Kelennek. A felcsúti klub folyamatosan
figyeli a kelenvölgyi játékosokat,
meccseken és edzéseken, illetve közös, kiválasztó edzéseket is szerveznek.
Annak idején azért a Fejér megyei klubban
találta meg az együttműködési lehetőséget
a Kelen, mert a hagyományos nagy budapesti klubok kizárólag a tehetséges
növendékek azonnali átigazolásában
láttak fantáziát. Ez azonban
a gyerekek korai lemorzsolódásának a kockázatával
járt, hiszen például a mai
Ferencváros, vagy akár
a Vasas felnőtt keretébe
bekerülni kis túlzással lehetetlen vállalkozás.
Nagy András

aktuális
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Különleges koncerttel zárult a gazdagréti búcsú

Erdő Péter misézett
a Szent Angyalok
templomban

Ünnepi mise és koszorúzás
Szent Mihály napja alkalmából
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apróhirdetés
 Lakás, ingatlan

CSALÁDOMNAK keresek
Balatonon partközeli építési
telket vagy felújítandó
nyaralót! Minden
lehetőség érdekel, esetleg
telekmegosztás is.
06/20/326-5787.
S.O.S. eladó panellakást
keresek 60 M forintig.
06/70/949-4013.
KERESEK eladó vagy
minimum egy évre bérelhető
lakást. 06/30/729-7546.
122 nm-es tengerparti
lakás a horvát Adrián (Senj
óvárosában) tulajdonostól
eladó, (1500 euró/nm).
horvatadrialakaselado.
hu. Legyen saját, nagy
tengerparti lakása a horvát
Adria egyik legjobb helyén.
Tel.: 06/70/442-1111.

 Bérlemény

BÉRELNÉK egy- vagy
másfél szobás lakást.
06/30/743-7537.

 Oktatás

Szeptember 29-étől, Szent Mihály napjától
október 2-áig tartott a Szent Mihály-templomban az idei albertfalvai búcsú. Az esemény csütörtök este ünnepi szentmisével
kezdődött, a szombati családi nap rendezvényei a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradtak. Vasárnap megkoszorúzták Mahunka

Felszentelésének hatodik évfordulóját ünnepelte október első
hétvégéjén a gazdagréti Szent Angyalok
templom. A megemlékezés, egyben búcsú
szombat reggel szentmisével kezdődött, kora este
Erdő Péter bíboros előbb
elsőszombati rózsafüzért mondott a magyar családokért és ifjúságért,
majd a búcsú előestéjének ünnepi szentmiséjét celebrálta az espereskerület pap-

jaival együtt. Vasárnap
Marco Frisina atya,
a Szentatya karnagya
ünnepi szentmiséjével
indult a nap, este pedig különleges meditációs koncertet tartottak
műveiből és vezényletével. Az Angyalos Koncert
fellépői nagyrészt a kerület
diákjai, a Weiner Leó katolikus
zeneiskola tanulói, a gazdagréti Szent Angyalok kórus, illetve a pasaréti Szent Antal kórus ifjú tagjai voltak.

Imre egykori bútorgyáros, nemzetgyűlési
képviselő szobrát. A résztvevőket – mások
mellett a Szent Mihály-plébánia közösségét, illetve az Albertfalvi Közösségi Ház
és az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény
munkatársait – Máté Róbert, az Albertfalvi
Lokálpatrióta Egyesület elnöke köszöntötte.

pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

a Bp., XI. ker., Bartók Béla út 76. szám alatti,
4375/0/A/2 hrsz.-ú 129 m2 alapterületű üzlethelyiség
bérbeadására nyílt pályázatot írt ki.
Az ingatlan megtekintésének időpontja:
2022. október 17. 10–10.30 között
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26. 10 óra

Bővebb felvilágosítás a pályázatról a 06/1/3811-311-es
és a 06/1/3811-312-es telefonszámon
és a www.ujbuda.hu honlapon kapható.

ÚJBUDAI
TÚRANAP
TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE:

Kamaraerdei Ifjúsági Park, Nagysátor

Indítások: 8 km túratávon 9.00
3 km és 6 km túratávon 9.30
3 különböző túraútvonalon, túravezetőkkel

A TÚRÁT TELJESÍTŐK A BEÉRKEZÉS UTÁN
AJÁNDÉKBAN RÉSZESÜLNEK!
Várunk minden érdeklődőt és túrakedvelőt!
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Jelentkezni az Újbuda honlapon az aprítékolási akciónál található linken keresztül vagy a www.komposztmester.hu/jelentkezes oldalon, egy űrlap kitöltésével lehet, az aprítandó ághalom
paramétereinek egyidejű megadásával. A regisztráció beküldéséről
automatikus válaszlevelet küld az oldal. Ha ez egy órán belül
nem érkezik meg a megadott e-mail címre,
akkor az Bartók
igénybeVillányi út
Béla út
jelentés sikertelen. Ez esetben próbálja újra, vagy jelezze a hibát a
Budaörsi út
0630/544-8778-as telefonszámon.
Dayka Gábor utca

APRÍTÉKOLÁSI HELYSZÍNEK
ÉS IDŐPONTOK NOVEMBER 1-IG*
1. KELENFÖLD: OKTÓBER 16.
(Hamzsabégi út–Etele út–Fehérvári út közti terület)
2. KELENFÖLD: OKTÓBER 18. (Hengermalom út–
Fehérvári út –Hamzsabégi út–Duna közti terület)
3. ALBERTFALVA: OKTÓBER 19.
M1–M7
(Etele út–Fehérvári út–Andor u.–vasút közti terület)
4. ALBERTFALVA: OKTÓBER 23.
(Andor u.–Fehérvári út–vasút közti terület)
5. ALBERTFALVA: OKTÓBER 25.
(Hengermalom út–Fehérvári út–Duna közti terület)
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ: OKTÓBER 26.
(Március u.–Május u.–Péterhegyi út–Rimaszombati
út által határolt terület)
7. KELENVÖLGY: NOVEMBER 1.

Hamzsabégi út

1

Sasadi út

Fehérvári út
Rétköz utca

2

Etele út

6

vasút

3

Hengermalom út

Andor utca

Egér út
Péterhegyi út

7

4

Balatoni út
vasút

5

ÉLVEZZE A TERMÉSZET CSODÁS HANGJAIT!
JÖJJÖN BE HOZZÁNK INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
ÉS PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!
BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.
/A csarnok emeletén, az SZTK felöli oldalon/
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416
HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes
körűen: 202-2505, 06/30/2513800, Halász Tibor.
REDŐNYJAVÍTÁS,
gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KLÍMAMEN:
klímatisztítás, karbantartás,
csere, új klímatelepítés,
Hívjon bizalommal! Tel.:
06/30/857-2653.

 TV, számítógép

 Szolgáltatás

REGISZTRÁCIÓ: 8.45-től indulásig. A program ingyenes,
de regisztrációhoz kötött, amit előzetesen az ujbudasport@ujbuda.hu
emailcímen vagy a helyszínen tehetnek meg.

*a november 1. utáni helyszíneket és időpontokat
Újbuda Facebookoldalán, honlapján és az
újság következő számában találhatják meg

FIGE Z. reg. Gázos, vízfűtés: 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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása,
fűtésre való felkészítése!
Harangi Ferenc
06/70/327-4445.
ELAVULT, gazdaságtalan
gázfogyasztók cseréje
modern, gazdaságos
gázkészülékekre. Akár
40% energiamegtakarítás.
06/70/227-3040.
KAMERAés riasztórendszer
megvalósítása.
Villanyszerelés A–Z-ig.
+36/30/468-8504.

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

Megközelíthető: a 87-es, 187-es autóbusz megállójától vagy
a 41-es villamos végállomásától, illetve a Susulyka u. felöl.

Önkormányzatunk szeretné, ha a házaknál minél több szerves anyag
maradna helyben és hasznosulna a kertekben. Az aprítékolási akcióra
2022 őszén is sor kerül. A szolgáltatás minden újbudai számára ingyenes, jelentkezési sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig, az alábbi feltételekkel: előzetes regisztráció szükséges
/ egy címmel egy regisztráció adható le / regisztrált címenként maximum 5 m3 zöldhulladék aprítása biztosított.

 Villany, víz, gáz,
fűtés

 Lakásszerviz

2022. október 16. vasárnap 9.00–14.00

ÚJBUDA

NYUGDÍJASOKNAK
ingyenesen számítógépés okostelefon-használatot
oktat a DélUtán Alapítvány
a Bartók Béla úton.
Jelentkezés: 06/30/377-9030,
munkanap 14–17 között.

KORO1/22/10Ú1

ASZTALOSMUNKÁK,
ajtó-, ablakjavítás kicsiben is.
06/70/262-8598.
REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ,
napellenző készítése,
javítása. Redőnytokok
szigetelése. 06/1/356-4840,
06/30/954-4894.
RÉZ és rozsdamentes
küszöbök beszereléssel.
Zárak, kilincsek, pántok,
zsanérok cseréje. Régi
ajtók, ablakok mázolása,
szigetelése. 06/20/381-6703,
06/1/251-9483.
FESTÉST, MÁZOLÁST,
burkolást vállalok,
nyugdíjasoknak
kedvezménnyel.
Bútormozgatással,
takarítással. Tel.:
06/30/422-1739.
II. kerületi lakos
professzionális gépekkel
vállal ablaktisztítást
12 méter magasságig.
Kárpit- és szőnyegtisztítás,
ózongenerátoros
fertőtlenítést, felújítás utáni
teljes takarítást ingyen
kiszállással. 06/30/309-8639.
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
-ÁTALAKÍTÁS,
külső-belső építőipari
munkák. Összeszokott
budapesti kivitelezőcsapat
referenciákkal. Gyors
ajánlattétel. Kőműves,
burkolás, víz-, gáz-, fűtés-,
villanyszerelés, festés,
parkettázás: 06/70/245-8334.
SZOBAFESTÉST,
tapétázást vállalok
garanciával: 06/30/913-8245.
KONTÉNERES
sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld.
06/20/4646-233.
PEDIKŰRÖS házhoz
megy! Pedikűr-manikűr

otthonában! Tel.:
06/70/555-4104.
KERTI munkák.
06/30/362-1893.
PAPÍRHULLADÉKÁT
elszállítom INGYEN.
06/30/362-1893.
SZOBAFESTÉST,
csempézést, kőművesmunkát
kisebb javításokat is vállalok
06/30/9750-053.
LOMTALANÍTÁS!
Sitt, nagyobb mennyiségű
szemét elszállítását vállaljuk
gyorsan, megbízhatóan!
Üdv.: Lom-Máté
06/30/407-0224.
EZERMESTER munkák
garanciával:
www.barkacsolas.hu.
Tel.: +36/30/235-6058.
TEHERAUTÓBÉRLÉS
kedvező áron Újbudán.
Tel.: 06/20/213-0693.

kult

Borúsan indult,
derűsen zárult
Jubilált a Kelenvölgyi Ezerjó

 Gyógyászat

HÁZHOZ MEGYEK!
FOGSOR készítését, javítását
vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal!
Tel.: 06/20/980-3957.
SZAKÁPOLÁS,
gyógytorna, rehabilitáció,
gondozás, akár 24 órában,
mindez otthonában.
06/30/247-1095.

 Régiség

PAPÍR- és fémpénzt,
bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk, és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út
16. Tel.: 266-4154, nyitva:
H–SZ 10–17, Cs 10–19.
KELETI szőnyeg
és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket,
sérült állapotban is.
Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.
KERESSEN minket!
Segítünk szétválasztani
az értéket képviselő
régiségeket, használt ruha,
bunda, szőrme. Megegyezés
szerint megvásároljuk
készpénzért helyben.
Keressen bizalommal!
06/20/331-3148, Fábri Erika.

 Gondozás

IDŐSGONDOZÁST
vállalok – éjszakai
felügyeletet is, meghatározott
keretek között. Képesítéssel
és tapasztalattal rendelkezem
idosgondozasbudapesten@
gmail.com.
FIATAL, becsületes
és megbízható, diplomás
XI. kerületi pár
idősgondozást vállal.
Tel.: +36/20/517-7841.

 Állást kínál

PORTÁS munkakörbe
keresünk XI.
kerületi irodaházba
vagyonőrvizsgával
rendelkező nyugdíjas
kollégát. Várjuk hívását:
06/1/204-0017.
XI. KERÜLETI 3 csillagos
szálloda keres teljes
munkaidőben vagy hétvégi
munkavégzéssel szobalányt.
Érdeklődni a
+36/20/230-7571-es
telefonszámon.
KŐMŰVEST, szobafestőt,
segédmunkást felveszek
06/30/9750-053.
MUNKATÁRSAT
keresünk Bartók Béla úti
táskaboltunkba, teljes vagy
részmunkaidőbe. Fő feladat
a vásárlók kiszolgálása.
Az üzletben táskajavítás
is zajlik, így varrni tudók
előnyben. Érdeklődni
a 06/20/945-5044-es
telefonszámon,
vagy az info@taska.eu
címen.
ETELE téri 35 éve működő
Szépségszalonomba fodrászt
keresek,. 06/70/374-1106

 Szabadidő, sport

WING TSUN KUNG
FU Kínai harcművészet.
Hatékony önvédelem!
Edzések a MONTÁZS-ban,
a Bikás parknál, hétfőn
és kedden este.
06/30/9000-889.

 Könyvek

KÖNYVEKET,
műtárgyakat antikvárium
vásárol, www.
vertesiantikvarium.hu,
06/20/425-6437.

 Vegyes

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
LEINFORMÁLHATÓ
fodrásznő házhoz megy
06/70/374-1106.

Nem csupán az időjárás
volt változatos, a szervezők is színes programmal
várták a családokat az idén
tizedik alkalommal megrendezett Kelenvölgyi Ezerjó
Fesztiválon.
A Kardhegy utcai közösségi ház
és könyvtár kertjébe szervezett hagyományos bográcsverseny, bornap
és búcsú valódi lokálpatrióta esemény,
amelyből a környéken élők nem mindennapi lelkesedéssel veszik ki részüket. A Kelenvölgyi Közösségi Ház által
szervezett rendezvény fő fellépői idén
is a kelenvölgyi óvodák és iskolák csoportjai voltak, meg persze az Újbudai
Babszem Táncegyüttes tagjai.
Köszöntőjében László Imre polgármester is a házigazdákat méltatta, mondván,
a helyiek láthatóan nemcsak főzni tudnak, de fesztiválhangulatot teremteni is,
ehhez elég volt körbe nézni az egykor
szőlőskertként működő udvarban. Bába
Szilvia önkormányzati képviselő szintén
a szervezést dicsérte, egyúttal megköszönte a kelenvölgyieknek, hogy a reggeli eső ellenére ezúttal is telt házat varázsoltak a Kardhegy utcába.

A sok öröm mellett László Imre nem
feledkezett el a közelmúltban elhunyt
Kárpáti Istvánról sem. A kerületi cigány kisebbség köztiszteletben álló
vezetője a kelenvölgyi főzőversenyen
évről évre a legfinomabb vadpörkölttel

és bodaggal örvendeztette meg a zsűrit
és a helyieket. A mostani versenyen kilenc csapat igyekezett a nyomába lépni,
közülük a Páratlan Oldal főztje sikerült
a legjobban a zsűri szerint. A helyi kártyaklub tagjai és a kelenvölgyi Kalózok
a képzeletbeli dobogó második, illetve
harmadik fokára állhattak fel.
A X. Ezerjó Fesztivál a hagyományos, lovas huszárokkal vezetett menettel és könnyűzenei koncerttel ért véget.

Fotóhónap a Faur Zsófi Galériában

Szeretlek Apa
Egy kamaszlány és édesapja viszonyáról szólnak Kudász Gábor Arion
és Kudász Emma Johanna képei,
amelyekből október 4-én nyílt
kiállítás a Faur Zsófi Galériában.
A fotóhónap alkalmából megrendezett tárlaton látható alkotások
a korai tizenéves kor nehézségeit
boncolgatják.
A le- és elválás folyamata kamaszt és apját egyaránt megviseli: a gyerek a határait feszegeti,
a szülőnek felelősségtudata, féltése és szeretete
függvényében kell döntéseket hoznia, mit szabad
és mit nem. – Kicsi korban a gyerekeknek az apjuk a minden,
a legokosabb, legügyesebb ember a világon. A 12 éves Emma
azonban kiskamasz. Ebben a korban az apa már a leghülyébb
és legidegesítőbb – mondta Kudász Gábor Arion a Faur Zsófi
Galériában kiállított képek témájáról.
A művész és lánya 2021-ben a szeptember 1-je és halottak napja közötti időszakot a Kone Alapítvány meghívásából
egyebek között a finnországi Saari művésztelepen, egyfajta
elvonulásként töltötte el. Emma a hazai tananyagot külföldön

sajátította el különös módon: gyakran édesapjával az erdőben
sétálgatva beszélgettek, és fejben oldották meg a házi feladatokat. Bebizonyosodott, hogy így is lehet tanulni.
A Faur Zsófi Galéria tárlata a budapesti fotóhónap szerves
része, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. A kiállítást október 25-éig lehet megtekinteni. A kiállítóteremben
októberben és novemberben Szilágyi Csilla és Herczeg Tamás,
majd Gáti György fotográfusok képeit is megtekinthetik az érdeklődők.

mozaik
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Díjátadó ünnepség az idősek világnapján

Válságos időkben
különösen fontos a segítség

fogadóórák
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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM)

alpolgármester 12 evk. önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján:
erhardt.attila@ujbuda.hu, +36/20/316-2925

HINTSCH GYÖRGY (MSZP)

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

OROSZ ANNA (MOMENTUM)

ogy. képv. Fogadóórára bejelentkezés
előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: orosz.anna@parlament.hu

TÓTH ENDRE (MOMENTUM)

Kétszáz vendég vett részt az idősek
világnapja alkalmából szervezett
önkormányzati rendezvényen a TEMI
Fővárosi Művelődési Házban. Idén
ketten vehettek át elismerést az idősek
érdekében végzett munkájukért.
Újbuda Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően idén is átadta az Újbuda Időseiért elismerő
címeket az idősek világnapja alkalmából. A TEMI
Fővárosi Művelődési Házban szeptember 30-án elsőként Szabó Imréné, az Újbudai Szociális Szolgálat
intézményvezető-helyettese vehette át oklevelét Bakai-Nagy Zita alpolgármestertől és Tóth Endre országgyűlési képviselőtől. A méltatás
szerint Szabó Imréné az idősügyi szolgáltatásfejlesztés területén végzett elhivatott és példaértékű szakmai munkájáért kapta az elismerést.
A másik kitüntetett, Kremnicsán János, a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Bezárt négy
újbudai
posta is

munkatársa a 60+ programban kimagasló szakértelemmel végzett közel évtizedes természetvédelmi,
környezetvédelmi, oktatói, túravezetői munkájáért
részesült a díjban.
Bakai-Nagy Zita alpolgármester kiemelte, fontos,
hogy az idősek aktívan töltsék mindennapjaikat,
amit az önkormányzat különböző módokon segít.
A több mint tízéves 60+ program egyebek között
sport- és kulturális lehetőségeket, nyelv- és számítástechnikai oktatást nyújt. Az önkormányzat friss
idősügyi felmérése alapján a repertoárt bővíteni is
lehet majd.
Tóth Endre országgyűlési képviselő gyakran beszélget idős emberekkel. – A jelenlegi élelmiszerés rezsidrágulás egyre súlyosabb nehézségeket okoz
nekik – hangsúlyozta. – Egy közösséget egyebek között az minősít, hogyan törődik az idősekkel, főleg
válságos időszakban. Fontos, hogy az önkormányzat segítsen, akinek csak tud. Ezt várnánk az államtól is – tette hozzá
a képviselő. Az ünnepségen részt vett Hintsch György alpolgármester,
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző és Sárkány Tamás aljegyző is.
A rendezvény a Tihanyi Tóth Csaba Vándorszínpad Ünnepi Zenekosár című műsorával zárult.

Göncz Árpád: Életem

Utoljára október 7-én nyitott ki
az a 35 postahivatal, köztük négy
újbudai, amelyeket a Magyar Posta a hónap elején megszüntetett.
A bezárásra ítélt XI. kerületi fió-

ogy. képv. Fogadóóra előzetes egyeztetés
alapján. Telefon: +36/70/618-0092.
E-mail cím: toth.endre@momentum.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK)

13. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján
telefonon a +36/70/379-9163-as 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: +36/70/560-3919

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

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP)

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

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

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)

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

JUNGHAUSZ RAJMUND
(FIDESZ–KDNP)

15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu
KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk.
képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP)

4. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu

LADOS TAMÁS (MOMENTUM)

14. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
lados.tamas@momentum.hu, +36305588375

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, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR
(MOMENTUM) 2. evk., önk. képv.

kok a Budapest–Kelenvölgy posta,
a Bazsalikom utcában, a budapesti
1112-es posta, a Németvölgyi úton,
a budapesti 115-ös posta, a Bartók
Béla út 112. alatt és az Infopark
kirendeltség az Infopark sétányon.
Az alacsony forgalmú fiókokat
az energiatakarékosság jegyében
számolják fel.
A Magyar Posta hangsúlyozta:
a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 helyett a bezárást követően még mindig 112 postafiók
áll az ügyfelek rendelkezésére
Budapesten.

Ünnepélyes keretek között mutatták be a Scolar
Kiadó és a Göncz Árpád Alapítvány gondozásában megjelent Göncz Árpád: Életem című kötetet.
A könyv megjelenését Újbuda Önkormányzata is
támogatta. A Gazdagréti Közösségi Házban rendezett eseményen László Imre polgármester elmondta,
Göncz Árpád olyan politikus, író és államfő volt,
akinek emberi nagysága nemzetközi léptékben is
ismertté vált. Önkritikája olyan értékeket erősített
meg, amivel példamutató tudott maradni. László
Imre egyik legkedvesebb személyes emlékeként elevenítette fel, amikor kórházigazgatóként találkozott
az egykori köztársasági elnökkel, aki nem engedte,
hogy érkezése miatt félbehagyják az orvosi vizitet.
A polgármester szerint Göncz Árpád EMBER volt,
csupa nagybetűvel. – Az őt követő államfők egyike
sem volt hozzá fogható – tette hozzá.

A könyvbemutatón Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, idén,
a köztársasági elnök születésének centenáriumi évében kerekasztal-beszélgetésekkel, kiállításokkal,
koncertekkel, közterületek elnevezésével tisztelegtek emléke előtt. A most bemutatott, Göncz Árpád:
Életem című könyvet 2015. október 6-án bekövetkezett halálának hetedik évfordulóján ismerhette meg
a nagyközönség. A könyvet Rainer M. János Széchenyi-díjas történész ismertette. A rendezvényen
a résztvevők egy részletet is megtekinthettek Papp
Gábor Zsigmond Göncz I-II. című portréfilmjéből.
Az eseményen a volt elnök négy gyermeke közül
Göncz Annamária és Göncz Benedek vett részt, Újbuda Önkormányzata részéről Bakai-Nagy Zita alpolgármester, Keller Zsolt, Varga Gergő képviselők
és Molnár Gyula volt polgármester is jelen volt.

impresszum
Kiadó neve: Média 11 Kft. • Kiadó címe: 1113, Budapest, Zsombolyai u. 5. • Kiadásért felelős személy neve: Molnár Krisztina • Szerkesztésért felelős személy
neve: Tóth István Gergely • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307 • e-mail: media11@ujbuda.hu • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó
Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dési János, Kelemen Angelika, Nagy András, Tóth Kata, Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu •
Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Projektor RD Kft. • Felelős vezető: Harci Tamás ügyvezető igazgató • Terjeszti a BauCOOL-Construct Kft. • Az újságban megjelent
hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Előzetes egyeztetés alapján: nemeth.gyongyver@
momentum.hu, +36/30/740-5960
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
SZECSŐDI PATRIK (Mi Hazánk) önk.
képv. Minden pénteken 8–11 óráig a Mi Hazánk
Mozgalom Újbudai Szervezetének Bartók Béla
út 96. alatti irodájában. Egyeztetés: szecsodi.
patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700

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. Fogadóóra: 2022. 10. 20. 17-18 óra között
1119 Budapest, Mérnök utca 40., MSZP iroda.
Emellett egyeztetés alapján: +36/70/475-9049,
varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi
kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

60+
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pártok
eseményei
 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 elérhetőségeken
várják az érdeklődők megkeresését.
Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11.,
nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
12–17, pénteken: 9–14 óráig. 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 nyári szünet miatt június
13-ától zárva tart. Augusztus végétől
újra várjuk a kedves érdeklődőket!

 A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

Az Újbudai Jobbik elnöke
és önkormányzati képviselője,
Bába Szilvia a +36/70/379-9163-as
telefonszámon és a baba.szilvia@
jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk
e-mail címe nem változott, továbbra
is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék
híreinket a Jobbik Újbuda Facebookoldalon!

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

Önök kérték! – további programok
indulnak a jobb egészségért

Sokan csak akkor foglalkoznak megfelelően az egészségükkel, amikor
már jelentkeztek a tünetek, problémák. Hazánkban sajnos még mindig
kevesen tartják fontosnak a megelőzést, pedig mindenki egyetért abban, hogy az a jó, ha nem fáj semmink, ha jó a közérzetünk. A 60+ programban idén ősztől egyre több mozgásos foglalkozás indul azért, hogy
az időskorúaknak kevesebb testi fájdalmuk, tünetük legyen, hogy a lehető legtöbben élhessenek hatvan év felett is tartalmas, élménygazdag
mindennapokat. Ehhez segítenek hozzá a gyógytornászok által tartott
konditorna-tanfolyamok, amelyek segítségével mozgásszervi problémáikat tudják megelőzni, gyógyítani.

ÚJABB – kezdő konditorna (gyógytorna)

A konditorna a jobb egyensúlyérzéket, az izomerőt, a jobb testtartást,
valamint a jobb állóképesség elérését segíti, de fejleszt minden olyan
képességet, amely egészségesebb és könnyedebb mozgást tesz lehetővé
a mindennapokban.

 A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI

Friss információ híreinkről,
programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/2095932, mail: bp1122@lehetmas.hu,
blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha
szerinted is sürgősen cselekedni kell
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi
az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: https://lmp.hu/csatlakozz

Őszi madárvonulás a Dinnyési-fertőn

Látogatás a dinnyési madárrezervátumban (DINPI-program). A program részeként a DINPI dinnyési madárrezervátumába látogatunk el.
Októberben a fertő vadludak sokaságát látja vendégül, de nemcsak ezt
a nem mindennapi látványt csodálhatjuk meg, hanem a madárgyűrűzés
rejtelmeiben is betekinthetünk.
Időpont: október 18. 8.00. A túrát vezeti: Kremnicsán János, a DINPI
munkatársa. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni október 10–14 között lehet, saját részre, hétköznap 9–13 óráig
a Kérő utcai 60+ programközpontban.
Kérjük, hozza magával 60+ kedvezménykártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját! További információ hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os telefonszámon.

Ismerős? – vendégünk Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós

Beszélgetős sorozat a művészvilágból és a közéletből ismert személyiségekkel, melynek mostani vendége Farkas Bertalan, az első magyar
űrhajós, vadászpilóta, űrkutató lesz.
Időpont: Október 14. 19.00. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos
utca 8.). Házigazda: Fehér Mariann rádiós műsorvezető. Jegyár: 1200 Ft.
További információ: Szegedi Zsuzsanna, e-mail: okh@ujbuda.hu

Sarjadó virtus – kiállításmegnyitó
a festészet napja alkalmából

Időpont: október 18. 19.00. Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 9.). A program ingyenes. További információ: gkh@ujbuda.hu, tel.: 246-5253.

Bolgár–görög nemzeti est Szent
Demeter-nap alkalmából táncházzal,
gasztronómiai kóstolóval

Időpont: október 21. 18.00. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos
utca 8). A program ingyenes.
Zenélnek: Martenica zenekar és Akropolis Kompania. Szervezők:
Újbuda Bolgár Önkormányzata és Újbuda Görög Önkormányzata. További információ: okh@ujbuda.hu

Természetjárás
Visegrádi-hegység.
sarc–Basaharc

Esztergom (bazilika)–Ákospalota–Őrhegy–Va-

 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

„Ne támogasson a kormány olyan
szankciót Oroszországgal szemben,
amely a magyar embereknek kárt
okoz!” címmel aláírásgyűjtés a https://
mihazank.hu/szankciokellen címen.
XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk
Újbudai Szervezetének elnökénél
és országgyűlési képviselőjénél,
Novák Elődnél lehet érdeklődni
(novak.elod@mihazank.hu), illetve
a párt önkormányzati képviselőjénél,
Szecsődi Patriknál (szecsodi.patrik@
mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi
hírek: facebook.com/mihazankujbuda.
A Bartók Béla út 96. alatti iroda nyitva
hétfőn 16–19, kedden 15–18, szerdán 9–12,
csütörtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.

 A XI. KERÜLETI
MOMENTUM PROGRAMJAI

Tisztelt Olvasók! Köszönjük a kapott
támogatást és bizalmat, amelyet Lados
Tamásnak és Devecseri Mátyásnak
adtak az időközi választás során. Tamás,
Mátyás és az újbudai Momentum
közössége továbbra is egy szerethető,
fenntartható és emberséges Újbudáért
fog dolgozni. Az aktuális eseményekért
és hírekért kövessék politikusaink,
illetve
a Momentum Újbuda Facebook-oldalát!

 A XI. KERÜLETI
PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt
telefonos félfogadásra van lehetőség,
az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

Időpont: hétfőnként 9.15–10.15. Első alkalom: október 24. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.).
A foglalkozásokat vezeti: Czifrák Henriett gyógytornász. A 10 alkalmas tanfolyam díja 1000 Ft/fő/tanfolyam. Jelentkezni október 17–21.
között lehet az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban 9.30 és 13.00 óra között, személyi igazolvány, lakcímkártya
és Újbuda 60+ Kedvezménykártya együttes bemutatásával, kizárólag
személyesen és saját részre. Csak azok iratkozhatnak be, akik még nem
vettek részt a 60+ program kezdő konditorna-tanfolyamán.

Városjáró gyaloglóklub Domoszlai
Erzsébettel

Séta a Duna-parton a budafoki vasútállomástól a Kondorosi útig
Időpont: október 18. Találkozás 10 órakor a 47-es, 56-os villamosok
Budafok, Városháza végállomásánál, a program kb. 13 óráig tart. Kényelmes cipő szükséges. A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes.
A program ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni
a domoszlai.erzsebet@gmail.com e-mail címen lehet.

Klímagondolatok III. előadás

Mi történik az antropocén korban? (DINPI-program). Már megkezdett
tematikánkban eddig megismerhettük a Föld 4,5 milliárd évének klímatörténetét, majd részleteiben vizsgáltuk az utolsó 2,5 millió esztendő
klímaváltozásait. Most pedig az elmúlt 10 000 év viszonylag állandó
klímájának, globálisan csekély kilengéseinek okaira kapunk magyarázatot. Végül eljutunk napjainkig, ahol a földi klímánk eddigi változásait okozó csillagászati és geológiai események mellett az emberi tevékenység, a természet erőforrásainak észszerűtlen kirablásának napjaink
klímájára gyakorolt hatásaival fogunk szembesülni.
Időpont: október 14. 11.00–12.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A program ingyenes,
előzetes regisztrációhoz nem kötött. Az előadást tartja: Kremnicsán János, a DINPI munkatársa.
További információ hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

Időpont: október 22. Találkozó: 8.10, Nyugati pu., vonat vége (ind. 8.21
Esztergomba). Táv: 12 km, szint: 120 m. A túrát vezeti: Sepsey Katalin
(Műanyag SC). A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezni a 06/70/251-1493-as telefonszámon lehet.
A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya,
vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK

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

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!
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Anyán és
apán lenni jó

A kisgyermekek testen hordozásának
egyik legfontosabb előnye, hogy a gyerek újszülöttként is akár több órán át
lehet anyja vagy apja testi közelségében, ráadásul mindkét kéz felszabadul,
a mindennapi teendőket is el lehet végezni. A másik előny, hogy a szülő kön�nyebben tud kimozdulni, ez különösen
azoknak hasznos, akik kevesebb segítséget kapnak, babájuk sírós, hasfájós,
vagy már van nagyobb gyerekük is.
– Kutatások szerint a hordozós anyák
könnyebben és hosszabban tudnak szoptatni. Ha ez nem adatik meg, akkor is
kárpótolja őket gyermekük fizikai közelsége – mondta lapunknak Mucsi Adrienn
hordozási tanácsadó. A hordozás a szüléskor elszenvedett trauma, a kórházi
szeparáció feldolgozásában is segíthet.
A tanácsadó egyik kliense, Kiss Katalin mindennap hordozza féléves kisfiát. Olivér koraszülöttként jött világra,
nyolc hónapra. Mindkettejük számára
életmentő volt, hogy egymás testi közelében lehettek a kórházban töltött
harminc napban. A kisbaba eleinte csak
anyján tudott elaludni. Katalin lapunk-

nak hozzátette, kutyasétáltatásnál is kényelmes és biztonságos, hogy mindkét
keze szabad.
– A babahordozási tanácsadók a szülőkkel közösen keresik a megfelelőt
a számos lehetőség közül – emlékeztetett Mucsi Adrienn. A szülők választhatnak egyebek között kendőket (rugalmas, szövött, karikás) és formázott

Elkezdődött az újbudai kosárszezon

új lakóink
Zalán 2022. szeptember 7-én született 3360 grammal, 52 cm-rel. Szülők, nagyszülők, barátok, kollégák, mind izgatottan várták, hogy megérkezzen,
így legyen „kerek” a család. A nyugalom, szeretet
és sok-sok mosoly, ami körbeveszi, úgy tűnik, hatásos, jókat alszik, eszik, rendben van a világ számára.

A hogyanra minden esetben figyelni
kell. A megfelelő hordozó térdhajlattól térdhajlatig tart, felül megtámasztja
a baba hátának felső részét. Ha elalszik
a gyermek, érdemes tarkóig megtámasztani, hogy a feje ne billenjen hátra
(formázott hordozókon általában van
alvócsuklya). A szülő a pántokat, hevedereket vagy a kendőt szorosan húzza

ÚJBUDA
ÚJ LAKÓI

Meglepetéssel kezdett az E.ON
ELTE BEAC női kosárlabdacsapata az NB I-ben: legyőzte
a tavalyi ezüstérmes Szekszárdot.
A lányok 71-66-ra diadalmaskodtak a Gabányi László Sportcsarnokban, a sikerhez a gárda frissen
igazolt amerikai légiósa, Morgan
Green tette hozzá a legtöbbet,
aki 28 pontig jutott. A BEAC új
vezetőedzője, Mészárosné Kovács Andrea a mérkőzés után azt
mondta: „Nem lesz olyan meccs,
amelyet ne akarnánk megnyerni,
de a realitások talaján kell maradni”. A szezonbeli második mec�csen ez igazolódott, a PEAC-tól
vereséget szenvedett a BEAC.

Két győzelemmel indított viszont a másodosztályú MAFC.
Az NB I B Piros csoportjának
első fordulójában kerületünk
első számú férfi kosárlabdacsapata a kispadon debütáló Lakits
András irányításával meggyőző
fölénnyel verte a Veszprémet.
Az együttes hazai közönség
előtt sem adta alább, a Salgótarjánt több száz újbudai drukker biztatása mellett, kiélezett
mérkőzésen fektették két vállra
a piros-feketében játszó fiúk,
ezzel jelenleg második helyen
állnak a másodosztály erősebb
csoportjában.
ÚS

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe
a kerületi babákról készült fényképeket.
A fotókat elektronikus formában a

media11@ujbuda.hu
e-mail címre kérjük.

hordozókat, például mei-tait, félcsatos
vagy csatos hordozót. A hordozásnak
a komfortérzet és a megfelelő eszköz
függvényében nincs életkori határa. –
A fizikai kontaktus a babát és a szülőt
is megnyugtatja – tette hozzá a szakember. Mucsi Adrienn kétéves kisfia, Tomi
is szívesen kapaszkodik fel édesanyja
hátára.

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

meg, hogy lehajláskor a kicsi a testéhez
simuljon. Ugyanakkor lényeges, hogy
mind a gyerek, mind szülője számára
kényelmes legyen az eszköz, egyiküknek se legyen kellemetlen érzés. Az elsődleges és legegészségesebb hordozási
forma a függőleges, a kifelé fordított
hordozást pedig Mucsi Adrienn nem
szokta ajánlani.

keresztrejtvény

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
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

Gyors leletközlés,
kedvező árak,
folyamatos akciók!
Elérhető vérvétel
csecsemők és
kisgyermekek számára is!
ONLINE BEJELENTKEZÉS:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
MENEDZSERSZŰRÉS, NEM CSAK MENEDZSEREKNEK!

Jelentkezzen be szűrésünkre, hogy még a betegség
kialakulása előtt, idejében megállapíthassuk
az egészségét veszélyeztető kockázati tényezőket,
felmérhessük aktuális egészségi állapotát, tanácsokat
adhassunk életmódbeli változtatásokra,
szükség szerint gyógyszeres kezelésre,
további vizsgálatokra.
IDŐPONTFOGLALÁS: managerszuresBMC@gmail.com

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

Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (S, R, K, Ö, O, L).
13. Nyílászáró. 14. Svájci mondahős (Vilmos). 15. Berlini hársfa! 16. Kettőzve: gyermekverés. 17. Elegyít. 19.
Frissítő ital. 20. Számnév. 21. Zenei
1
2
3
4
félhang. 23. Részben zömök! 24.
Bajt okoz. 25. Szögmérték. 26. He13
gyi közlekedési útvonal. 28. Alkotó
minden szerzeménye. 31. Végtag.
16
17
32. Majdnem kedd! 33. Kezdeményező hozzáállású. 35. Sidó Ferenc
21
22
világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező monogramja. 37. Francia
26
27
autógyártócég. 40. Televízió. 41.
Erbium és kén vegyjele. 43. Alko30
31
holos italt fogyaszt. 45. Vendégmarasztaló. 46. Európai nép. 48. Isteni
35
36
37
megbocsátás. 50. Antimon vegyjele.
51. Nagy sebességű. 53. Képest pá41
42
ros betűi. 54. Testnedv. 56. Konyhai
eszköz színesfémből. 58. Kétéltű.
46
47
60. … Charles afroamerikai zongorista, énekes. 62. Némán kitűző! 63.
51
Vállalat. 64. Gyógyulni kezd! 65.
Igeképző. 66. Terítő egynemű betűi.
56
67. Tengerparti település Róma kö60
61
zelében. 69. Errefele! 70. Függőzár.
72. Svájci festő, grafikus (Paul). 73.
65
66
Tartozást megad.
Függőleges: 1. Zöldséges mártás70
71
sal készült étel. 2. Középkori harcos.
3. Szít páros betűi. 4. Mók ikerszava. 5. Fémmegmunkáló kisiparos.

6. Csúcs, angolul. 7. Foszfor és laurencium vegyjele. 8. Iljusin felségjele. 9. Ritka női név az Adelheid németalföldi alakjából.
10. … Farrow amerikai színésznő. 11. A természetes logaritmus jele. 12. Összetételekben eszmével kapcsolatos.
18. Ovidius szerelmi költeményei. 19. Három, olaszul.
22. A panasz szava. 24. Istennek felajánlott személy vagy
tárgy. 25. Épületet melegen tartó rendszer. 27. Ritmikus
dalszövegmondás. 28. Kedveskedéssel magához szoktat.
29. Makett páratlan betűi. 30. Az idézet második sora (É,
U, A, B, I). 32. Ölyvfajta. 34. Halnász. 36. A skandináv
mitológiában a Vánok egyike. 38. Részben muzikális! 39.

Telefon, röv. 42. New York-i történet! 44. Középkori torna
jelzője. 47. Hasznavehetetlen. 49. Hosszúságot megállapít.
52. Közép-ázsiai lovasnép az ókorban. 55. Szótoldalék. 57.
Teniszkellék. 58. Vásárlás. 59. Feldolgozatlan. 61. Forma.
63. Fortély. 66. Londoni fül! 67. Országos Lelkipásztori In5
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Több mint egy tucat éremmel zárta az újbudai Zen Power Taekwon-do Klub a Monoron
megrendezett Mightyfist Eagles Cupot szeptember 17-én. A nemzetközi verseny mezőnye
nyolc országból, 34 klubból és 290 versenyzőből állt össze, ezért is jelentős a Zen Power
eredménye. Az újbudai klub harcosai hat arany-, négy ezüst- és három bronzérmet szereztek, utána a szlovéniai Koperben, a Világkupán léptek pástra október 1–9. között.

29

32

62

Újbudai ezüst a maratoni
kajak-kenu vb-én

25

28

52

12

Taekwondo:
kelenföldi éremeső

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
képünk illusztráció

Budai Magánorvosi Centrum

MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

Meglepő győzelmekkel
rajtoltak a kosarasok

Fotó: Ulrich Tamás/veszpremkosar.hu

A babahordozás a maga
természetességével számos
helyzetben megoldást
nyújthat a legtöbb családnak.
Több előnye és eszköze is
van, mindegyik jótékonyan
hat a gyerekre és a hordozó
személyre, illetve kettejük
kapcsolatára is.

sport
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Fotó: BEAC/Girgász Péter

közös

Szeptember végén a portugáliai Ponte de
Lima adott otthont a maratoni kajak-kenu
világbajnokságnak. A 3,4 kilométeres viadalon a női kenusok között Kisbán Zsófia
másodikként végzett. A többszörös Papp

GY

64
68
73

69
74

tézet, röv. 68. Annál lejjebb. 71. Kipling kígyója. 72. Kripton vegyjele. 74. Oda-vissza: falatozna.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 30. Beküldési határidő:
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.:
135. vagy a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 18.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Itt-ott a dombon, már egy csősz ül! Nézd csak a tájat, de szépen őszül”.
Nyertese: Horváth Endre, 1118 Budapest, Tűzkő u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai
u. 5.) vehető át.

László-ösztöndíjas újbudai sportoló a brit
Bethany Gilltől kevesebb mint öt másodperccel elmaradva, óriási hajrával érkezett
be a célba.

felhívás – szén-monoxid-jelző készülék igénylésére
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA A KERÜLETI ÁLLAMPOLGÁROK
EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE, BIZTONSÁGÉRZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL, SZÉN-MONOXID-JELZŐ KÉSZÜLÉKET BIZTOSÍT
AZ ARRA RÁSZORULÓK RÉSZÉRE.
A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet
13/A. §-a kimondja, hogy: „Az Önkormányzat által biztosított szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság állapítható meg azon kérelmező részére, aki
abban a lakásban, melyre a jogosultságot igényli, bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ezen a lakcímen
él, továbbá családjában az egy személyre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a minimálbér nyolcvan százalékát. Lakásonként egy darab
készülékre való jogosultság állapítható meg”.
AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

1 DARAB HONEYWELL XC 70 TÍPUSÚ SZÉN-MONOXID-JELZŐ KÉSZÜLÉK.

A Szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető Budapest Főváros XI. Kerület Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Osztályán,
a Szociális ügyfélszolgálaton (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.),
valamint letölthető a www.ujbuda.hu oldalon.
A kérelem folyamatosan benyújtható a rendelkezésre álló készlet erejéig.
A nyomtatvány benyújtható:
 személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Polgármesteri Hivatal Szociális
és Egészségügyi Osztályán a Szociális Ügyfélszolgálaton
ügyfélfogadási időben (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4.) vagy
 elektronikus úton a QR-kód alatt található oldalon keresztül.
Budapest, 2022. 09. 30.

Bakai-Nagy Zita s.k.
alpolgármester

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

ÚS

aktuális
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Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Kft. idén is megszervezi
hagyományos őszi nagytakarítási programját a kerület közterületein. Az intenzív takarítási akcióval párhuzamosan a kerületi lakosok
az előző évekhez hasonlóan továbbra is ingyenesen igényelhetnek
komposztkereteket és zöldhulladékgyűjtő zsákokat. A megtelt
zöldhulladék zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, azokat
kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett.

október 17–23.
október 24–26.
október 27–30.
okt. 31–nov. 4.
november 6–10.
november 11–14.
november 15–16.
november 17–19.
november 20–23.
november 24–27.

KELENFÖLD
LÁGYMÁNYOS
GELLÉRTHEGY
SZENTIMREVÁROS
ALBERTFALVA
ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
KELENVÖLGY, PÉTERHEGY
KŐÉRBEREK, TÓVÁROS
GAZDAGRÉT
SASAD, SASHEGY

ZÖLD ZSÁKOK ÁTVÉTELE

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek zöldhulladék-gyűjtő zsákokat (3 db/cím). A megtelt zsákokat kérjük, helyezzék
a szemetes edények mellé, azokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el (december
2. napjáig). A zsákok 2022. október 17. és november 24. között az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át
hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óra között a készlet erejéig

KOMPOSZT AKCIÓ

Az őszi nagytakarítás keretében a zöldhulladék környezetbarát felhasználási
módját, a komposztálást is szeretnénk tovább népszerűsíteni a lakosság körében,
ezért Újbuda térítésmentesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya
bemutatása szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi ház 1-1 darabot igényelhet (a
készlet erejéig). A keretek átvehetők 2022. október 21. és november 18. napja között
minden pénteken 10:00-14:00 óráig a Hunyadi János út 14. szám alatt.

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS: NOVEMBER 5.
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Információ: +36 1 372 7698
OKTÓBER 17.–NOVEMBER 27.

