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Torony  
a felhők között

A B32 decemberi vendégei 
elgondolkodtatták 
és megnevettették a nézőket

Kepes és 
Gálvölgyi

Kekszek 
karácsonyra

Segal Viktor és Szemere 
Katalin száz könnyen, 
gyorsan elkészíthető keksz 
receptjét gyűjtötte össze
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Megnyílt a Kopaszi-gát 
mellett az új Mol-székház, 

Budapest első felhőkarcolója 5

Nem kötik  
a koncepciók

Gáti György fotóművész 
legújabb kiállításával a pozitívat 
keresi egy csúf világban

10

Újbudán az utóbbi években példátlan sebességre kapcsoltak 
az ingatlanfejlesztések, miután a korábbi önkormányzati ciklu-
sokban elfogadott építési szabályzatok és a kerület népszerűsége 
számos befektetőt arra ösztönöztek, hogy maximálisan kihasz-
nálják a megengedett, intenzív beépítési lehetőségeket. A kerü-
let közlekedési, egészségügyi és közmű-infrastruktúrája viszont 
egyre kevésbé tudja kiszolgálni az igényeket, a környezeti terhe-
lés folyamatosan növekszik. 

Újbuda képviselő-testülete szerint közérdek ennek a folyamat-
nak a megállítása, ezért változtatási tilalmat rendelt el minden 
olyan ingatlanra, amelyen a jelenlegi építési szabályzatok inten-

zív lakáscélú beépítést tesznek lehetővé, és az önkormányzatot 
nem köti vele kapcsolatban korábban létrejött településrendezési 
szerződés. 

A kerület így időt nyer a vonatkozó építési szabályzatok fe-
lülvizsgálatára, fokozott figyelemmel a beépíthetőség mértékére, 
a zöldterületek arányára, a parkolási problémákra. 

A változtatási tilalom nem jelenti azt, hogy az érintett ingatla-
nokon egyáltalán nem épül semmiféle épület a jövőben. A kép-
viselő-testület abban bízik, hogy minden érintett bevonásával 
olyan új építési szabályozást sikerül kidolgozni, ami hosszú tá-
von lehetővé teszi Újbuda élhető jellegének megőrzését.

Változtatási 
tilalommal  
a túlépítés ellen
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16
Megnyílt a jégpálya  
az Etele téren

ÉS ÁLDOTT, BÉKÉS 
ÜNNEPEKET KÍVÁN ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA!

Dr. László Imre
Újbuda polgármestere

Bakai-Nagy Zita
alpolgármester

Barabás Richárd
alpolgármester

Erhardt Attila
alpolgármester

Hintsch György
alpolgármester
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Három városrészben életbe 
lép az építési tilalom, emel-
kedik a közétkeztetés költsége, 
a Hamzsabégi sétányt pedig 
közparkká nyilvánítják – derült ki 
az ünnepek előtti utolsó képvise-
lő-testületi ülésen. 

László Imre polgármester rövid évértékelővel 
indította az ülést, amelyben hangsúlyozta: nehéz 
éven vagyunk túl, hiszen előre senki nem szá-
molhatott a rekord méretű pénzromlással, a vég 
nélküli élelmiszer-inflációval, az elszabaduló 
rezsiköltségekkel, a kormányzati terhekkel, va-
lamint azzal, hogy egy agresszor megtámad egy 
szabad európai államot. Nem gondolták azt sem, 
hogy a kerület testvérvárosának, a kárpátaljai 
Benének a háború okozta élelmezési gondok mi-
att humanitárius segítségre lesz szüksége – tet-
te hozzá. A polgármester arról is beszélt, hogy 
a súlyos helyzetbe került emberek megsegítésére 
egy sor szociális támogatást szavazott meg a tes-
tület, majd egy krízishelyzet kezelésére szolgáló 
céltartalékot képzett az önkormányzat. A kerület 
vezetője végül megköszönte a hivatal dolgozói-
nak a kitartást és a támogatást. 

Piros lap  
az építkezéseknek
A testületi ülés legfontosabb döntése értel-
mében az önkormányzat változtatási tilalmat 
rendel el Kelenföld, Albertfalva és Őrmező 
meghatározott területeire. A döntés oka, hogy 
az önkormányzatnak mára nem maradt más 
eszköze arra, hogy enyhítse a kerület túlépíté-
sét. A kormány 2020-ban vonta meg az önkor-
mányzatoktól az építéshatósági jogkört, majd 
idén a településképi véleményezés jogát is 
az Építészeti Tervtanács hatáskörébe helyezte 
át. Így jelenleg, ha egy kerület számára nem 
elfogadhatók egy adott beruházás tervei, akkor 
maximum három évre változtatási tilalmat ren-
delhet el, ami erre az időre megtiltja az építke-
zést az adott területen. 

Erhardt Attila alpolgármester elmondta, 
a településrendezési tervek felülvizsgálata so-
rán úgy találták, az említett városrészekben 
tervezett beruházások ellentétesek az önkor-
mányzat törekvéseivel, amelyek a beépítési in-
tenzitás csökkentését, valamint a zöldfelületek 
növekedését célozzák meg. – A tilalom garan-
ciát jelent arra, hogy ezeken a területeken nem 
lesznek visszafordíthatatlan változások – jelen-
tette ki. 

Drágább lett az ásó,  
kapa, nagyharang
Az ülésen személyi változásokról is határoztak. 
A DK frakcióvezetői posztját mostantól Bács 
Márton tölti be. A képviselők megszavazták azt 
is, hogy a hivatali helyiségben lezajló házas-
ságkötés szolgáltatási díja hivatali munkaidőn 
túl 30 ezer forint + áfa helyett 45 ezer forint + 
áfa lesz, az anyakönyvvezetői díj pedig 5000-
ről 8000 forintra nő. Az emelkedés oka, hogy 
a házasságkötéshez kapcsolódó díjak 2010 óta 
szinte változatlanok, azóta mindössze az anya-
könyvvezetői díjazás emelkedett 2000 forinttal. 
Az önkormányzat ugyanakkor hivatali időben 
ingyenes, kistermes esküvőre is lehetőséget 
nyújt.

Emelkedik a közétkeztetés 
költsége
Bakai-Nagy Zita alpolgármester arról tájékoz-
tatott, hogy a kerület közétkeztetését biztosító 
Klassz Menza Kft. a szeptemberi 20 százalék 

után most további 27 százalékot emel a díján 
a nyersanyagköltségek és az energiaárak növe-
kedése miatt. Az új összeg a döntés értelmében 
2022. december 1-jétől lép hatályba. Képviselői 
kérdésre az alpolgármester elmondta, a szülők-
nek ebből az áremelésből nem kell részt vállal-
niuk. Az emelés oka, hogy a KSH adatai szerint 
az elmúlt egy év alatt 40 százalékkal nőttek 
az élelmiszerárak, számos alapvető cikk, köz-
tük a kenyér vagy a tojás akár 80–100 százalék-
kal is drágult. A Klassz Menza energiaköltsége 
30 millióról 300 millió forintra nőtt. 

Jótékony célra megy  
a jutalom
Mivel Újbuda kárpátaljai testvérvárosa, Bene 
az áramellátás akadozása miatt az eddigieknél 
is nehezebb helyzetbe került, az önkormány-
zat több mint egymillió forintból két aggre-
gátort szerzett be, amit eljuttatnak a település-
re. A polgármester II. félévi céljutalmáról is 
döntött a testület. László Imre előre jelezte, ha 
a képviselők megszavazzák a 3,9 millió forin-
tos jutalmat, akkor szeretné, ha azt teljes egé-
szében átutalnák az Újbudai Humán Szolgálta-
tó Központ számlájára, hogy ezzel támogassák 
a nagycsaládosok karácsonyát, illetve a rászo-
ruló gyermekek javára szervezett Fogadj örök-
be egy kívánságot! akciót. 

Legyen park a Hamzsabégi!
Kreitler-Sas Máté képviselő (LMP) a Déli 
Körvasút fejlesztési területe mellett húzódó 
Hamzsabégi sétány zöldfelületté nyilvání tását 
kezdeményezte. Az előterjesztés célja, hogy 
a sétány a zöldterületi átsorolással közparkként 
nagyobb védelmet élvezzen az építkezés során. 
Az ülésen elhangzott, a parlament már megsza-
vazta az átsorolást, ehhez járul hozzá az alsóbb 
rendű önkormányzati döntés. Az önkormány-
zat néhány hete önálló keresetben indított pert 
a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélye 
ellen. Ezzel egy időben a POPÉK civil egyesü-
let is keresetet nyújtott be, László Imre közgyű-
lési felszólalása után Karácsony Gergely főpol-
gármester úgy döntött, a környezet megóvása 
érdekében a főváros is pert indít a Mészáros 
Lőrinc érdekeltségébe tartozó beruházás enge-
délye ellen.

T. D. 

aktuálisaktuális

Rezsitámogatásokat vezetett 
be Budapest és Újbuda 
Együtt lehet átvenni az igénylőlapokat a kerületben
A XI. kerületi, illetve a fővárosi önkor-
mányzat a hiperinfláció és az elszálló 
rezsiárak miatt kialakult szociális krízis 
megoldására vezetett be új támoga-
tási formákat, amelyekről Karácsony 
Gergely, László Imre és Bakai-Nagy Zita 
tájékoztatta az érdeklődőket a Villányi úti 
konferenciaközpontban. 

Mindkét önkormányzat az állam nettó befizetőjévé vált – 
hangzott el az újbudai fórumon –, azaz több adót fizetnek 
be a központi költségvetésbe, mint amennyi támogatást 
kapnak onnan. Így a lehetőségeik szűkösek, de hosszú táv-
ra szólnak. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: 
Magyarországon a nyugdíjak növekedése az elmúlt évek-
ben nem követte a reálbér-emelkedést, ráadásul az infláció 
is a nyugdíjasokat sújtja leginkább, az ő fogyasztói kosaruk 
nagyobb arányban tartalmazza a legjobban inflálódó ter-
mékcsoportot, az élelmiszereket. Ezért az október 1-jétől 
indított fővárosi rezsitámogatási rendszert a nyugdíjasokra 
szabták, bár aktív korú rászorulók is igényelhetik.

A főpolgármester szerint mintegy 100 ezer háztartás fog 
részesülni a rezsitámogatásban, amelyet két körre osztot-
tak fel: a létminimum alatt, 100 ezer forintnál kevesebb 
nyugdíjból élők évi 48 ezer, a 100–170 ezer forint közötti 
járadékban, illetve jövedelemben részesülők pedig évi 24 
ezer forint támogatást kaphatnak. Ezzel elejét lehet venni 
annak, hogy például egy tízezer forintos rezsitartozásból 
milliós adósságok halmozódjanak fel. A főváros azonban 
jogilag nem adhat közvetlen pénzbeli támogatást, ezért 
a rezsiadósságok rendezésével megbízott Hálózat Közala-
pítványon keresztül járul hozzá a budapestiek rezsikölt-
ségeihez. Ha tehát a főváros megítéli a támogatást, annak 
összegét közvetlenül írják jóvá a víz-, a távhő-, az áram- 
vagy a gázszámlán. Karácsony Gergely hangsúlyozta, csak 

annak tudnak támogatást adni, akinek a nevén szerepel 
a közműszolgáltatás, és akinek a nevére érkezik a nyugdíj. 

László Imre, Újbuda polgármestere rámutatott: az állami 
egészségügyi intézmények fenntartásából egyre inkább ki-
vonul az állam, ezért fontos, hogy az önkormányzatnál ma-
radhasson a szakrendelő. – Az állam úgy tesz, mintha nem 
lenne köze a kórházak, rendelők rezsijéhez, pedig a jog sze-
rint az intézmények teljes körű működését kell biztosítani – 
jelentette ki a polgármester. Újbuda ezzel szemben évente 
180 millió forint egészségügyi pótlékot fizet a szektorban 
dolgozóknak, és az elmúlt három esztendőben kétmilliárd 
forintot fordított a Szent Kristóf Szakrendelő gépvásárlá-
saira, felújításaira. 

Bakai-Nagy Zita alpolgármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy a rászorulók a fővárosi mellett az önkormány-

zati támogatásokat is megkaphatják, így számottevő se-
gítségben részesülhetnek. – Az igénylés megkönnyítése 
érdekében a támogatást kérelmezők a fővárosi és az újbu-
dai nyomtatványt együtt vehetik át a szociális ügyfélszol-
gálatnál – tette hozzá. 

Az önkormányzat minimálbérhez kötött szociá-
lis támogatásokat is nyújt a rászorulóknak, ezek közül 
az élelmiszer-támogatás az egyik legjelentősebb: az anya-
gi gondokkal küzdő kerületiek a veszélyhelyzet miatt ha-
vonta vehetnek át egy 25 ezer forintos élelmiszercsoma-
got. Az önkormányzat az ősszel megszavazott szociális 
csomag értelmében rezsi-, gyógyszer-, lakásfenntartási, 
nyelv ismereti, életkezdési, tartozásrendezési, CO-érzé-
kelőre szóló, illetve krízistámogatást is ad. 

T. D.

“Kincsek a város szélén” Kána-falu
3D VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÓTÉR

A Budapesti Történeti Múzeum munkatársai 2003 és 2005 között Budapest
XI. kerületében -egy lakópark építési munkálatainak megkezdése előtt- 

kivételes, az egész Kárpát-medencében egyedülálló leletegyüttest tártak fel.
Az ásatás során 10 korszak 8000 objektuma látott itt napvilágot és
ez a falu hazánk eddig feltárt legnagyobb és egyik leggazdagabb

Árpád-kori falusi  települése. 

Virtuális kiállításunkban ezt az Árpád-kori települést,
KÁNA falut mutatjuk be Önöknek. 

Kellemes böngészést és egy izgalmas történelmi utazást kívánunk a múltba!

KÁNA ALAPÍTVÁNY
www.kanaalapitvany.hu

Korok-Álmok-Népek-Alkotások

ALAPÍTVÁNY

A lakók és Görög András, a körzet önkormányzati képviselőjének kezdeményezésére 
bővítik az Andor utca 14–18. társasház előtti parkoló területét. A ház előtti szervizút 
nagyságát több mint 100 négyzetméterrel növelik, vigyázva az ott lévő fákra. Decem-
ber második felétől nyolc-kilenc új parkolóhely várja majd az ott lakókat.

Készülnek az új parkolók az Andor utcában
Újabb nagy méretű, 
110 literes szemét-
gyűjtőket tett ki Új-
buda Önkormányzata 
a kerület legterheltebb 
részeire. A korábban 
kihelyezett edények 
„jól teljesítettek”, így 
most továbbiak kerül-
tek azokra a helyekre, 
ahol leginkább szük-
ség van rájuk.

Újbudán több mint 
2400 kuka találha-
tó, amelyet hetente 
legalább kétszer, de 
a forgalmasabb terü-
leteken akár naponta 
ürítenek.

Új kukák a kerületben

Közpark lehet a Hamzsabégi sétányból

ELRENDELTÉK  
AZ ÉPÜLETSTOPOT

Nem ment át a Fidesz–Jobbik módosító:  
marad az új parkolási rend

Junghausz Rajmund (Fidesz–KDNP) és Bába Szilvia (Jobbik) közös előterjesztésében felvetet-
te, érdemes megvizsgálni az Újbudán bevezetett új parkolási rendszert. A két képviselő online 
kérdőívet tett közzé, amelyre 916 főtől érkezett válasz. Ezekre építve arra kérték a testületet, 
fogadjanak el határozati javaslatot arról, hogy a polgármester járjon el a fővárosi önkormány-
zatnál. A képviselők saját felmérésükben olyan kérdéseket tettek fel, mint például: szeretnék-e 
a kitöltők, hogy ne legyenek zónák, tehát a kerület teljes területére legyenek érvényes a parkolási 
engedélyek? Legyen-e olcsóbb az engedélyek kiváltása, kiterjesszék-e az engedélyeket a lakók 
mellett a vállalkozókra is? Illetve ha egy családtag nevén van mindkét autó, vagy ha más telepü-
lésen tartják nyilván a gépkocsit, a család akkor is megkapja-e a háztartásonkénti két engedélyt?

Hintsch György alpolgármester válaszában elmondta: már most, néhány hét után látszik, az új 
parkolási rendszer meghozza a kívánt eredményt: felszabadultak a parkolóhelyek a helyben 
élők számára. Ha megszüntetnék a kerületen belüli zónákat, egy tollvonással éppen az új par-
kolási rendszer elsődleges célját tennék semmissé: hogy a helyiek a saját lakóhelyük közelében 
találjanak parkolóhelyet. Nem is szólva arról, hogy a lakóhelyhez kapcsolódó zónák rendszere, 
illetve az egy embernek egy autóra kiadható engedély elve univerzális szabály a fővárosban, 
és nincs kerület, ahol másképp volna. Emellett kifejtette: számos javaslat jogszabályellenes – 
köztük a zónák és a két autó–egy háztartás előírás megszüntetése –, a kerületi rendelet pedig 
szinte teljesen lefedi a budapesti kerületek parkolási szabályait. Az alpolgármester elmondta 
azt is, hogy az albérlőknek adott parkolási engedély egyedülálló kedvezmény a fővárosban, 
olyan gesztus, amit máshol nem lehet tapasztalni. A lakásonkénti két bérlői engedély viszont 
ebben a pillanatban indokolatlan lenne. – Természetesen vannak részletek, amelyeket elég ta-
pasztalat gyűjtése után, akár fél év után felül lehet vizsgálni – tette hozzá. 

A tíz határozati javaslatból álló módosító csomagot a testület elutasította. 

Közlemény  
a változtatási 
tilalomról

Újbudán az elmúlt né-
hány évben példátlan se-
bességre kapcsoltak az in-
gatlanfejlesztések. Főként 
a Fehérvári út és a Duna 
közötti, egykori ipari te-
rületen egyik hónapról 
a másikra, gomba módra 
emelkednek ki az új lakó-
házak, irodaépületek. 

A korábbi önkormány-
zati ciklusokban elfoga-
dott építési szabályzatok 
és Újbuda töretlen népsze-
rűsége az ingatlanvásárlók 
között számos befektetőt 
arra ösztönöztek, hogy 
maximálisan kihasználják 
a szabályozásban biztosí-
tott, intenzív beépítési le-
hetőségeket. 

E folyamat követ-
kezményeként Újbuda 
megváltozott. A kerület 
közúti, közösségi közleke-
dési, egészségügyi és köz-
mű-infrastruktúrája egyre 
kevésbé tudja kiszolgálni 
a dinamikusan növekvő 
igényeket, miközben a tar-
tóssá váló közlekedési du-
gókból származó környe-
zeti terhelés folyamatosan 
növekszik. Az Újbuda sok 
városrészét eddig jellemző 
kisvárosi nyugalom foko-
zatosan háttérbe szorult, 
az itt élők egyre inkább 
egy zsúfolt nagyvárosnak 
érzik lakóhelyüket. 

Újbuda képviselő-tes-
tülete ma úgy döntött, 
hogy ennek a már kö-
zéptávon kezelhetetlen 
problémákat okozó folya-
matnak a megállítása alap-
vető közérdek, ezért min-
den olyan (főként egykori 
ipari) ingatlanra, amelyen 
a jelenlegi építési szabály-
zatok intenzív lakáscélú 
beépítést tesznek lehetővé – 
és az önkormányzatot nem 
köti korábban létrejött te-
lepülésrendezési szerződés 
– az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 
20. és 21. §-ában biztosított 
felhatalmazás alapján vál-
toztatási tilalmat rendelt el. 

A változtatási tilalom le-
hetővé teszi, hogy a kerü-
let időt nyerjen arra, hogy 
az építési jogszabályokban 
biztosított településren-
dezési eszközök hasz-
nálatával felülvizsgálja 
a vonatkozó építési sza-
bályzatokat, fokozott fi-
gyelemmel a beépíthetőség 
mértékére, a zöldterületek 
arányára, a parkolási prob-
lémák kezelésére. 

Hangsúlyozzuk, a vál-
toztatási tilalom nem je-
lenti azt, hogy az érintett 
ingatlanokon egyáltalán 
nem épül semmiféle épü-
let a jövőben. Azonban 
bízunk abban, hogy min-
den érintett bevonásával 
olyan új építési szabályo-
zást sikerül kidolgoznunk, 
ami hosszú távon biztosítja 
Újbuda élhető jellegének 
megőrzését. 
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A tervek szerint jövő ősz-
től vehetik birtokba a hallga-
tók és az oktatók a Budapesti 
Corvi nus Egyetem Ménesi úti új 
campusát. Az egyetem komplex 
megújulásának részeként tech-
nológiaintenzív és a fenntartha-
tóságot szem előtt tartó épülete-

gyüttessel bővül az intézmény. 
A 2021 őszén megkezdett építke-
zés összköltsége nettó 16 milli-
árd forint körül alakul, az Euró-
pai Unió helyreállítási alapjából 
közel másfél milliárd forintos 
vissza nem térítendő támogatás 
szerezhető meg ehhez. A cam-

pus tulajdonosa és a 12 milliárd 
forintos állami támogatást kiegé-
szítő finanszírozója az egyetemet 
fenntartó Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány.

A campus mintegy 180 kol-
légiumi férőhelyet nyújt majd 
a hallgatóknak számos sportolási 
lehetőség és 11 ezer négyzetméte-
res park mellett. Az egyetem esz-
közkölcsönző programot is indít 
itt, amelyben hátrányos helyzetű 
diákok juthatnak a távoktatáshoz 
szükséges eszközökhöz (például 
tablet, headset, webkamera). 

Az épületegyüttesben egyszer-
re 600–700 hallgató tud majd 
dolgozni, itt fog helyet kapni 

az egyetem vállalkozásinkubáci-
ós programja, valamint az inno-
vatív adattudományi projekteket 
befogadó Adattér is. Az oktatási 
fejlesztések a tananyagok digi-
talizációjára, valamint az adat-
tudományra és a mesterséges 
intelligencia üzleti aspektusaira 
fókuszáló képzésekre fókuszál-
nak. Az előadótermeket kame-
rákkal, monitorokkal, fejlett han-
gosítással látják el. 

A campus energetikai rend-
szere a legmodernebb hőszigete-
lési technológiákat alkalmazza, 
az energiaellátást napelemekkel 
és talajszonda használatával oldja 
meg. 

Egy nagy piros gomb megnyo-
másával nyitották meg 
Budapest legmagasabb 
épületét, a Kopaszi-gát mellett 
felépült új Mol-székházat. 
A BudaPart lakó- és irodapark 
fejlesztésbe illeszkedő, 143 
méter magas toronnyal rendel-
kező Mol Campus 28 emeleten 
86 ezer négyzetméteres alap-
területet mondhat magáénak: 
ha a szinteket egymás mellé 
tennénk, akkor 12 futballpályát 
adnának ki.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója 
a megnyitón arról beszélt, hogy az energia-
válság, az inflációs sokk, valamint a kor-
mány által frissen bejelentett, a vállalatot 
sújtó 95 százalékos extraprofitadó ellenére 
is van ok az ünneplésre: több ezer szakem-
ber munkájának, a nemzetközi élvonalba 
tartozó tervezőirodáknak, köztük a magyar 
Finta Stúdiónak köszönhetően egyedülálló 
okosépület született, amely a jövő techno-
lógiájával a jövő generációjának épült. 

A fenntarthatóság jegyében a torony-
házra 900 négyzetméternyi napelemet, 
az épület alá pedig 220 talajszondát tele-
pítettek, összesen 33 kilométer hosszúság-

ban, a hőszivattyúrendszer pedig az ener-
giafelhasználás 36 százalékát termeli meg. 
– Az irodaházban szenzorok, jeladók szá-
zai mérik a hőmérsékletet, párát, fényt, 
zajt, CO-t és a helyiségek kihasználtságát. 
Az adatokat az épület működésének opti-
malizálására használják fel – tájékoztatott 
Ratatics Péter, a campusprojektért felelős 
ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy úttörő 
megoldásokkal pályáznak a legmagasabb 
fokú, kettős zöld minősítésre. 

A 30 ezer négyzetméternyi üvegfelü-
lettel borított, ultramodern létesítmény 
méretei nem a hivalkodást szolgálják: 
a Mol 2500 munkatársa kap itt helyet, ők 

eddig kilenc helyszínen, öt 
kerületben dolgoztak. Nem 
csak a különleges kilátás 
és a modern munkakörül-
mények miatt lesz jó itt dol-
gozni: a munkaállomások 86 
százalékát természetes fény 
világítja meg.

A megnyitón képviseltette 
magát Újbuda önkormányzata 
is. A vendégek megtekinthet-
ték a 28. emeleten lévő tető-
teraszt, valamint a munkate-
rületeket. A Mol Campus egy 

része, így a földszinti kávézó, a panoráma-
lifttel megközelíthető tetőterasz, továbbá 
a készülő étterem a nagyközönség előtt is 
nyitva áll majd.

T. D.

aktuálisaktuális

Átadták Budapest  
első felhőkarcolóját 
Látogatókat is fogad majd a Mol Campus

Veszélyben  
a Hamzsabégi sétány fái
Közösen lép fel az önkormányzat és a POPÉK

Újbuda Önkormányzata a civi-
lekkel együtt tiltakozott a Déli 
Körvasút beruházás tervezett 
fakivágásai ellen, és együtt 
támadják meg az újra kiadott 
környezetvédelmi engedélyt. 

 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. december 9-én éjjel, egy Face-
book-posztban jelentette be, hogy közel 
ezer fát vágnak ki Budapesten. Az irtás 
okaként egyértelműen a Déli Körvasút 
bővítését jelölte meg, a fák jelentős ré-

sze a Hamzsabégi sétányt érintő fejlesztési 
területen, a vasúti töltésen vagy annak kö-
zelében áll. A pesti oldalon már megkez-
dődtek a munkálatok, ezért a XI. kerület 
polgármestere, országgyűlési képviselője 
és alpolgármesterei – a civil szervezetek 
képviselőivel és az érintett lakókkal közö-
sen – a kivágásra ítélt fák előtt tartott saj-
tótájékoztatón jelentették be, hogy minden 
lehetséges módon fel fognak lépni az értel-
metlen pusztítás ellen. Míg a képviselők 
a döntéshozókat keresik fel, a POPÉK 
Egyesület élőláncot szervez arra az eset-
re, ha felvonulnának a munkagépek, hogy 
a tiltakozók testükkel védjék meg a fákat.

A környék egyetlen zöldfelületét, a másfél 
kilométer hosszú, gyalogos-biciklis sétány-
ként funkcionáló Hamzsabégi utat jelenleg is 
komoly vasúti terhelés éri, a sínpárok bővíté-
sével pedig évente 51 ezer tehervonat halad-
na át a sűrűn lakott területen. A vonatok zaja 

miatt a lakók már most sem tudnak pihenni, 
a szerelvények által keltett rezgések pedig 
egyre több ház falát repesztik meg.

Az ügy előzménye, hogy az egymilliárd 
euróba kerülő kormányzati vasútprojekt kör-
nyezetvédelmi engedélyét az év elején meg-
semmisítette a Fővárosi Törvényszék, és új 
eljárást rendelt el. Azóta a Mészáros Lőrinc 
érdekeltségébe tartozó beruházó cégek újabb 
hatástanulmányt készítettek, amely azonban 
az őszi lakossági fórumon elhangzott szak-
mai vélemények szerint szintén alkalmatlan 
a környezetvédelmi engedély elnyerésére. 
A hatóság ennek ellenére megadta az enge-
délyt; a friss bejelentés szerint Újbuda ezt 
megtámadja a bíróságon a POPÉK-kal együtt-
működve. Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
felszólította a döntéshozókat, hogy amíg 
a jogi eljárás le nem zárul, ne adjanak enge-
délyt a visszafordíthatatlan fakivágásokra.

T. D.

Technológiaintenzív campus a Ménesi úton 
Újbudán fejleszt a Corvinus Egyetem

Újbudai iskolák is  
kiálltak magukért
Decemberben is kivették a részüket a peda-
gógusok és diákok országos tiltakozó moz-
galmából az újbudai oktatási intézmények. 
A Tanítanék mozgalomhoz, illetve a Civil 
Közoktatási Platformhoz (CKP) beérkezett 
információk alapján hét kerületi iskolából 
csatlakoztak a december 8-i munkabe-
szüntetéshez: a Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Gimnázi-
um, a Gazdagrét-Csíkihegyek 
Általános Iskola, az Újbudai 
Ádám Jenő Általános Iskola, 
az Újbudai Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola, az Újbudai Te-
leki Blanka Általános Iskola, 
valamint az Újbudai József At-
tila Gimnázium és az Újbudai 
Széchenyi István Gimnázium. 
A két gimnáziumban a tanulók 
ülősztrájkkal támogatták taná-
raik megmozdulását. 

A CKP összegzése szerint 
a 2022/2023-as tanév őszi fél-
évében december második hetéig ország-
szerte legalább 310 település legalább ezer 
intézményében volt valamilyen tiltakozó 
akció – sok helyen több alkalommal is –, 
ezek száma összesen 2650 körül alakult. 
A következő nagyobb országos megmoz-
dulás rögtön újév után lesz: január 2-án 
indul Miskolcról Budapestre, és várhatóan 
8-án ér véget a Tudásmenet a Pedagógusok 

Szakszervezete, a Tanítanék és a noÁR 
mozgalom szervezésében. 

A Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, Rétvári Bence múlt héten kö-
zölte, hogy három éven belül – három sza-
kaszban – összesen a mostanihoz képest 
73 százalékkal nőhet a pedagógusok átlag-

bére, így 2025-ben eléri a bruttó 777 ezer 
forintot. Az államtitkár állítása szerint ezt 
az teszi lehetővé, hogy megállapodás szü-
letett a Magyarországnak szóló, részben 
felfüggesztett európai uniós forrásokkal 
kapcsolatban. Megjegyzendő, a felfüggesz-
tések korábban sem érintették azt az uniós 
operatív programot, amelyből a pedagógu-
sok fizetésemelését fedezni lehet.

Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította, ekkor vált a béke 
szimbólumává a betlehemi Születés Templomában égő láng is. 
Egy, Ausztriából induló kezdeményezésre évről évre rendsze-
rint egy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszí-
nére, hogy a templomban lévő örökmécsesből lángot vegyen, 
és elvigye Bécsbe, ahonnan aztán eljut a világ minden tájára, 
köztük Magyarországra is.

Gödöllő városa 2008 óta fogadja a betlehemi lángot, majd 
továbbadja Magyarország önkormányzati vezetőinek és minden-
kinek, aki részesülni szeretne belőle.

A karácsony üzenetét hordozó, békét, szeretetet hirdető lángot 
Újbudán december 12-étől december 22-éig őrzik az önkor-
mányzat aulájában: saját gyertyával, lámpással bárki hazaviheti 
(munkaidőben, a Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai utca 5. föld-
szinti előteréből), hogy meghittebbé tegye az ünnepet. 

Újbudán a betlehemi békeláng
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Az elmúlt hétvégén 
véget értek az Etele téri 
Újbudai Advent szín-
padi programjai, de 
a karácsonyi forgatag 
még egészen december 
24-éig vár mindenkit.

Bár néha az idő borús volt, néha 
mínuszokba fordult a hőmérsék-
let, az ünnepi hangulat nem ma-
radt el az Etele téren, a fellépők 
gondoskodtak róla, hogy ismét 
felcsendülhessenek kedvenc slá-
gereink és karácsonyi dalaink.

A négy adventi hétvége során 
mindenki megtalálhatta a ked-
vére valót olyan előadók között, 
mint Caramel, a Dolly Plusssz 
duó, Kollányi Zsuzsi, Gájer Bálint 
vagy Pál Dénes. Lapzártánk után 
jött a legnagyobb dobás, a Boney 
M fellépése.

A slágereken kívül is sok szí-
nes esemény várta a látogatókat, 
egyebek között  gyerekprogra-
mok, vásári finomságok, felejthe-
tetlen tűzzsonglőrők, december 
12-én pedig a téren megnyitották 
Újbuda közösségi korcsolyapá-
lyáját.

Az ETELE Plaza támoga-
tásával megépült jégpályára 
elsőként az újbudai Hokiklub 
Budapest U12-es korosztályá-
nak Viking és Kalóz csapata 
léphetett, a rögtönzött edzésen 
részt vett a 86 éves Egri János 
egykori televíziós kvízmester, 
volt válogatott jégkorongozó is. 
A megnyitószalagot Borsos-Vá-
mosi Dóra, az ETELE Plaza 
társigazgatója és László Imre 
polgármester vágta át. A feb-
ruár végéig nyitva tartó pályát 
a kerületi lakók ingyenesen 
használhatják, lehetőség van 
korcsolyabérlésre is.

Megnyílt a közösségi jégpálya is az Etele téren

Egy hónap  
adventi forgatag
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Gáti György fotográfus szüle-
tése óta a kerület lakója, nagy 
rajongója a Bartók Béla útnak 
és környékének. Kevesen tudják 
róla, hogy tehetséges zenész is, 
ekként szerepelt több filmben. 
Jelenleg az Újbuda Galériában 
tavasszal megnyíló kiállítása 
anyagán dolgozik.

 � Gyermekkora óta él a XI. kerületben. 
Miért? Ennyire szereti Újbudát, vagy  
a kényszerűség hozta így? 

Szó sincs kényszerűségről, édesanyám 
a János Kórházból ide hozott haza. Azóta 
megannyi erős kötelék alakult ki Újbudá-
val, itt vagyok otthon, jól érzem itt ma-
gam. Ha nem így volna, már rég szedtem 
volna a sátorfámat. A szentendrei ker-
temben a térkövek közé illesztettem egy, 
a régi Bartók Béla útról származó nagy 
kockakövet. Így kicsit olyan, mintha 
a Bartókon sétálnék. Szentendrén, ami-
kor a műtermemben dolgozom, néha lel-
kifurdalást is érzek, hogy „megcsalom” 
Újbudát.

 �Művészemberként mi a véleménye Új-
buda kulturális életének robbanásáról? 
Sorra nyílnak a galériák, gasztrokultu-
rális helyek és szolgáltatók...

A kulturális pezsgés mindig hasznára vá-
lik egy városrésznek. Talán önző dolog, de 
magán- és művészemberként is ezt gondo-
lom. Ennek a változásnak aktív nyertese 
vagyok, hiszen itt voltak az utóbbi időkben 
egyéni kiállításaim. Az ArtPhoto Galéria, 
a B32, a Faur Zsófi Galéria és a Karinthy 
Szalon is otthont adott képeimnek. Utóbbi-
ban 2011. 11. 11. alkalmából Eleven színek 
címmel volt látható egy anyagom, így részt 
vettem a tavaszi és őszi Eleven rendez-
vénysorozat névadásában.

 �Minek tartja magát: fotográfusnak 
vagy fotóművésznek? 

Életem jelentős részében fotóriporterként 
dolgoztam, végeredményben ez a mostani 
fotóművészeti tevékenységem bázisa. Szá-
momra a megszólításnál sokkal fontosabb 
az, ami a kamerám látószögéből rögzül. Ha 
valaki fotóművésznek tart, szívesen elfoga-
dom, büszke is vagyok rá. A fényképész in-
kább egy szakmát jelöl, de az is vagyok, el-
végeztem a Práter utcai szakmunkásképző 
fényképész szakát. Mindenesetre remélem, 
hogy a Gáti György név fontosabb a meg-
szólításkor, mint bármilyen titulus.

 � A fotóriporteri pragmatikus szakma, 
ahol a lapzárta, a gyorsaság számít. 
Hogyan szolgálhatott mindez a művészi 
tevékenység bázisaként, ahol a türelem, 
a várakozás dominál?

A türelem és a várakozás a fotóriporteri 
munkának ugyanúgy fontos eleme. Csu-
pán a kor diktálta tempó helyezi előtérbe 
a gyorsaságot és a lapzártát. A saját képi 
igényességemnek megfelelő fotográfiák, 
anyagok elkészítéséhez jólesett kicsit ma-
gam mögött hagyni a határidők és a témák 
korlátját. Nagyobb szabadságra és több idő-
re volt szükségem. Biztonságérzettel töl-
tött el, hogy az általam készített képeken 
a fotografált elemek az én elképzeléseim 

szerint mutatkoznak meg. Vannak olyan 
fotográfusok – például Sebastião Salgado 
vagy Benkő Imre –, akik a lehető leggyor-
sabb mozgás közepette is tökéletesen el 
tudják rendezni a képen a maguk körüli vi-
lágot. Nekem ehhez akkor több idő kellett.

 � A kamera működtetése technikai tudást 
igényel. A látásmódot hogyan lehet el-
sajátítani? Lehet tanulni vagy tanítani? 

Én sem tudom mindig, mitől jók a képeim. 
Számtalan érvet tudok fölsorolni mellettük, 
de vannak olyan szegmensek, amelyeket 
nem lehet szavakkal pontosan meghatároz-
ni. A tanítás lehetősége a megfogalmazha-
tóság határáig tart. 

 � Volt egy számomra különleges fotó a 
legutóbbi tárlatán, a Faur Zsófi Galéri-

ában. Ezen egy fal látható, amely felett 
hirtelen kibukkan egy ernyő. Meg tud-
ná fogalmazni például, hogy ez a kép 
miért jó?

A minap Esterházy Pétert hallgattam 
hangoskönyben. Az írókat gyakran arra 
kényszerítik, hogy saját műveikről be-
széljenek. Erre mondta Esterházy, hogy 
„az író, az nem egy beszélő állat, hanem 
egy író állat”. Ennek az analógiáján val-
lom: a fényképész nem beszélő, hanem 

fényképező állat. Azért választottam 
eszközül a kamerát, mert azzal tudom 
jól kifejezni azt, ami bennem van. Van-
nak ismérvei annak, hogy mi tesz egy 
képet jó képpé: színek, arányok, arany-
metszés. Ez azonban még nem elég. 
Vannak, akik a legdrágább fűszereket 
és legmagasabb színvonalú alapanyago-
kat veszik meg az ételekhez, a főztjükben 
még sincs semmi különleges. Nem kívá-
nom a saját fotográfiáimmal kapcsolatos, 
talán nem is jó szó, hogy szerencsémet 
elrontani azzal, hogy a bennük rejlő ér-
dekességet definiálom. Egy biztos: hiá-
ba a legjobb technika, felkészültség, el-
képzelés. Gyakran szerencse is kell. De 
hogy az említett műről mondjak valamit: 
a Woman from Tokyo című kép készíté-
sénél Dubrovnikban sétáltam. Galam-
bok és sirályok röpködtek a városfalon. 
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ANTI-KONCEPTUALISTA 
FOTOGRÁFUS VAGYOK

Interjú  
Gáti Györggyel

Érdekes elrendeződésben jöttek-mentek 
ott fönn az emberek. Semmi nem utalt 
arra, hogy egy japán nő ernyője kibukkan 
az ódon téglasor mögül, ám egyszer csak 
megjelent a hölgy. A fotográfus ilyenkor 
azonnal kompozíciót vált, expozíciót ál-
lít – ez egy átvilágított napernyő anya-
gának láttatásához feltétlenül szükséges 
–, igazít a kamera pozícióján, exponál, 
és boldog.

 � Az imént említett képet is felvonultató 
kiállítás címe Positive. Miért?

Erről nagyon szívesen beszélek. Örökös 
mentorommal és tanácsadómmal, Szarka 
Klára fotótörténésszel arra jutottunk, hogy 
nagyon csúf világot élünk. Ez a pandémiá-
ban, a háborúban, a rezsicsökkentés csök-
kentésében, a politikai árokásásban, szinte 
mindenben megnyilvánul. Kellene valami 
éppen ellenkező gesztus. Ezért az elmúlt 
húsz évemből előkerestem azokat a képe-
ket, amelyek valamilyen úton-módon a po-
zitív szóhoz kapcsolódnak, akár látványuk-
ban, akár jelentésükben, címükben. 

 � A pozitív és a jó között erős különbség 
is lehet…

Igen, a pozitív valóban nem kizárólag vagy 
feltétlenül a jót jelenti. A tárlat záró darab-

jának címe például RH+. Tizennégy, vér-
vételhez használt, karácsonyfát formázó 
gézdarab és papírvatta formálja a képet. 
Szándékaim szerint mind a kiállítás cím-
adása, mind a fotók képi és gondolati sok-
rétűsége elgondolkodtatja a nézőt. Abban 
pedig bizton reménykedem, hogy a Faur 
Zsófi Galériában látott tárlatomról minden-
ki jó érzésekkel jött ki.

 � Lemezborítókat is fotografált, meg 
zenélt is. Sokan talán nem is tudják, 
hogy ön zongorázik a Vörös zsaru 
című Schwarzenegger-film moszkvai 
kocsmajelenetében…

Nemcsak zongorázom, énekelek is. A Vö-
rös zsarun kívül a Sztálinban is zongoráz-
tam, a Szulikó című grúz dalt én éneklem 

Sztálin esküvőjén. Révész Sándor első szó-
lólemezének borítóját én fotografáltam, 
ugyanakkor a felvételeken vokalistaként 
is szerepelek. Eredetileg ugyanis muzsi-
kusnak készültem, a zene állandó szerep-
lője az életemnek, a mai napig gyakran 
ülök le zongorázni. Most arra készülök, 
hogy a Faur Zsófi Galériában kiállított 
fotóanimációkhoz zenét írok, és fel is ját-
szom azokat.  

 �Mikor döntötte el, hogy nem zenész, 
hanem fotográfus lesz? 

Amikor felismertem, hogy jobb fotográfus 
vagyok, mint pianista. Azt viszont mindig 
is tudtam, hogy a billentyűktől sohasem 
fogok elköszönni. Párizsi ösztöndíjam 
idején kötöttem barátságot a világhírű ma-

gyar származású fotóssal, Lucien Hervé-
vel. Ahogy sok minden kapcsán, úgy itt is 
őt idézem: a fotográfia nem létezik zene 
nélkül.

 �Most min dolgozik?
Megállás nélkül dolgozom. Anti-koncep-
tualista fotográfus vagyok. Nem találok ki 
ideát, amelyhez fotografálni kezdek, mert 
az alapvetően korlátozná, amit csinálok. 
Ha meglátok egy-egy érdekes témát, azt 
folyamatosan figyelem. A konceptualitás 
nálam másban nyilvánul meg. Ha kitalálok 
valamit, a már elkészült képeket annak íve 
alá rendezem, ahogy ez a Positive esetében 
is történt.

Mindeközben a jövő márciusi kerületi 
kiállításra is készülök, ez az Újbuda Ga-

lériában lesz. Ennek anyagát csiszolga-
tom. Az a baj, hogy egy perfekcionistával 
beszél. A képeket sosem tartom befeje-
zettnek: újra és újra előveszem, egymás 
mellé rakosgatom őket, dolgozom rajtuk. 
Az egymás mellé kerülő tételek között 
kapcsolat alakulhat ki, ami újabb kap-
csolódási pontokat, képeket vonzhat. Le-
het, hogy olyat, ami még nem is készült 
el. Az állóképek mozgóképpé varázslása 
is nagyon izgat mostanság. Ennek első 
kezdeményeit lehetett látni a Faur Zsófi 
Galériában: a fotóanimációkat. Izgal-
mas terület ez. A kép, illetve részleteinek 
megmozdulása új és különös hatású lehet. 
Főleg, ha olyan speciális módon mozdul 
meg, ahogyan nem szokott. 

Tóth Kata
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 � Ingatlan, lakás 
70 nm-nél nagyobb ELADÓ LAKÁST, házat keresek 
azonnali kifizetéssel. Telefon: 06/70/633-3373. 
VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás új, esetleg régi építésű lakást. 
T.: 06/70/325-4309. 
 

 � Bérlemény 
BÉRELNÉK egy vagy másfél szobás lakást  
a XII. kerületben kicsi rezsivel. 06/30/743-7537. 
  

 � Villany, víz, gáz, fűtés   
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542. 
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.  
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664. 
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP, SZIFON,  
WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler cseréje, javítása. 
06/70/642-7526. 
  

 � Lakásszerviz               
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen: 202-2505,  
06/30/251-3800, Halász Tibor.  
KLÍMAMEN: klímatisztítás, karbantartás, csere, új 
klímatelepítés, Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/857-2653.  
 

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

 � Szolgáltatás          
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás 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. 
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok garanciával: 
06/30/913-8245.   
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.  
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.    
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezet kezelés.  
E-mail: aktivhazkezelo@gmail.com, 06/30/990-7694, 
www.aktivhazkezelo.hu  
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, kisebb 
javításokat is vállalok. 06/30/9750-053. 
TEHERAUTÓBÉRLÉS kedvező áron Újbudán.  
Tel.: 06/20/213-0693.   
BUDAI épületgépész vállal víz-, gáz-, fűtésszerelést, 
javítást, karbantartást rövid határidővel.  
Tel.: 06/20/208-1205. 
 

 �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      
MENORA Antikvitás! Kimagasló készpénzért 
vásárolunk: régi bundákat, bútort, porcelánt, festményt, 
hangszert, ezüsttárgyakat, varrógépet, kitüntetést 
és mindenféle régi dísztárgyat. Díjtalan kiszállás.  
XI. ker., Bartók Béla út 78. 06/20/353-6731.    
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.         
MÓRICZ ZSIGMOND körtér 8. Antik és arany-ezüst 
felvásárlása azonnal készpénzért. Teljes hagyaték, 
karórák, órák, műtárgyak, festmények, könyvek, 
bakelitlemezek stb. 06/30/665-1670.
 

 �Gondozás     
FIATAL, becsületes és megbízható, diplomás XI. kerületi 
pár idősgondozást vállal. Tel.: +36/20/517-7841. 
 

 � Állást kínál        
KŐMŰVEST, szobafestőt, segédmunkást felveszek: 
06/30/9750-053.     
CSALÁDOKHOZ ajánlunk és keresünk idősgondozókat 
bejárással és bentlakással 06/70/380-5522, Empátia Iroda. 
 

 � 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. 
 

 � Társ  
TÁRS-SZABADIDŐPARTNER közvetítés, klubesték. 
Kiss Etelka. Tel.: 06/1/269-4589, 06/20/985-1946. 
  

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

apróhirdetés

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Pilóta, camembert, flódni

Kekszet karácsonyra
Nyakunkon az ünnepek, 
gyorsan össze kell 
ütni valami finomat. 
Keksz – feleli erre Segal 
Viktor, a világhírű séf 
és Szemere Katalin 
újságíró. Ők ketten 
száz könnyen, gyorsan 
elkészíthető keksz 
receptjét gyűjtötték most 
össze, sőt, mindet ki is 
próbálták, megsütötték. 
Hihető, amikor  
azt állítják, egyik fino-
mabb lett, mint a másik 
– pedig igazán sokfélét 
készítettek, édeset, 
sósat, egyszerűt, 
bonyolultat egyaránt.

A keksz viszonylag egysze-
rű étel, ráadásul felnyúlok 
a polcra a boltban, és már meg 
is van – a receptkönyv szerzői 
némiképpen sértődötten feleltek 
a provokációra azzal, hogy csak 
ne nézzük le ezt a műfajt. Ahogy 
a többi bolti, illetve otthon készí-
tett süti között is óriási a különb-
ség, ugyanez igaz a kekszekre is. 
Mi több, utóbbiakat általában elég 
gyorsan el lehet készíteni, és na-
gyon finomak. – Amikor megkós-
tolták a kekszeinket, csomóan rá-
csodálkoztak, hogy huh, ez milyen 
jó már! – tette hozzá Katalin.

Segal Viktorról köztudott, hogy 
nem híve a túlbonyolított dolgoknak. 
– Három fő alapanyagból már szin-
te csodát lehet tenni, és mindazt, amit 
ajánlunk, otthon is meg lehet csinálni. 
Sikerélményt is ad, mert biztos az ered-
mény. Egy átlagos kekszet 10–15 perc 
alatt össze lehet rakni, és tíz perc alatt 
meg lehet süt ni – mondta a mesterséf. 

Tudjuk, mire való egy leves, egy 
vadétel vagy egy hagyományos süti. 
De hol a helye a keksznek az étkezé-
sekben? – Kényeztetsz vele – adta 
meg a kézenfekvő választ Szeme-
re Katalin –, lehet sós vagy édes, 
a legkülönfélébb fűszerekkel va-
riálható. Minden napszakra, év-
szakra, ünnepre ki lehet találni 
valamilyet. De ha csak a kávé mel-
lé kapsz egyet délután, fogadjunk, hogy annak is 
örülsz – tette hozzá.

A gyermekkönyvek matróz regényhősei némi kétszersült-
tel, rummal és keksszel élték túl a hajótörést. Segal szerint 
neki a mindennapi túléléshez is nagyon fontos a keksz, beszél-
getésünk napján is azt reggelizett. Majd hozzátette: ha nem is 
tengerész, de pilóta. Mostanában a boltok jó részéből eltűnt 
a népszerű pilóta keksz, ők azonban ajánlanak egy kitűnő 
receptet erre: a házi csokikrémet kétféle keksszel ragasztják 
össze. Napokig eláll, viheti a gyerek iskolába, és ajándéknak 
sem utolsó.

A szerzők egymás szavába vágva magyarázták, hogy 
a keksz mennyire alkalmas ajándéknak. Egyedi, kézműves 

munka – lehet figurára szaggatni, kerekre, 
szögletesre, pohárral vagy erre való pe-
csétnyomóval. Lehet színezni, díszíteni, 
és nagyon emlékezetes, jellegzetes ízek 
állíthatók elő, ami egy gyári termékről 
nem mindig mondható el.

A világirodalom egyik leghíresebb 
keksze a madeleine – Proust Az eltűnt 
idő nyomában című korszakos köny-
vében egy valóban létező keksz ver-
gődött hírnévre. Bár nem is igazán 
keksz ez Segal szerint, inkább talán 
piskóta, ami meglehetősen jellemző 
a francia gasztronómiára. Citromos, 
kagyló alakú, nagyon lágy, selymes 
ízű és persze finom. A most megje-
lent könyvben nincs madeleine, de 
akad helyette száz másik finomság. 

– Lisztből, cukorból, vajból már 
lehet kekszet készíteni – idézte 

fel Katalin. Ők azt próbálgatták, 
mit lehet még hozzátenni, körtét? 
Az aszalt körtéhez illene a korian-
der íze – nosza, gyorsan kipróbál-
ták. És lehetett kísérletezni: liszt 

helyett legyen mandulaliszt vagy 
tökmagliszt? Legyen-e benne tojás? 
Vagy valaki nem szereti a mazsolát 
(ilyen is van? – D. J.), akkor kerüljön-e 
helyette aszalt cseresznye a tésztába? 

– Fél évig ezen dolgoztunk. Ezeket 
a kekszeket kétszer-háromszor is meg-
sütöttük, mielőtt valamelyik bekerült 
a könyvbe. Sőt, kerestünk tesztelőket, 
akik nemcsak megkóstolták, hanem ki-
próbálták, tényleg meg lehet-e sütni – 
mondták el a szerzők. Majd Segal séf azt 

hangsúlyozta, hogy nem kell izgulni, köny-
nyedén megy minden, szinte biztos a siker, 
ha a receptjeiket követik. Nincs benne olyas-

mi, hogy annyit tegyél hozzá, „amennyit felvesz”. De ha va-
lami nem pont annyi, amennyit írnak, az sem baj. És ha nincs 
teljesen kerekre vágva? Attól még igazán szép és finom lehet. 
A lényeg, hogy maga a készítés is sok örömet ad. 

Bizonyára sokan kedvet kapnak mondjuk a camembert-es 
verzióhoz, amikor a megsütött, megolvasztott sajtot rakjuk két 
sós lapocska közé. – Vagy képzeljük el, mekkora sikert lehet 
elérni egy kényeztető flódni keksszel – magyarázták, de úgy, 
hogy összefutott a nyál a szánkban. Kekszre fel hát!

D. J.

Az elismert tévés,  
aki írónak is jó
A Mássalhangzó vendége volt Kepes András 
Hogyan készíts tévéműsort 
a Kádár-korszak „húzd meg, 
ereszd meg” világában, annak 
politikai korlátai között? 
Hogyan szerezz meg világsztá-
rokat nulla forintból, internet 
és a csatornád támogatása 
nélkül? 

Erre is választ adtak Kepes András szó-
rakoztatóan hömpölygő történetei Gréczy 
Zsolt B32-ben futó, Mássalhangzó című 
portréműsor-sorozatában. A hatgyerekes 
író, újságíró, televíziós személyiség, egye-
temi tanár elárulta, Aczél elvtárs miként 
hagyta jóvá Nádas Péterrel készült interjú-
ját, és hogy a megközelíthetetlen személyi-
ségekhez a nőkön keresztül vezet az út. 

A Kádár-korszak kultúrpolitikáját uraló 
Aczél György irodájának gyakori vendé-
ge volt Kepes András, a Magyar Televízió 
legsikeresebb kulturális műsora, a Stú-
dió riportere, ami semmi jót nem jelen-
tett. A rendszeres leszúrások közül is ki-
emelkedett az az eset, amikor az újságíró 
a nem éppen rendszerbarát gondolatairól 
ismert Nádas Péter íróval készített inter-
jút. A kommunista ideológus az engedélye 
nélkül leforgatott beszélgetés hallatán első 
felindulásában meg akarta szüntetni a mű-

sort. A rettegett irodába lépve Kepes a „Ve-
rés is lesz?” kérdéssel indított, ami annyira 
zavarba hozta Aczélt, hogy rögtön megen-
gedőbb hangra váltott. Az újságíró addig 
fejtegette, milyen rossz üzenete lenne, ha 
kiderülne, hogy a pártvezetés letiltott egy 
elkészült interjút, hogy a kulturális élet ura 
végül engedélyezte annak leközlését. 

A Mássalhangzó vendége arról is mesélt, 
hogyan sikerült a friss Nobel-díjas Gabriel 
García Márquezzel interjút készítenie: el-
ment a stockholmi díjátadóra, ahol először 
hoppon maradt, késöbb a Grand Hotelben 
a dél-amerikai írózseni spanyol barátjának 
adta ki magát, majd Márquez feleségét vet-
te rá bókokkal, hogy beszélje rá férjét az in-
terjúra. 

A Woody Allent is a magyar háztartások-
ba importáló tévés később az állami MTV-n 
csúcsnézettséggel futó Desszert című mű-
sorával szerzett országos ismertséget, si-
kerét az induló kereskedelmi csatornák is 
meg akarták lovagolni. A TV2-nél majd 
az RTL Klubnál azonban bebizonyosodott, 
a rendhagyó talkshow nehezen ültethető át 
a kereskedelmi közegbe. – Rájöttem, hogy 
túlságosan közszolgálati alkat vagyok 
ezekhez a csatornákhoz – fogalmazott Ke-
pes, aki nyíltan beszélt arról is, hogy a TV2-
vel kötött kétéves szerződésének időszaka 
életének legmélyebb pontja volt: rákos lett, 
házassága tönkrement, mire visszatalált 
a saját útjára. Ez akkoriban már az írás 
volt. Mint elmondta, nem tekinti magát 
hagyományos értelemben vett írónak, mert 
rengeteget „kotlik” az írásain, amelyeket 
akár publikálásuk után is többször újraír. 
Arról is vallott, hogy a szakmában nem 
mindenkinek tetszett, hogy íróként is si-
keres, pedig „nem sikeresnek lenni nehéz, 
hanem megérdemelni a sikert” – idézte 
Albert Camus-t. Azt azonban maga Kepes 
András is komoly elismerésnek érzi, hogy 
Tövispuszta című regénye tíz évvel első 
megjelenése után is nagy olvasói érdeklő-
désre tart számot. 

T. D.

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

rendelet értelmében

„Újbuda kiváló sportolója”, illetve 
„Újbuda kiváló edzője” 

kitüntetések adományozására
A kitüntetések olyan személyeknek adományozhatók, akik 2022. évben hazai és nem-

zetközi sportversenyeken kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben lakó vagy 
kerületi sportegyesületben versenyző sportolóként; továbbá olyan személyeknek, 

akik utánpótlás-nevelésben, a sportolók versenyekre történő felkészítésében kiemel-
kedő és példamutató munkát végeznek XI. kerületben lakó vagy kerületi egyesületben 

tevékenykedő edző-, sportszakemberként.

 A kitüntetések kategóriái: 
� Újbuda kiváló sportolója: a) utánpótlás (ifjúsági) sportolók 
 b) felnőtt sportolók 
� Újbuda kiváló edzője: a) nevelő edzők, 
 b) felkészítő edzők (szövetségi kapitányok).

A kitüntetési cím adományozását Újbuda polgármesterénél  
a 36/2012./VI. 6./ XI.ÖK sz. rendelet 18.§(1) bekezdésében foglaltakon kívül  

magánszemélyek is kezdeményezhetik.

Az elismerő címek átadása minden év május 6-án,  
a Magyar Sport Napja alkalmából történik.

A benyújtás módja: Kitüntetési adatlapon, mely beszerezhető  
a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapesti, Bocskai út 

39–41.), és az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu)

A benyújtás határideje: 2023. január 31. (kedd) 16.00
A kitüntetési javaslatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársai részére  
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. tel.: 372-3482) a portán leadva vagy postai úton 

küldhető be az önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.). 

A borítékra kérjük, írják rá  
„Újbuda kiváló sportolója” vagy „Újbuda kiváló edzője”.

A kitüntetések adományozásáról a polgármester  
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

Budapest, 2022. november 23.

Bakai-Nagy Zita 
alpolgármester

felhívás

2023. január 17. 18.00

A BELÉPÉS INGYENES,  
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, 

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT  
A  B32REGISZTRACIO@UJBUDA.HU 

E-MAIL TUDJA JELEZNI.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR •• 
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. •• 

Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu  

•• b32.jegy.hu •• www.b32kulturter.hu 
•• www.facebook.com/B32kulturter

Újbuda Önkormányzata  
és a B32 kulturális 

beszélgetéssorozata

Aki leül közénk és mesél: 
DOLÁK-SALY  

RÓBERT

Aki kérdezi: 
GRÉCZY ZSOLT

Fővédnök:  
dr. László Imre,  

Újbuda polgármestere

Másfél óra felhőtlen szórakozásban 
volt része a B32 Galéria és Kul-
túrtér közönségének Gréczy Zsolt 
pódiumbeszélgetésén december 
14-én. A Mássalhangzó vendége-
ként Gálvölgyi János felidézte pá-
lyájának legkedvesebb történeteit. 
A Kossuth-díjas, eredetileg fény-
képésznek tanuló, az 1968-as Ki 
Mit Tudon feltűnt színész mesélt 
parodistaként megtett első lépése-
iről, kapcsolatáról a felejthetetlen 
komikussal, Körmendi Jánossal, 
aki ugyan kezdetben rendre élőben 
lopta el előle a show-t, később még-
is barátjává fogadta, sőt, művészi 
örökösének tekintette. 

Szóba kerültek az első szárny-
próbálgatások és a televíziós sike-

rek is, utóbbiak közül egyértelmű-
en kiemelkedik Gálvölgyi János 
számára a Heti Hetes csapatával 
eltöltött évtizednyi idő. A Hal-
hatatlanok Társulatának örökös 
tagja mesélt filmes szerepeiről 
is, amelyekből többet is el tudott 
volna képzelni, de a Csinibaba 
átütő sikere a mai napig elkíséri. 
Őszintén vallott arról az ifjúkori 
vágyáról, hogy ő „a Gálvölgyi” 
szeretett volna lenni, és ez hama-
rabb bekövetkezett, mint gondolta. 
A B32 közönsége természetesen 
leginkább a nézők előtt általában 
rejtve maradó öltözői történeteket 
élvezte, valamint a nagy művész 
paródiáit kortárs, illetve már el-
hunyt nagyságokról.

Szem nem maradt 
szárazon – a nevetéstől

Gálvölgyi-show 
a B32-ben 
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A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik  
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!

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

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.

impresszum

 PROGRAMAJÁNLÓ
fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

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. A Demokratikus Koalíció irodája 
2022. december 15-étől 2023. január 10-éig 
zárva tart. A Demokratikus Koalíció Újbuda 
elnöksége szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kíván Újbuda 
minden lakójának!

 �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: +36/20/2000781, e-mail: 
ujbuda@ fidesz.hu, web: facebook.com/ 
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/simicskoistvan.  
Minden kedves újbudainak áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

 �A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (1111 Bp., Karinthy F. út 9.) 
minden hétköznap 14–17 óra között tart 
nyitva. Az iroda december 16-ától 2023. 
január 8-áig zárva tart. Minden kedves 
érdeklődőnek áldott karácsonyt és békés, 
boldog új esztendőt kívánunk!

 �A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
nevében áldott, békés karácsonyt 
és egészségben, eredményekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánok Újbuda 
lakóinak! Bába Szilvia önkormányzati 
képviselő.

 �A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: 
www.facebook.com/lmpdelbuda, 
tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.
blog.hu  
Minden kedves újbudainak boldog 
karácsonyt és sikerekben, egészségben 
gazdag új évet kívánunk!

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

 �A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK 
MOZGALOM PROGRAMJAI
„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! Mozgalmas 
és eseménydús év áll mögöttünk. 
Köszönjük a bizalmat és támogatást, amit 
kaptunk, valamint minden tanácsot, amiből 
tanulhatunk és erősödhetünk a következő 
esztendőben. Ez most az elcsendesedés, 
a szeretteinkkel együtt töltött idő időszaka. 
Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, 
és szerencsés, örömökkel teli újévet 
kívánunk Önöknek!

 �A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD 
PROGRAMJAI
Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván a Párbeszéd! 
További információk az aktualitásokról 
és programokról: https://www.facebook.
com/BarabasRichard

KEDVEZMÉNYKÁRTYA IGÉNYLŐ ADATLAP

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
Előzetes egyeztetés alapján.  
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu

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

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) 
1. evk. képviselő, kulturális alpolgármester. 
Előzetes egyeztetés alapján; www.facebook.
com/BarabasRichard. 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)  
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

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

ELEKES TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján 
+36/20/201-8588, elekestamas@fidesz.hu 

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

mezőgazdasági haszonbérleti 
ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt 
listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági 
kertművelés céljára felajánlja pályázat útján 

bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanokat az önkormányzat  
2023. március 1.– 

2024. szeptember 30. adja bérbe haszonbérleti 
szerződés megkötésével, mely jogviszony min-
den évben (legközelebb 2024. szeptemberében) 
felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.  

Bérleti díj: 80 Ft/m2/év.  
A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat 

két részletben kell megfizetni:

2023. március 1.–2023. szeptember 30.  
héthavi (7) havi bérleti díjat  

a szerződéskötés feltételeként 
2023. október 1.– 2024.  szeptember 30.  

tartó időszakra éves bérleti díjat  
2024. április 30. napjáig 

A részletes Pályázati felhívás, a pályázható 
üres bérelhető ingatlanok listája megte-

kinthető: az Újbuda-honlapon (www.ujbuda.
hu közigazgatás/hirdető tábla-pályázatok/ 

városüzemeltetéshez kapcsolódó pályázatok). 

A pályázati dokumentáció kiváltható a Vagyon-
gazdálkodási Osztályon, Bocskai út 39–41. fszt. 
001. szoba (szabadság esetén: Zsombolyai u. 5. 

2. emelet 203. szoba) 
félfogadási időben: hétfő 13.30–17.00, szerda 

8.30–16.00 óráig. 
A pályázati dokumentáció ára: 6350 Ft.  

(fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 
2023. február 8. (szerda)  

10.00 óra  
Polgármesteri Hivatal Bocskai út  

39–41. fszt. 001. szoba

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 
2023. február 8. (szerda)  

14.00 óra  
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám, 

alagsor 1. számú tárgyaló

Személyes konzultáció :
2022. december 12. napján (hétfő) 15.00 óra 
helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2023. január 18. napján (szerda) 9.00 óra 
helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba

2023. február 1. napján (szerda) 9.00 óra 
helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

2023. február 6. napján (hétfő) 15.00 óra 
helyszín: Bocskai út 39–41. fszt. 001. szoba 

Felvilágosítás a pályázatról  
toth.erika@ujbuda.hu  

e-mail címen és a konzultációs napokon 
munkaidőben +36/1/381-1336 vagy  

+36/70/684-7304 (Tóth  Erika)  
telefonszámon kapható fogadási időben.

pályázati felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest  
Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatal – az 1317/2021. (XI. 18.) XI. ÖK határozat 
alapján – 2022. december 27. – 2023. január 08. 

között ügyeleti rendszerben, csökkentett 
létszámmal tart nyitva.

HIVATAL NYITVATARTÁSA 
hétfő–csütörtök 8.00–16.00óra  

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS 
hétfőn 8.00–12.00óra és 13.00–16.00óra   

szerdán 8.00–16.00 óra között

ÜGYFÉLFOGADÁS A SZOCIÁLIS  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATON: 

hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00óra 

Az Újbudai Polgármesteri Hivatal téli igazgatási 
szünet időtartam alatt  

2022. december 27. és 2022. december 30. 
napja között ZÁRVA TART.

A Hivatal zárva tartásának ideje alatt  
telefonos ügyeletet tartunk  

(hétfőtől csütörtökig  
8.00 és 16.00 óra, pénteken 8.00 és 12.00 óra 

között) az alábbiak szerint:

Telefonközpont  
2022.11.27. és 2022.12.30. között 
+36 1 372 4609, +36 1 372 4550,  

+36 1 372 4500

Városgazdálkodási Igazgatóság/  
Közlekedési Osztály 

2022. 12. 27. és 2022. 12. 30. napján 
+36 1 372 3432,  
+36 30 655 3010 

2022. 12. 28. és 2022. 12. 29. napján 
+36 30 205 5660

Városgazdálkodási Igazgatóság/ 
Városüzemeltetési Osztály 

2022. 12. 29. és 2022. 12. 30. napján  
+36 1 372 4659

Városgazdálkodási Igazgatóság/ 
Zöldfelületi Csoport 

2022. 12. 27. és 2022. 12. 28. napján  
+36 1 381 1347

Szociális és Egészségügyi Osztály 
2022. 12. 27. napján +36 1 372 3438 
2022. 12. 28. napján +36 1 372 3422 
2022. 12. 29. napján +36 1 372 3439 
2022.12.30. napján +36 1 372 3433

Hatósági Igazgatóság / Anyakönyvi Csoport 
2022.12.27. napján +36 1 381 1315 
2022.12.28. napján +36 1 372 4561 

2022.12.29. és 2022.12.30. napján +36 1 372 4590

Hatósági Igazgatóság /  
Kereskedelmi Csoport 

2022.12.28. napján +36 1 372 4524 
2022.12.30. napján +36 1 381 1303

Hatósági Igazgatóság / Adóügyi Osztály 
2022.12.29. napján +36 1 372 4533

Hatósági Igazgatóság / Igazgatási terület 
(adó- és értékbizonyítvány, birtokvédelem) 

2022.12.28. és 2022.12.29. napján  
+36 30 269 9355

Építészeti-műszaki Osztály 
2022.12.28. napján +36 1 372 4627

Környezetvédelmi Osztály 
2022.12.27. és 2022.12.28. napján +36 1 372 3471 
2022.12.29. és 2022.12.30. napján +36 1 372 3449

Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály 
2022.12.27. és 2022.12.30. között +36 1 381 1392

Településrendezési és Településképi Osztály 
2022.12.27. és 2022.12.28. napján  

+36 70 684 7424 
2022.12.29. és 2022.12.30. napján +36 1 372 3481

Az igazgatási szünet időtartama  
nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások 

ügyintézési határidejébe.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző s.k.

hivatali nyitva tartás

Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat programja-
inkról. A teljes programkínálatról a www.idosbarat. 
ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 60+ Program 
Facebook-oldalán. A programokon való részvétel 
feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya,  
vagy annak folyamatban lévő igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával látogathatók. Kér-
jük, előírásainkról előzetesen tájékozódjanak az idosbarat.ujbuda.hu 
weboldalon. A programváltozás jogát fenntartjuk.

Városismereti séta 
Séta a Normafánál. Időpont: december 27. 10.00. Találkozó: 10 óra, 
Széll Kálmán tér, 21-es busz megállója. Időjárásnak megfelelő öltözet 
szükséges. A program kb. 14 óráig tart. A program ingyenes, de elő-
zetes jelentkezés szükséges a domoszlai.erzsebet@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06/30/862 8152-es telefonszámon.

Előszilveszteri nosztalgiatáncest 
Bakacsi Bélával
Időpont: december 28. 19.00. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos utca 8.). Belépő: 2800 Ft, amely tartalmaz egy pohár pezsgőt is. 
Részvétel kizárólag előzetes jegyvásárlással. Jegyvásárlás munkanapo-
kon 14–20 óráig. Információ: okh@ujbuda.hu

Városismereti séta 
Séta a kerületben. Útvonal: Szent Gellért tér–Sziklakápolna–Mányoki 
út–Ménesi út. Időpont: december 29. Találkozó: 10 óra, Szent Gellért 
téri metrólejáró. A séta kb. 13 óráig tart. A program ingyenes, de elő-
zetes jelentkezés szükséges a domoszlai.erzsebet@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06/30/862-8152-es telefonszámon.

Természetjárás
Budai-hegység. Szépjuhászné–Hárshegyi körút–Szépjuhászné. Idő-
pont: december 30. Táv: 7 km, szint: 100 m. Találkozó: 10 óra, Szépju-
hászné buszmegálló. Túravezető: Pólya Tamás (Műanyag SC). A prog-
ram ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges a 06/70/580-8079-es 
telefonszámon. Az időjárás és az útviszonyok függvényében a túrák 
változhatnak! Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak meg-
felelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai 
és víz vagy üdítőital.

Természetjárás
Budai-hegység – „morzsaparti”. Óévbúcsúztató csalinkázás: Nor-
mafa–Erzsébet-kilátó–Hűvösvölgy. Időpont: december 31. Táv: 10 
km, szint: 150 m. Találkozó: 10 óra, Széll Kálmán tér, az óránál. 
Túravezető: Méri Sándorné (Caola SE). A program ingyenes, de elő-
zetes jelentkezés szükséges a 06/30/549-8457-es  telefonszámon. 
Az időjárás és az útviszonyok függvényében a túrák változhatnak! 
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak megfelelő, szük-
ség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz 
vagy üdítőital.

Trio Gold – Különös szilveszter
Időpont: december 31. 17.30. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos utca 8.). Belépőjegy: 3500 Ft. Jegyek elővételben kaphatók, rende-
lés a 06/20/519-1197-es telefonszámon. A rendezvény batyus!

Természetjárás
Budai-hegység. Gyalogtúra a Normafa körül, az időjárásnak megfe-
lelően. Időpont: 2023. január 8. Táv: 10–12 km, szint: 100–200 m. 
Túravezető: Somóczi Szilvia (Caola SE). Előzetes jelentkezés szük-
séges délután 16–19 óráig a 06/30/340-3490-es vagy a 316-7423-as 
telefonszámon.

Természetjárás
A Fővárosi Levéltár meglátogatása – vezetéssel. Időpont: 2023. janu-
ár 10. Találkozás: 9.40 óra, 1-es villamos, Göncz Árpád városközpont 
megálló. 

Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola SE). A részvétel ingyenes, de elő-
zetes jelentkezés szükséges a 06/30/352-2694-es telefonszámon. (Jól 
öltözzenek fel, mert nincs fűtés a helyiségekben!)

Rejtvényfejtő klub
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejt-
vények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a részt-
vevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra a feladványok 
megfejtéséhez, ezen felül rejtvények elkészítésében is segítséget nyúj-
tanak az érdeklődőknek. Várjuk a rendszeresen járó klubtagokat, vala-
mint az újonnan jelentkezőket, érdeklőket, akik szeretnének bekapcso-
lódni a rejtvényfejtésbe.

Időpontok: 
2023. január 9. 15.00 
2023. február 6. 15.00 
2023. március 6.15.00 

Helyszín: a Polgármesteri Hivatal különhelyisége (Zsombolyai utca 5. 
alagsor 1. tárgyalóterem). A program ingyenes.

Csatlakozzon ön is  
az Újbuda 60+ Programhoz,  
igényeljen 60+ Kedvezménykártyát!
Az Újbuda 60+ Program állandó XI. kerületi lakcímmel rendelkező 
60 év felettieknek nyújt idősbarát programokat, szolgáltatásokat. Ezek 
igénybevételéhez ajánlott a 60+ kedvezménykártya megléte, amely-
nek igénylése egyszerű és ingyenes. A csatolt igénylőlap kitöltésével 
most ön is kérheti névre szóló 60+ kártyáját. A kitöltött lapot az Új-
budai Szenior Programközpontban (Bölcső utca 3., minden hétköznap 
8–12 óráig) vagy az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 
Központban (Kérő utca 3., minden hétköznap 9–14 óráig) tudja leadni 
az ünnepek után január 2-tól. vagy szkennelve/lefényképezve küldje el 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címre. Kérjük, az igénylőlapot olvasható, 
nyomtatott betűkkel töltse ki és eredetiben kézzel írja alá, csak ezt kö-
vetően szkennelje vagy dobja be a gyűjtődobozba! 

Az oldal alján található adatlap kitöltésével ön jognyilatkozatot tesz, 
melyben kéri az Újbuda 60+ Kedvezménykártya elkészítését. A prog-
ramhoz csatlakozás kapcsán rendelkezésünkre bocsátott személyes 
adatait kizárólag a kedvezménykártya elkészítéséhez, adminisztráció-
jához, a jogosultság megállapítása céljából tároljuk, kezeljük. Az adat-
kezelés célja az Újbuda 60+ Kedvezménykártyával elérhető kedvezmé-
nyek igénybevételének biztosítása. A program részletes adatkezelési 
tájékoztatója a https://idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program oldalon 
érhető el. Az igénylő aláírásával tudomásul veszi, hogy nevére szóló 
kártyáját saját maga használhatja, a kártya másra nem átruházható. 

A programközpontok ünnepi 
nyitvatartása
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2022. december 17-étől 
a Bölcső utcai és a Kérő utcai 60+ programközpontok zárva tartanak. 
Nyitás 2023. január 2-án, hétfőn. A telefonos ügyfélszolgálat változat-
lanul az érdeklődők rendelkezésére áll 2022. december 23-áig minden 
hétköznap 9–14 óráig, a 372-4636-os telefonszámon. Jövőre is szeretet-
tel várjuk önöket programjainkon!

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kíván  

az Újbuda 60+ Program csapata!

ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS  
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Nyitvatartási idő:  

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

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

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

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program 

(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)
Kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

Borka egy napja a MU Színházban
Az első „színház” egy kisbaba életében 
az, amikor az édesanyja eljátssza, hogy eltűnik 
a párna mögött, majd felbukkan. „Kukucs, 
hol a mama? Itt a mama!” Erre a különleges 
kapcsolatra épül a KÁVA Színház Borka című 
előadása a MU Színházban, amelyet december 
8-án láthattak az érdeklődők. A legkisebbeknek 
és szüleiknek szóló, húszperces darab egy teljes 
napot foglalt magába, felkeléstől lefekvésig, 
és számtalan közös játékötletet sorakoztatott fel, 
amit bármikor reprodukálni lehet. A produkció 
utáni húsz percben közösen játszottak az alkotók 
és a nézők, ez lehetőséget nyújtott arra, hogy 
az élménye tapintható, valóságos tapasztalás 
legyen a szülőknek és a gyerekeknek. A darabot 
Bánky Sára rendezte. 

Bekapcsoló program az Adaptérben
Mérföldkőhöz érkezett a Bercsé-
nyi utca 10. alatt tavasz óta épü-
lő Adaptér Art & Tech Center 
kialakítása. A felújítási munkák 
a végükhöz értek, a helyiségek-
ből már csak a belső dekoráció 
és a digitális eszközök egy ré-
sze hiányzik. Az ez alkalomból 
rendezett fogadáson Barabás 
Richárd alpolgármester elmond-
ta, nem várnak a teljes nyitásra, 
inkább elindítják a Bekapcsoló 
programot, hogy a közönség el-
kezdhessen ismerkedni a központ 
adta lehetőségekkel. 

A Bercsényi és Lágymányosi 
utca sarkán olyan közösségi tér 
jön létre, amely a művészetek se-
gítségével hozza közelebb az em-
berekhez a hétköznapi digitális 
technológiákat. A központban 
lehet majd 3D-s nyomtatót hasz-
nálni, digitális művészeteket 
gyakorolni, de helyet kapnak 
itt digitális kiállítások, oktatási 
tér, meeting room és bérelhető 
podcaststúdió is. Újbuda kreatív 
technológiai tudásbázisa a tervek 
szerint 2023 tavaszán nyílik meg, 
ekkor indul be minden funkciója.
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Partizán. A játék, amit senkinek 
nem kell bemutatni, mert gyerek-
korából mindenki testközelből 
ismeri. Közel 200 kisiskolás-
nak rendezett kidobós versenyt 
az Őrmezei Általános Iskolában 
az önkormányzat december 8-án, 
az Újbuda DiákSport Fesztiválon.

A partizán kidobós a magyar 
iskolákban a mai napig a testne-

velés szerves része, leginkább 
azért, mert hamar megtanul-
ható, életkortól és fizikai álla-
pottól függetlenül élvezhető, 
nem utolsósorban pedig néhány 
tornapadon és pár gumilabdán 
kívül egyéb felszerelést nem 
igényel. Nem véletlen, hogy 
az Újbuda DiákSport Fesztivál-
nak is hosszú évek óta része, 

már amikor a járványhelyzet 
lehetővé tette a tömegsport-
rendezvények megtartását. 
Idén a több mint egy tucat XI. 
kerületi iskolából érkező fiúk 
és lányok tízfős csapatokban, 
két korcsoportban mérhették 
össze rátermettségüket. 

Kirchknopf Péter, Újbuda Ön-
kormányzatának sportügyintéző-

je és főtanácsosa lapunknak úgy 
fogalmazott: egy nagyobb volu-
menű kerületi sporttorna kiváló 
lehetőség arra, hogy az iskolák, 
de akár a helyi sportklubok is 
képet kapjanak arról, kik a te-
hetségesebb gyerekek, illetve ki 
miben ügyes. Az I-es korcsoport 
eredményhirdetésén kiderült, 
hogy a kerületi sportiskola zö-
mében futballozó és kosárlabdá-
zó növendékei a kidobósban is 
a legjobbak, ugyanakkor egy-egy 
ügyesebb játékos minden csapat-
ban feltűnt.

Kevesen tudják, de a kido-
bós, azaz a dodgeball az USA-
ban még nálunk is népszerűbb, 
ott államonként több tucat csa-
pat űzi versenyszerűen, és több 
mint 300 ezer játékost tarta-
nak nyilván. Magyarorszá-
gon a tornaórai játék ötlabdás 
nemzetközi versenyváltozatát 
a Hungary Dodgeball kidobós 
szövetség fogja össze és népsze-
rűsíti. A sportágnak már Euró-
pa- és világbajnoksága is van, 
ezeken rendszeresen részt vesz 
a magyar válogatott.

közös aktuális

keresztrejtvény

A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME), vala-
mint a Budapesti 
Metropolitan Egyetem 
(METU) közös munkába 
fogott a fenntartha-
tóbb jövő jegyében. 
A projekt során a két 
egyetem hallgatói kétfős 
csoportokban dolgoztak 
klímavédő pohár 
megtervezésén. 

A két egyetem hallgatói a klíma-
védelem jegyében terveztek olyan 
tárgyakat, eszközöket, amelyekkel 

kiválthatók lehetnek az egyszer 
használatos poharak is. A közös 
tervezési folyamat a környezet-
tudatos és fenntartható életmód 
fontosságára is felhívja a figyel-

met. Ezek a célkitűzések egyre 
meghatározóbbak az intézmények 
működésében. A BME közelmúlt-
ban indította el munkacsoportjait, 
amelyek a környezettudatos egye-
temi működést ösztönzik. 

A METU képzéseiben és mű-
ködésében is hangsúlyosan jele-
nik meg a fenntarthatóság szem-
pontja. 

A projekt második szakaszát 
záró prezentáció alkalmával de-
cemberben a BME termékter-
vező szakos, valamint a METU 
formatervező művész mestersza-
kos hallgatói mutatták be terve-
iket társaiknak, valamint Varga 
Andrásnak, a BME GPK Gép- 
és Terméktervezés Tanszéke mes-
teroktatójának, valamint György 

Árpád Hunornak és Pataki Dávid-
nak a METU Építészet és Design 
Tanszéke oktatóinak. A prezentá-
ción Czigány Tibor, a BME rek-
tora és Tóth Ágnes, a Budapesti 

Metropolitan Egyetem elnök-ve-
zérigazgatója is részt vett.

A korábbi, októberi forduló 
után a hallgatók a kapott vissza-
jelzések alapján 3D-s terveket 
készítettek és ezeket mutatták be 
a projekt decemberi fordulóján.

A hallgatók zöme a kompakt, 
összecsukható poharak mellett 
egyéb eszközöket is tervezett, pél-
dául praktikus ételhordókat, sze-
lektív hulladékgyűjtőket, valamint 
okoscsapot és reszeltszappan-ada-
golót vizionáló tervrajzzal is 
előrukkoltak a diákok, de volt, aki 
közösségkovácsoló, mechanikusan 
működő szerkezetet tervezett újra-
hasznosítható anyaghasználattal.

„A világnak problémái vannak, 
az egyetemeknek tanszékei. A mai 
kor legnagyobb problémái, például 
a fenntarthatóság pontosan ilyen, 
amiket nem lehet egy tudományte-
rület adott tudástárával megoldani. 
A felsőoktatásban a következő idő-
szak legfontosabb céljának azt tar-
tom, hogy erősítsük az egyetemek 
közötti együttműködéseket.” – je-

gyezte meg nyitóbeszédében Tóth 
Ágnes.

„A BME jó irányban halad 
a fenntartható egyetemmé válás 
elérésében, ennek egyik jele QS 
fenntarthatósági rangsora, ahol 
a környezeti hatás tekintetében, 
legjobb magyar egyetemként, 
1400 egyetem közül a 198 volt. 
A pohártervezési projekt jelképes, 
mert egy tárgyba sűríti a törekvé-
seinket, hogy kevesebb hulladékot 
termelve éljünk. Egyben jelzi, hogy 

a klímavédelmi törekvés képzése-
inkben ilyen módon is megjelenik, 
a kifejezetten környezetgazdasági 
és -mérnöki szakok, valamint ku-
tatások mellett.” mondta Czigány 
Tibor, a Műegyetem rektora.

A két egyetem célja a legígére-
tesebb tervek továbbfejlesztése, 
és a tervek alapján egy termék 
gyártásának megszervezése, hogy 
az egyetemi polgárok kiválthassák 
az eldobható poharakat.

X

Design a jövőért A BME és a METU közösen  
a fenntarthatóbb jövőért

     BUDAIMAGANRENDELO.HU

INFO@BUDAIMAGANRENDELO.HU

1119 BUDAPEST,
FEHÉRVÁRI ÚT 89–95.

BEJELENTKEZÉS:

+36 1 794 3980

pesti és Budai
Magánorvos i C entrum

Mert nekünk számít az Ön egészsége!

MAMMOGRÁFIA
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Harcos Katalin: Szaloncukor c. haikuját idézzük.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (I, P, U, A). 14. Orra 
bukó. 15. Nemes ló. 16. Egyiptomi napisten. 17. Gyulai 
ügyvéd, vármegyei főügyész (György). 19. Elbányászott 
tanúhegy a Balaton-felvidéken. 20. Művészi alkotás sok-
szorosított másolata, idegen helyesírással. 21. Lávatöredék! 
23. Katalán festő- és szobrászművész (Salvador). 24. Nitro-
gén és bárium vegyjele. 26. Adás egynemű betűi. 27. Görög 
sziget. 29. Gyár páros betűi. 30. Kínos hatású, baráti társa-
ságban. 32. Játékszerül szolgáló karika. 34. Gerinc páros 
betűi. 35. Farmernadrág. 37. Zalán Ti-
bor költő, író monogramja. 38. Angol 
válogatott labdarúgó (Danny INGS). 
40. A benzin adalékozása a motorko-
pogás megszűntetésére. 42. Teljesen 
azonos. 44. Francia teniszbajnok és író 
(Claude). 45. Korrövidítés. 46. Öreg-
kor, németül. 47. Terepzaj része! 49. 
Az idézet második része. 52. Suchá 
…, vadregényes szurdok a Szlovák 
Paradicsomban. 53. Vas vegyjele. 54. 
Klasszikus vonal. 55. Egerszólát hatá-
rai! 57. Az APEH utódja. 58. Kimbo, 
guineai város másik neve (FRIA). 60. 
Személyes névmás. 61. Gyíkfajta. 63. 
Háry János szerelme. 65. A Duna jobb 
oldali mellékfolyója, „nagy” jelző-
vel is emlegetik. 67. Igevégződés. 68. 
Messi, válogatott argentin labdarú-
gó keresztneve. 70. Harci paripa. 73. 
Az idézet harmadik része (Ó).

Függőleges: 1. Orosz szigetek a Je-
ges-tengerben. 2. A lábához. 3. Néha 
egynemű betűi. 4. USA-beli magá-
negyetem. 5. Férfi előd. 6. Felsőru-
házat. 7. Renault-típus. 8. Részben 
megcsócsál! 9. Nagylemez, angol 
rövidítéssel. 10. Lantán és hidrogén 
vegyjele. 11. Fogas pikkelyekkel ren-
delkező tengeri halfajta (ORADA). 12. 
Viperagyík (GILA). 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
község. 18. Női becenév. 20. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye nyugati kapuja. 22. Teljes hosszában. 25. Bienne, svájci 
városka német neve. 27. Körút, röv. 28. Farm. 31. … Zur, iz-
raeli származású amerikai zeneszerző (INON). 33. Ungvár 
folyója, ukránul. 34. Ideiglenes szállás a fejősjuhászatban. 
36. József németből átvett becézése. 39. Bécsi sárga! 41. 

Folyadékot másik edénybe tesz. 42. Vissza: friss. 43. Utca, 
lettül (IELA). 45. Regényét Gárdonyi Géza írta meg. 48. … 
Louise Edwards, angol énekesnő. 50. Berlini rím! (REIM) 
51. Zenei kifejezés: kötötten adandó elő. 54. Belgiumi kis-
város (LASNE). 56. Messze. 59. Musculus. 61. Gabonát 
betakarít. 62. Német író testvérpár (Heinrich és Thomas). 
64. Elektroenkefalográfia, röv. 66. Sok betűi keverve. 67. 
Német város a Duna mellett. 69. Lyka Károly művészettör-
ténész névbetűi. 71. Magánhangzó-pár. 72. A csodálkozás 
kifejezése.

Beküldendő: vízsz. 1., 49. és 73. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. 
vagy a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 23. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Tél szele hóval, faggyal 
jő, elkel most a nyagykendő”. Nyertese: Sándor Péter, 1115 
Bp., Bartók Béla út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szer-
kesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át. 
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Partizánok  
a diáksportfesztiválon

Nem 
gyerekjáték

A kézilabda előké-
szítő sportjaként 
is számon tartott 
partizán kidobós 
elsősorban a gyer-
mekek koordinációját, 
ügyességét és gyor-
saságát fejleszti. 
– Jó hatással van 
az állóképességükre, 
sőt, a taktikai érzé-
kükre is, szocializációs 
szempontból pedig 
nagyon hasznos, hogy 
egy csapatban kell 
küzdeniük egy célért 
– erősítette meg Kinde 
Orsolya, az Újbudai 
Grosics Gyula Sport 
Általános Iskola test-
nevelő tanára. 

„A karácsony ünnepe arról is szól, hogy a gondoskodás és a szeretet értékeit közösen 
erősítjük meg. Hiszen a Megváltó megszületése egy örökkévaló üzenet szívekbe írá-
sa is. Mégpedig annak az üzenetnek, hogy az együttérzésnek és a reménynek nincsen 
határa. Munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy ezt a reményt egész évben mindenki 
megtapasztalhassa, hogy a szeretet időtlen üzenete mindennapos élménye legyen az új-
budaiaknak és minden magyarnak.” Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg László Imre 
polgármester a kerületi szociális ellátás alatt állóknak rendezett adventi ünnepséget. 
Az önkormányzat és az Újbudai Szociális Szolgálat (USZOSZ) által szervezett ese-
mény házigazdája Mátics Katalin, az USZOSZ vezetője volt, a jelenlévőket Bakai-Nagy 
Zita alpolgármester is köszöntötte. Az alpolgármester beszédében kiemelte: a szeretet 
és a gondoskodás nem ünnephez kötött. Köszönetet mondott az USZOSZ munkatársai-
nak, hogy nemcsak az év ezen időszakában, hanem folyamatosan figyelnek és gondos-
kodnak mindazokról, akiknek erre szükségük van. Az ünnepi hangulatot a Weiner Leó 
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak koncertje tette teljessé.

Az önkormányzat Fogadj örökbe egy kívánságot! programjához csatlakoztak a TATA 
vállalatcsoport dolgozói is, akik közel negyven ajándékkal járultak hozzá a kerületi 
rászoruló gyermekek boldogabb karácsonyához. A meglepetéseket az Újbuda Humán 
Szolgáltató Központ juttatja el a címzetteknek.

Vöröskeresztes Mikulás

Advent a szociális szolgálatnálA TATA dolgozói is segítettek

A csokoládéval teli 
Mikulás-ajándék mellé 
élelmiszercsomag is 
járt a menekült csalá-
doknak az Erőmű utcai 
Vöröskereszt-bázis 
Mikulás-ünnepségén.

A segélyszervezet 
integrációs programja 
részeként szervezett 
esemény nem titkolt 
célja az is volt, hogy 
segítse a többségükben 
az orosz megszállás 
elől menekülők beil-
leszkedését a magyaror-
szági közösségbe.
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KORCSOLYÁZZ
NÁLUNK!

TÉGED IS VÁR  AZ ÚJBUDA-� 
ETELE JÉGPÁLYA  ÉS AZ  
ADVENTI  VÁSÁR!

Az�Újbuda�Önkormányzattal�együttműködve.

OSC: egyetlen  
gólon múlt a bravúr
Kis híján kupagyőzelemmel zárta az évet az OSC-Újbuda 
felnőtt férfi vízilabdacsapata

Téli oviolimpia

Pókjárásban  
a célba

A bemelegítő gyakorlatok után egyéni, sor- 
és csapatversenyekkel zajlott le az idei téli ovi -
olimpia. A gyerekek bóják között szlalomoztak, 
labdát gurítottak, pókjárásban versenyeztek. 

Kipróbálhatták, mire képesek, mennyire gyor-
sak, hogyan tudnak együttműködni tár-
saikkal, miközben egyensúlyérzékük, 
ügyességük is fejlődött. Az „olimpia” 
végén minden óvodás ajándékcsoma-
got kapott. 

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. kétnapos rendezvényén három 
turnusban 18 óvoda vett részt. Simon 
Károly, a kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta: céljuk az, hogy a gyermekek 
már egészen kicsi korukban megszeres-
sék a sportot. Ezt szolgálja számos ren-
dezvény, a tavaszi és a téli oviolimpia mellett 
például a minden korosztálynak megszervezett 
sportágválasztók. Bakai-Nagy Zita alpolgármester szerint az ilyen ese-
mények a sportos és egészséges életmód fontosságára is felhívják a gye-
rekek, szüleik, nevelőik figyelmét. 

Mint előző számunkban beszámoltunk, a XI. kerületi póló-
sok a Szolnok elleni kettős győzelemmel kvalifikálták ma-
gukat a Magyar Kupa négyes döntőjébe november végén. 
A decemberi „final four” már nem oda-visszavágós sziszté-
mában, hanem egymeccses párharcokkal zajlott. A döntőbe 
jutásért a címvédő Ferencváros a Vasassal, az OSC pedig 
a Honvéddal csatázott december 9-én a Komjádi uszodában. 
Mivel a versenykiírás szerint a harmadik helyért nem játszot-
tak mérkőzést, tudni lehetett, hogy a vesztes is bronzéremmel 
gazdagodva vonulhat téli pihenőre. Az újbudai gárda azon-
ban nagy csatában, nem simán, de 12-10-re legyőzte riválisát, 
így bekerült a másnap megrendezett fináléba. Végül minden 
várakozást felülmúlóan jó játékkal, nemegyszer egy-egy gól-
lal vezetve az utolsó pillanatokban beszedett találattal ma-
radtak alul a jóval esélyesebbnek tartott FTC-vel szemben. 
Így ezüstérem kerül karácsonyra az OSC-Újbuda fája alá, 
amihez csak gratulálni lehet, remélve, hogy a XI. kerületiek 
2023-ban folytatják a 2022-ben elkezdett építkezést.
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