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Most vasárnap, április 3-án országgyűlési választáson járul-
hatnak az urnákhoz Magyarország nagykorú polgárai, hogy 
eldöntsék, ki lesz az a 106 egyéni és 93 listás képviselő, aki 
a következő négy évben beülhet a Parlament padsoraiba. 
A XI. kerület lakosai a budapesti 2., illetve 18. számú válasz-
tókerülethez tartoznak. Mindkét körzetben hét-hét képviselő-
jelölt adta le az induláshoz szükséges ajánlásokat.

A közvélemény-kutatások alapján a tisztán újbudai 2. vá-
lasztókerületben a mostani országgyűlési képviselő, Simics-
kó István (Fidesz–KDNP) és az Egységben Magyarországért 

jelöltje, Újbuda jelenlegi alpolgármestere, Orosz Anna között 
dőlhet el a küzdelem. A XXII. kerületet és a XI. kerület déli ré-
szét magába foglaló 18. választókerületben Tóth Endre (Egy-
ségben Magyarországért) és Németh Zsolt (Fidesz–KDNP) 
pályáznak nagy eséllyel a képviselői helyre. Mindkét körzet-
ben jelöltet állított még a Mi Hazánk Mozgalom, a Megoldás 
Mozgalom, a Normális Élet Pártja, az ISZOMM–Munkáspárt 
és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is.

A parlamenti választással egy időben, de külön szava-
zólapon tartják a „gyermekvédelmi” népszavazást, ame-

lyen négy kérdésre lehet igennel vagy nemmel válaszolni. 
A népszavazást a kormány kezdeményezte a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi törvény módosítása ügyében 
kirobbant viták nyomán. Számos ellenzéki párt és civil 
szervezet tisztán politikai, LMBTQ-ellenes akciónak 
tartja ezt a népszavazást, ezért érvénytelen voksolásra 
biztatnak.

A szavazókörök vasárnap reggel 6 órakor nyitnak, és este 
7 órakor zárnak. Az újbudai képviselőjelöltek bemutatko-
zását a 10–13. oldalon olvashatják.

Most vasárnap 
választás

Két egyéni körzetben hét-hét jelöltre lehet voksolni Újbudán

Új Bubi-állomások,  
kerékpáros fejlesztések  
Újbudán
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Csaknem másfél tonnányi 
adományt szállítottak el az önkor-
mányzat Zsombolyai úti épülete 
elől március 23-án a kerület 
kárpátaljai testvérvárosába, 
Benébe, valamint a beregszászi 
járásba. A segélycsomagot két 
kisbusz vitte el, Barabás Richárd 
és Hintsch György alpolgár-
mester, valamint Görög András 
és Keller Zsolt önkormányzati 
képviselő kíséretében. A szállítás 
koordinációjáról Varga Gergő 
képviselőt kérdeztük.  

 � A folyamatos igényfelmérés tükrében 
elsősorban mire van szükségük a be-
neieknek?

Az újbudaiak és az önkormányzat által 
összegyűjtött, 1,7 millió forint értékű 
külföldre szánt segélycsomagokban a be-
nei polgármester által jelzett igényeknek 
megfelelően főzéshez szükséges alap-
anyagok, bébi ételek, sűrített tej, májk-
rém, étolaj, porlevesek, konzervek is 
voltak. Benén ugyanis több olyan ukrán 
állampolgár is tartózkodik, aki a hábo-
rú által leginkább sújtott területekről 
a határ felé igyekszik, és ott csak megpi-
hen. A kisbuszok 48 óra alatt tették meg 
a több száz kilométeres, nem veszélyte-
len oda-vissza utat. A benei polgármester 

már több, Kárpátalján is észlelhető légi 
riadóról számolt be. 

 � A nem Benének szánt adományokat 
kik kapják?

Újbuda jelenleg több segélyszervezettel tart-
ja a kapcsolatot, például a Máltai Szeretet-
szolgálattal, a Vöröskereszttel és az Age of 
Hope gyermeksegély szervezettel. Az ado-
mányok egy részét a főváros által üzemel-
tetett menekültszállókra, illetve a határra 

viszik. Az újbudaiak nagylelkűségének kö-
szönhetően a szervezetektől érkező igénye-
ket ki tudjuk elégíteni. Az önkormányzat 
munkatársai több napon keresztül válogat-
ták szét méret szerint a bébiruhákat. Előb-

biekből jelenleg nincs szükség többre, férfi 
tisztálkodási, borotválkozási eszközökre 
viszont igen, hiszen sok nem hadköteles, 18 
éven aluli, illetve 60 éven felüli férfi lépi át 
az ukrán–magyar határt. 

 � A menekülőknek nem csak tárgyi szük-
ségleteik vannak… 

A lelkisegély-szolgálat call centereit folya-
matosan lehet hívni. Ezek elérhetőségében 
a menekültszállókon működő szervezetek 

segítenek. Ugyanakkor fontos tudni, hogy 
a magyarok között is egyre nő az aggoda-
lom a háború miatt. Aki szükségét érzi, 
bátran kérjen lelki tanácsadást. 

T. K.

Az ukrajnai háború 
miatt egyre több 
menekült érkezhet 
Magyarországra, aki 
segítségre szorul, legyen 
az tárgyi adomány, 
szállás, lelki segély. 
Újbuda lakosai eddig 
is kitettek magukért, 
és az önkormányzat 
is folytatja támo-
gató tevékenységét, 
együttműködve a civil 
szervezetekkel. 

– Újbudán folytatódik az Ukraj-
nából menekülőknek szánt ado-
mányok gyűjtése – mondta 
lapunknak Bakai-Nagy Zita al-
polgármester. – Egyelőre megjó-
solhatatlan, hogy mikor ér véget 
a szomszéd országot ért agresszív 
támadás – tette hozzá –, a civil 
halálos áldozatok száma tovább_
emelkedhet. Az ukrajnai lako-
sok félelme nő, biztonságérzetük 
csökken, így egyre több mene-
kült érkezhet Magyarországra 
– mondta. A XI. kerület további 
segítséget nyújt a magyar–ukrán 
határt átlépőknek és az Újbudá-

ra érkezőknek egyaránt. A Mál-
tai Szeretetszolgálat jóvoltából 
a kerületben március 11-én meg-
nyitott, kisállatot is fogadó me-
nekültszálló kapacitása 45 főig 
bővíthető. Mivel ez a szálló át-
meneti befogadó állomás, legfel-
jebb öt napot maradhatnak itt. 
Bakai-Nagy Zita hozzátette, 

a szolgálat intézményvezetőjével 
tartott mindennapi kapcsolatnak 
köszönhetően folyamatosan ér-
tesülnek az állandóan cserélődő 
lakók igényeiről. Legutóbb mobil 
fűtőtestre és egyszer használatos 
tányérokra volt szükség. 

– Az önkormányzat a kerületben 
tartózkodó menekült gyermekek 

bölcsődei és óvodai ellátásáról is 
gondoskodik, az intézményekben 
ingyenesen étkezhetnek – emlé-
keztetett Bakai-Nagy Zita a leg-
utóbbi rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés döntésére. A kerület 
illetékesei folyamatosan tájékoz-
tatják az érintetteket, miközben 
az ellátó intézményekkel is tart-

ják a kapcsolatot. Ezen túlmenő-
en a többi szervvel, szolgálattal, 
szakorvosi rendelőkkel is hetente 
egyeztetnek az aktuális igények-
ről, információkról.

A közösségi házakban és a B32  
Galéria és Kultúrtérben össze-
gyűjtött adományok csaknem 
egésze kifogástalan állapotú 
volt: az újbudaiak olyan ruhákat, 
pokrócokat és egyéb holmikat 
hoztak, amelyeket maguk is szí-
vesen használnának. Sokan új 
termékeket is vásároltak. – El-
vétve ugyan, de volt, aki „lomta-
lanításként” élte meg a gyűjtést, 
és koszos, szakadt, használhatat-
lan tárgyakat vitt – mondta az al-
polgármester. Hozzátette: a mene-
külők, többnyire nők és gyerekek, 
kiszolgáltatottságuk ellenére is 
jó ruhákban, gurulós bőrönddel 
jönnek. Magyarországra több vá-
randós, illetve szoptatós kismama 
is érkezett, volt, aki már itt szült. 
A jelzett igények alapján az ado-
mányok között nagy számban 
vannak bébiételek, pelenkák, cu-
misüvegek, bébiruhák, női higié-
nés termékek, WC-papír, kézfer-
tőtlenítők. Fontos kiemelni, hogy 
a házi kedvenccel érkezőkre is 
gondolnak, és rengeteg macska-, 
kutyaeledelt kaptak.

aktuális aktuális

Átmeneti szálló, adományok és bölcsődei, 
óvodai ellátás a menekülőknek

Felújítás  
a MU Színházban

Újbuda lett az egyik győztese egy közvetlen uniós városfejlesztési támogatási pályázatnak, 
másfél milliárd forint értékben indult 2020–2024 között kultúrafejlesztés a kerületben. 
A Barabás Richárd alpolgármester által irányított projekt célja a digitális elmagányosodás 
elleni küzdelem a helyiek kreatív alkotókészségének felélesztésén keresztül. Létrejön egy 
online közösségi felület (Insert) a Bercsényi utca 10. alatt; a Lágymányosi utca 5. alatt pe-
dig egy kulturális és technológiai center (Adaptér) megépítését tervezik. Ezen kívül meg-
újulnak az Eleven Blokk használatában lévő önkormányzati ingatlanok és a MU Színház 
tetőszerkezete – utóbbi felújítása március közepén kezdődött el.

A segélyszervezeteknek és a fővárosi menekültszállóknak is segít a kerület

Másfél tonnányi adomány 
Újbuda testvérvárosának

Csak trükközéssel  
segít a kormány

Teljesen megújul a gazdagréti Dzsungel parki futókör felülete. 
Az Újbuda Önkormányzata támogatásával és az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. kivitelezésében zajló munkálatok március 21-én 
a bontással vették kezdetüket. A rekortán borítású pálya felületré-
szeit teljesen kicserélik. Az időjárási körülményektől nagyban függ, 
hány hétig tart majd a futókör felújítása.

Rendbe hozzák a gazdagréti futókört

Rendkívül népszerű volt a gyermekek és a felnőttek körében is 
az újbudai korcsolyapálya: három hónap alatt 26 ezren húztak 
korcsolyát, és vették igénybe a Bikás parki létesítményt. Iskolák 
is tartottak itt testnevelési órákat, szabadidős sportolást, így 24 
újbudai iskola 115 osztályából 5027 diák korcsolyázhatott szerve-
zetten a Bikáson.

Nagy sikert aratott az újbudai jégpálya

A kormány nem ad többletpénzt az önkor-
mányzatoknak az ukrajnai menekültek tá-
mogatására – derül ki a Magyar Közlöny-
ben megjelent határozatból. A központi 
költségvetés „Helyi önkormányzatok tá-
mogatásai” fejezetén belül a kormány 

egyszerűen levett 100 millió forintot 
az általános működési célú támogatások-
ból, és azt áttette „Az Ukrajnában kiala-
kult fegyveres konfliktussal összefüggés-
ben felmerült önkormányzati kiadások 
ellentételezése” cím alá.
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Indulás előtt

Megérkezik a humanitárius szállítmány Benére



 | 2022. március 30. | 4 5 | 2022. március 30. |  kerületkerület

JelMAgyArÁzAt
  meglévő Bubi-gyűjtőállomás

  új Bubi-gyűjtőállomás

Segítenek kivédeni a klímaváltozás hatásait

Japán minierdő  
az Andor utcában
Az Andor utca Rátz László utcát 
keresztező terelőútján három kis 
erdőfoltot hozott létre a FŐKERT. 
Bár a frissen ültetett hajtásokat 
még cseppet sem nevezhetjük 
erdőnek, a Miyawaki Akira 
japán növényökológus által 
kifejleszett módszer segítsé-
gével a csemeték 
rekordgyorsasággal 
fognak megnőni.

A Miyawaki-minierdők úgy 
jönnek létre, hogy a termé-
szetes körülmények között 
adott helyen kifejlődni képes 
növényfajokat, illetve azok 
kísérő fajait sűrűn egymás 
mellé ültetik egy kis terüle-
ten. – A növények így gyor-
sabban növekednek, mert 
a fényért és tápanyagokért fo-
lyó versengés erősebben hat, 
mint egy magában álló díszfa 
esetén – ismertette a helyszí-
nen Zakar András, a Buda-
pesti Közművek FŐKERT 
Kertészeti Divíziójának fő-
igazgatója. 

A kétszer kétsávos Andor utca a jelen-
tős átmenő forgalom és az út két oldalán 
álló tízemeletes panelsor miatt ökológiai 
szempontból nem egy amazonasi esőerdő. 
Ezért döntött úgy a Főkert, hogy a környe-
zetvédelem mellett elkötelezett Újbudán, 
az Andor utcában telepít minierdőt, amely 
nemcsak kellemes látványt nyújt majd, de 
a fák tisztábban tartják a levegőt, és káni-
kula idején csökkentik a hőmérsékletet. Za-

kar András szerint a növényi vetélkedőnek 
köszönhetően a fák a hagyományos fasor-
nál nagyobb zöld tömeget képeznek, amit 
fagyal- és kecskerágócserjék is erősítenek. 

Az Andor utcai minierdőben juhar, kőris, 
hárs, vadkörte és vadalma kapott helyet. 
Utóbbi kettő a méhek számára fontos nek-
tárt termel, termésük pedig állati táplálék-
ként szolgál. A Főkert szakemberei 80 centi 
mélyen cserélték ki a talajt tápanyagdús 

komposztra és termőföldre, majd szalmával 
takarták le, ami a kiszáradás és a gyomo-
sodás ellen véd. A sűrű ültetésnek köszön-
hetően a fák évente egy métert is nőhetnek. 
Budapesten tavaly ültettek először Miyawa-
ki-erdőt a Tabánban, ahol a fák egy év alatt 
háromszorosukra nőttek. Az ilyen növény-
társulások növelik a klímaváltozás okozta 
aszályoknak kitett fák túlélési esélyeit is. 

T. D.

lombkoronaréteg

faréteg

alfaréteg

cserjeréteg

A lakossági igények alapján áprilisban új 
Bubi-kerékpárállomásokat kezdenek létre-
hozni a kerületben – döntött a Gazdasági 
Bizottság. Nyáron régóta várt bicikliútsza-
kaszok is kiépülnek. A kivitelezési munkák 
egy részét Újbuda Önkormányzata fedezi. 

– Jól halad az Újbuda Önkormányzata által két éve elké-
szített kerékpáros stratégia megvalósítása – mondta Orosz 
Anna alpolgármester. A fővárosi Bubi például „szuper pro-
jekt”, mert nagyon olcsó és kényelmes alternatíva az autós 
közlekedéssel szemben, miközben figyelemfelkeltő marke-
tingeszköz is a biciklizés számára. A szolgáltatás a kerü-
letben is rendkívül népszerű. Sok bővítési kérés érkezett 
az újbudai és a budapesti  önkormányzathoz, különösen 
Kelenföld elérhetőségét illetően. A Fővárosi Önkormány-
zattal és a Budapesti Közlekedési Központtal kötött megál-
lapodás szerint tavasszal 10-11 új tárolót helyeznek ki Ke-
lenföldön, ami a további kérések ismeretében egy bővítési 
beruházás első üteme lehet. 

� – Az egészséges, élhető városi környezet 
egyik fontos feltétele, hogy a biciklit ne 
csak sportra, kikapcsolódásra, hanem 
mindennapi közlekedési eszközként is hasz-
náljuk – tette hozzá Orosz Anna. – Ehhez 
pedig nemcsak bicikliutakra van szükség, 
hanem komfortnövelő fejlesztésekre is: 
mellékutcák forgalomcsillapítására, elér-
hető kerékpártárolókra, mikromobilitási 
pontok kiépítésére. A kerékpáros közle-

Biciklisbarát 
beruházások 
Újbudán

kedés népszerűsítéséhez szemléletformálás is kell – emlékezte-
tett az alpolgármester.

� Budapesten 15 fővárosi tulajdonban lévő helyszínen csaknem 60 
kerékpártárolót helyeznek ki a bringás szezon elején, egyebek 
között a Bartók Béla út, illetve a Fehérvári út belső szakaszain 
és a Villányi úton. Ezek finanszírozását és megvalósítását a kerület 
vállalta. Az utolsó engedélyek nemsokára elkészülnek, így 
kezdődhet a kivitelezés. 

� Nyáron két régóta várt kerékpárútszakasz is elkészül a kerületben.  
– A Borszéki úton az Etele út felől az Egér út felé hirtelen 
„megszakad” a bicikliút, és az Egér úti is a semmiben végződik – 
hangsúlyozta Orosz Anna alpolgármester. Ezt a két szakaszt idén új 
bicikliúttal kötik össze, ami nagyobb biztonságot jelent az Őrmező, 
Tóváros, Péterhegy felé tartók számára. A tervek és engedélyek 
elkészültek, a kivitelezési pályázatot hamarosan kiírják. 

� A Tétényi úti biciklisáv a Bikás parknál ér véget, és csak a Sáfrány 
utcában folytatódik. A két szakasz közötti utat jelenleg tervezik, 
a forrás már megvan, így akár már idén megépülhet.

� Újbuda megadta tulajdonosi hozzájárulását a főváros európai 
uniós finanszírozású  kelenföldi „biciklisbarát” projektjeihez. 
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív (VEKOP) program 
részeként több utca kerékpáros fejlesztését tervezik: forgalomcsil-
lapítást, egyirányú utcák átjárhatóságát, új felfestéseket, táblák 
elhelyezését és biciklis kereszteződéseket.

A lakossági kéréseknek megfelelően az önkormányzat Újbuda több 
pontján telepít vagy újít fel utasvárókat a buszmegállókba. 
Hat új utasvárót már átadtak a következő helyszíneken:
Neszmélyi út 13/B; Sasadi út – Tömös utca, felfelé; Sasadi út  
– Tömös utca (Cseresznye utca), lefelé; Budafoki út  
– Kelenföldi Erőmű, belváros felé; Karinthy Frigyes út – Budafoki út; 
Tétényi út – Andor utca 
Négy helyszínen kicserélték a meglévő utasvárókat:
Ljubljana tér, Sáfrány utca – Bükköny utca (Albertfalva,  
buszvégálllomás); Sáfrány utca – Fonyód utca, Pest felé;  
Sáfrány utca – Kiskőrös utca, Pest felé; Sáfrány utca 40. 
Ami még jön: kilenc új utasváró a Sasadi úton

Megújult megállókTavaszi kátyúzás

Idén az önkormányzat mintegy 11 000 négyzetméternyi felület 
kátyúzását tervezi a kerület útjain. Ebből 1500 négyzetméter már 
elkészült, közel 3000 négyzetmétert pedig kijelöltek Gellérthegy, 
Sasad-Sashegy és Gazdagrét területén. Ezek a munkálatok várha-
tóan a tavasz folyamán befejeződnek.

A tavasz a két kerékről szól

11 új Bubi-állomást terveznek Újbudán
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Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.
 
FELHÍVÁS!
Vers mindenki.net 
– online versmon-
dó versenyt hirdet az Albertfalvi 
Közösségi Ház hagyományterem-
tő szándékkal a magyar költészet 
napja tiszteletére általános és kö-
zépiskolai tanulók számára, há-
rom korosztályban. A verseny cél-
ja a magyar klasszikus és kortárs 
költészet népszerűsítése, a hagyo-
mányos versmondás és az újszerű 
tolmácsolás fontosságának hang-
súlyozása, a kulturális identitás 
erősítése. A versenyre versvide-
ókat, versklipeket várnak a szer-
vezők. Részletes kiírás az akh.
ujbuda.hu oldalon, valamint a fa-
cebook.com/Albertfalva200 olda-
lon. Nevezési határidő: 2022. ápri-
lis 7., csütörtök.
 
Április 1. 10.00
A hónap alkotói: Héjja Rozália 
és Kiss Péter, a Kelenvölgyi 
Festőiskola tagjai.
Festménykiállítás a kávézóban. 
A tárlat április 30-áig látható.
 
Április 11. 17.00
Vers mindenki.net online vers-
mondó verseny  
eredményhirdetése
Az általános és középiskolai tanu-
lók számára meghirdetett versmon-
dó verseny részvételi feltételeiről 
érdeklődjön az akh.ujbuda.hu hon-
lapon vagy a facebook.com/Albert-
falva200 oldalon.
 
Április 11. 18.00
Versek közt bóklászva…
A magyar költészet napja alkal-
mából szeretettel várják azokat 
az irodalomkedvelőket, akik szí-
vesen elmondják vagy felolvassák 
egymásnak legkedvesebb verseiket. 
A belépés díjtalan.

Április 12. 18.00
Világ-Kép – Barlai László Pro 
Communitate Újbuda díjas fes-
tőművész kiállításának megnyi-
tója a Kályha Galériában
A tárlat május 6-áig látható, hétköz-
nap 10–19 óráig.
 
gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.
 
Március 30. 18.00
Mozigépész Film-
klub
Két év pandémia okozta kihagyás 
után újraindul a Mozigépész film-
klub a GKH-ban. Az első vetítés 
március 30-án este 18 órakor kez-
dődik. Innentől kezdve minden 
második héten szerdán, mindig 18 
órától lesz filmklub, ami ingyene-
sen látogatható. Újdonság, hogy 
a résztvevők mindig három film-
ből választhatják ki, mit vetítsenek 
a következő alkalommal. A sza-
vazási lehetőséget a GKH Face-
book-oldalán találják.
 
Április 10. 10.00
Varázsszőnyeg Mesevasárnap – 
Éljenek a nyuszik
Zenés, díszletes, élőszereplős me-
sejáték. Tapsi, a szorgos nyuszilány 
éjt nappallá téve tojást fest. Már 
olyan sokat dolgozik, hogy szinte 
belebetegszik. Azt sem veszi ész-
re, hogy Ralábé, a róka becserké-
szi és meg akarja őt fogni. Szinte 
az utolsó pillanatban lép közbe 
Tepsi, aki a gyerekekkel együtt 
Tapsi segítségére siet. Tán Ralábé 
is elmenekül, tán megszelídül? Tán 
még a tojások is elkészülnek? Belé-
pő: 1500 Ft/fő, 4200 Ft/3 fő, 5500 
Ft/4 fő. GKH-klubkártyával: 1000 
Ft/fő, 2800 Ft/3 fő, 3600 Ft/4 fő
 
Április 11. 19.00
Versben – dalban
Az Acoustic Light Blue trió zenés 
irodalmi estje. A magyar költészet 

napja tiszteletére adott műsorban 
a zenekar tagjai által megzenésí-
tett, magyar költők által írt versek 
hangzanak el. Vendégünk Pápay 
Eszter költő, aki saját műveiből ad 
elő. A zenekar tagjai: Kőrösi Gábor 
(akusztikus gitár, ütőhangszerek, 
ének); Márik Tibor (basszusgitár, 
ének); Miskolci István (akusztikus 
gitár, szájharmonika, ütőhangsze-
rek, ének). A belépés díjtalan.
 
Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Március 31. 18.00–
19.00
Gongmeditáció
A meditációs hangfürdő alkalmas 
a stressz kezelésére, a mindennapi 
rohanás utáni relaxációra. A rész-
vételhez előzetes regisztráció szük-
séges. Belépő: 800 Ft.

Április 8. 17.00
Tóth Bogyó István kiállításának 
megnyitója
A tárlat megtekinthető május 4-éig 
munkanapokon a programok függ-
vényében.

Április 9. 9.00–14.00
Kelenvölgyi  
Elöltöltősfegyver-börze
Történelmi, eredeti és replika elöl-
töltős fegyverek kiállítása, börzéje 
baráti hangulattal, egy kis country 
zenével, érdekes kiegészítőkkel 
és felszerelésekkel a vadnyugat 
és az amerikai polgárháború korá-
ból. Asztalfoglalás a börzézőknek 
a közösségi ház elérhetőségein le-
hetséges.

Április 10. 9.30–12.00
Tavaszébresztő családi nap  
– Kelenvölgyi kalandozások
Családi csapatjáték, amelyre a re-
gisztráció április 7-éig lehetséges. 
A kelenvölgyi helyszínek végiglá-
togatása sok izgalmas feladattal jár, 

a legjobb csapatok pedig díjat érde-
melnek.

Április 10. 12.00–14.00
Egy falat Kelenvölgy
Közös szalonnasütögetés a kö-
zösségi ház kertjében. A jó idővel 
és a süt nivalóval készülünk, de 
hozható is bármi nyársra való, no 
és persze a nyárs is.

Április 14. 18.00
Költészet napi megemlékezés 
a Terdik–Gévai családdal
A program alatt Gévai Csilla mese-
író, illusztrátor kiállítása is megte-
kinthető.
 
Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.

Április 1. 18.00
Budapesti életképek 
– Kaunitz Miklós 
fotográfus kiállítása
Megnyitja: Kocsis Gábor kulturális 
szakember; közreműködik: Turek 
Miklós színész, rendező, a versszín-
ház műfaj alapítója. A tárlat meg-
tekinthető április 24-éig a Kréher 
Péter-teremben. A belépés díjtalan.

Április 1. 19.00
Ismerős? – Vendég:  
Hollerung Gábor
A Liszt Ferenc-díjas karmester, 
a Budafoki Dohnányi Ernő Szim-
fonikus Zenekar ügyvezető zene-
igazgatója beszélgetős sorozatunk 
meghívottja. Házigazda: Fehér Ma-
riann rádiós műsorvezető. Belépő: 
1000 Ft.

Április 8–16.
„Mi tojásfánk” – Közösségi hús-
vétitojás-fadíszítés Őrmezőn
A húsvéti készülődés jegyében hir-
detjük meg az eseményt az őrmezői 
családok körében. A saját készítésű 
húsvéti tojásokat mindenki egyéni-

leg tudja elhelyezni a Költők parkjá-
ban megjelölt fán.

Április 8. 19.00–22.00
Húsvétváró Botladozó Táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptánc-
együttes. Zenél: Vizeli Bálint 
és barátai, táncot tanít: Onodi Attila 
táncművész. Belépő: 800 Ft.

Április 9. 16.00–18.00
Tavaszi családi matiné – Inter-
aktív családi koncert a Napvirág 
zenekarral
A családi koncert után húsvéti kéz-
műves foglalkozás az alapítvány 
a Magyar Népi Kultúráért tagjaival. 
Belépő: 1000 Ft/fő, családi jegyek: 
2600 Ft/3 fő, 3400 Ft/4 fő.
 
Április 10. 15.00
W. Shakespeare: Rómeó és Júlia
Színmű Prokofjev zenéjével a Dáma 
Díva produkció előadásában (a ja-
nuár 16-i előadás pótlása). Szerep-
lők: Czető Ádám, Henczi Emma, 
Czető Roland, Kohautek Csaba, 
Bardóczy Attila, Csonka Zsuzsanna, 
Kiss Ákos, Nyertes Zsuzsa, Umbrath 
László, Pelsőczy László. Belépő: 
1500 Ft/diák, nyugdíjas; 2000 Ft/
felnőtt.

Április 11. 10.30–18.00
XII. Újbudai Versmaraton a ma-
gyar költészet napja alkalmából 
Őrmezőn, a Költők parkjában
10.30–11.30 Ünnepi megemléke-
zés és koszorúzás az őrmezői köl-
tők tiszteletére. 11.30–18.00 Nyílt 
Szín: szavalatok napestig. Előze-
tes jelentkezés: az okh@ujbuda.hu 
és a gabi.schmid51@gmail.com 
címeken. 10.00–17.00 Zelk Zoltán 
Emlékszoba (Menyecske utca 2.), 
bejelentkezés nélkül látogatható, 
de csoportoknak bejelentkezés 
szükséges (Tel.: 310-0134). A be-
lépés díjtalan. 10.00–18.00 a Rajz-
VERSem pályázat alkotásainak 
egynapos kiállítása (Helyszín: 
Költők parkja).

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

közösségkult

Van ötleted, hogyan tehetnéd jobbá a közvetlen környezetedet 
és hogyan hoznál létre közösségépítő programokat? 

Indulj pályázatunkon, melynek keretében közösségépítő, 
környezetépítő civil kezdeményezéseket támogatunk Újbudán. 

 A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson  
Újbuda lakosainak, hogy aktív formálóivá váljanak  

környezetüknek és közösségük életének. 

Alakítsuk, lakjuk be közösen városrészünk köztereit  
és színesítsük együtt közösségi programokkal,  

hogy igazán a sajátunknak érezzük Újbudát! 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. április 11.

ÉLMÉNYÉPÍTŐ PÁLYÁZAT  
ÚJBUDAI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE

A pályázat részletei és a pályázati űrlap  
a www.bitly.com/szabadaterpalyazat  

webhelyről tölthetőek le,  
vagy az alábbi QR kód beolvasásával:

SZABAD A TÉR  Insert A2  cc.indd   1 2022. 03. 18.   12:36:45

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Kiterjedt ellátás a kerületben

A Gellért-hegyen ünnepelt 
a Down Alapítvány

A Gellért-hegyi kilátónál három, X 
jelet formáló zoknis transzparenssel 
fotózkodott a Down-szindróma világ-
napján az érintettek kerületben élő 
és dolgozó csoportja. A tábla rejtvé-
nyének megoldása, hogy a Down-
szindrómásoknál a 21-es számú 
kromoszómából – hibás sejtosztódás 
következtében – nem kettő, hanem 
három fordul elő minden sejtben. 
A Down Alapítvány által szerve-
zett kiránduláson a gondozottak 
énekeltek, tízóraiztak, majd lesétáltak 
a Gellért Szállóig. 

A világon minden 600. baba születik Down-szind-
rómával, a világnap azok előtt tiszteleg, akik ennek 
a statisztikának az áldozatai, és viselik ennek min-

den terhét. – Ők nem várnak mást a társadalomtól, 
csak barátságos hozzáállást – mondta el lapunknak 
Lengyel Beáta, az alapítvány XI. kerületi intéz-
ményvezetője. A Down Alapítvány kiterjedt ellá-
tást nyújt a kerületben: a Szalóki utcában átmeneti 
otthon, nappali ellátó és foglalkoztató is működik, 
az Andor utcában lakóotthon gondoskodik róluk, 
a Lágymányosi utcai foglalkoztatási centrumban 
pedig fizetésért dolgozhatnak a downosok.

Bakai-Nagy Zita alpolgármester rámutatott: 
a Magyarországon élő 5000 Down-szindrómás 
gyereknek csupán töredéke élhet a korai fejlesz-
téssel járó előnyökkel, vidéken ugyanis a távolság 
miatt sokan nem jutnak el rendszeres fejlesztés-
re, lakóotthonból pedig jóval többre lenne igény. 
A kerületben működő Down Alapítvány Szalóki 
utcai Átmeneti és Napközi Otthonában kézműves 
munkaterápiával és a munkával megszerzett jöve-
delemmel készítik fel a fiatalokat az önálló életre. 
A termékekből a https://www.kezmuveshop.hu/ 
oldalon lehet szemezgetni. 

Együttműködés az önkormányzati szervezetekkel

Használt cikkekkel segít a Cseriti
Ruhák, könyvek, étkészletek, műszaki cikkek, társasjátékok. 
A Fehérvári út 168. alatt megnyílt, első újbudai Cseriti adomány-
boltban minden megtalálható, ami egy háztartásban kell. A társa-
dalmi vállalkozás a tárgyak 
újrahasználatán keresztül csök-
kenti a hulladék mennyiségét, 
miközben a vevők a használt 
piaci áraknál is olcsóbban 
jutnak szükséges holmikhoz. 
Ráadásul az önkormányzattal 
való együttműködés révén 
mostantól célzottan is eljut 
a segítség a rászorulókhoz. 

A kilenc üzletből álló Cseriti-hálózat 
adományboltjaiban feleslegessé váló, de 
esztétikailag és funkcionálisan jó álla-
potú tárgyakat lehet leadni, amiket aztán 
az üzlet jóval a használt árak alatt érté-
kesít. – Van, aki azért tér be hozzánk, 

mert nem teheti meg, hogy újat vegyen, ám egyre több a zöld szemléletű vevő is, aki 
a környezettudatosság miatt választ minket. A gyűjtögető, kincskereső vásárlóinkat 
pedig a szenvedély hajtja – mesél az üzlet vendégköréről Sáhy Gábor stratégiai ve-
zető. A Cseriti együttműködési megállapodást írt alá az Újbudai Humán Szolgáltató 

Központtal (UHSZK) és az Újbudai Szo-
ciális Szolgálattal (USZOSZ), amelyben 
vállalja, hogy havonta egyszer 30 ezer 
forintból felöltöztet egy rászoruló csalá-
dot az UHSZK ügyfélköréből, valamint 
szemléletformáló előadásokat tart az új-
rahasználat és a takarékosság témaköré-
ben. Az USZOSZ gondozottjai számára 
pedig az előadások mellett egyedi igé-
nyek szerinti csomagokat állít össze.

A Cseriti rendszeresen méri tevékenysé-
ge társadalmi hatásait: a cég alapítása óta 
háromezer tonna hulladéktól óvták meg 
a környezetet, miközben az alacsony árak-
nak köszönhetően közel 600 millió forintot 
hagytak a vásárlók zsebében. A Fehérvári 
úti üzlet után ősszel újabb adományboltot 
nyitnak a Lágymányosi utcában. 

T. D.

Közösségi házak ajánlója

TÖLTSE LE  
KORÁBBI SZÁMAINKAT! 
kozigazgatas.ujbuda.hu/keruleti-ujsag

ÚJBUDAAPRÍTÉKOLÁSI
AKCIÓ!

Fehérvári út

Andor utca

Egér út

Hengermalom út

Etele út

vasút

vasút

1
2

5

3
6

7
4

Sasadi út

Dayka Gábor utca

Hamzsabégi út

Budaörsi út

Villányi út Bartók Béla út

M1–M7

Rétköz utca

Péterhegyi út

Balatoni út

8

9

10 11
12

14

13

1. KELENFÖLD (Hamzsabégi út - Etele út - Fehérvári út között) ÁPRILIS 4.
2. KELENFÖLD (Hengermalom út - Fehérvári út - Hamzsabégi út - 

Duna közti terület)
ÁPRILIS 6.

3. ALBERTFALVA (Etele út - Fehérvári út - Andor u. - vasút közti 
terület)

ÁPRILIS 10.

4. ALBERTFALVA (Andor u. - Fehérvári út - vasút közti terület) ÁPRILIS 11.
5. ALBERTFALVA (Hengermalom út - Fehérvári út - Duna között) ÁPRILIS 18.
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ (Megváltozott lehatárolás: Március u., 

Május u., Péterhegyi út, Rimaszombati út által határolt terület 
ide került)

ÁPRILIS 19.

7. KELENVÖLGY ÁPRILIS 21.
8. PÉTERHEGY ÁPRILIS 27.
9. GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR MÁJUS 1.

10. SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület) MÁJUS 4.
11. SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület) MÁJUS 10.
12. SASHEGY MÁJUS 16.
13. SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS MÁJUS 18.
14. GELLÉRTHEGY MÁJUS 22.

Jelentkezni az Újbuda honla-
pon az aprítékolási akciónál 

található linken keresztül vagy 
a www.komposztmester.

hu/jelentkezes oldalon, egy 
űrlap kitöltésével lehet, az 

aprítandó ághalom paraméte-
reinek egy idejű megadásával.  

A regisztráció beküldéséről 
automatikus válaszlevelet küld 
az oldal. Ha ez egy órán belül 
nem érkezik meg a megadott 

e-mail címre, akkor az igénybe-
jelentés sikertelen. 

Ez esetben próbálja újra,  
vagy jelezze a hibát a  
+3630/544-8778-as 

 telefonszámon.

HOGYAN LEHET 
JELENTKEZNI?

A szolgáltatás minden újbudai lakó számára ingyenes (előzetes regisztráció szükséges, egy címmel egy 
regisztráció adható le, regisztrált címenként maximum 5 m3 zöldhulladék aprítása biztosított), jelentkezési 
sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A visszaigazolt regisztráció alapján a szolgáltatást 
végző vállalkozó a kiválasztott napon 8.00 és 15.30 között fogja felkeresni a jelentkezőt, amennyiben az ap-
rítást az időjárási viszonyok is lehetővé teszik aznap.

ÁPRILIS 4.–
MÁJUS 22.
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Újbuda fantasztikus értékekkel bír, 
de ezeket meg is kell védeni
Mit lehet kezdeni a korábban válogatás 
nélkül engedélyezett ingatlanfejlesz-
tések eredményeként betelepülők 
tízezreivel? Hogyan védhetők meg 
Újbuda értékei előremutató fejleszté-
sekkel, amikor minden nemes ügyet 
lerángatnak a politika mocsarába? 
Ezekre kerestük a választ a László 
Imrével folytatott félidős interjúban, 
amelyből az is kiderül, hogy a mostoha 
sorsú egészségügyben edződött 
polgármester természetes közege 
a válsághelyzet, így nem ĳ esztik meg 
a felülről érkező szorongatások.

  Újbuda, lélekszámát tekintve, Budapest legna-
gyobb kerülete, amelyet változatosságánál fogva 
is kihívás igazgatni. Az önkormányzat ugyanak-
kor egységes arculatot szeretne adni a kerületnek. 
Hogyan kezdtek neki ennek a munkának, és hol 
tartanak most?

Szeretik, és ezért rengetegen választják otthonuk-
nak a kerületet, de én elfogult vagyok, mert itt élek, 
és mert ismerem Újbuda fantasztikus értékeit. Ezt 
viszont igazolja az a világranglista, amely a legél-
hetőbb települések sorában Újbudát a 7. helyre teszi. 
Ez rendkívüli eredmény, miközben Budapest a 30. 
helyen végzett. A kerület különlegessége az is, hogy 
nem kevesebb, mint 21 városrészből áll, és ez a szám 
is növekszik. A Lágymányosi-öböl partján ugyanis 
épp egy önálló városrész formálódik, ahol 40 ezer 
ember fog élni, dolgozni, tehát csak az öböl környé-
ke egy Szekszárd méretű városként értelmezhető. 
Az én lakhelyem, Tóváros fejlesztése is folyik, ahová 
hamarosan szintén több ezren költözhetnek be, ezért 
a legfontosabb feladat, hogy bevásárlási és kulturális 
szolgáltatásokkal tarkított környezetet alakítsunk ki, 
ahol van elég óvoda, bölcsőde, játszótér, sportolási le-
hetőség. E kettő lesz tehát a 22. és a 23. városrészünk. 
A XI. egy rendkívül heterogén kerület, ahol szinte 
minden földrajzi viszony megtalálható, a hegyektől 
a Duna-partig. Újbuda területének 52 százaléka zöld. 
Legfontosabb feladataink egyike, hogy ezeket az érté-
keket megőrizzük, és megelőzzük, hogy beépítésekkel 
rontsuk saját életkörülményeinket. 

  Pedig éppen azt látni, hogy egymás hegyén hátán 
épülnek méretes ingatlanok. Az állam pedig mint-
ha nem a lakosság, hanem a befektetők érdekeit 
képviselné. Hogyan tudják mérsékelni a hatáso-
kat? 

Amikor 2019 őszén átvettük a kerület vezetését, 
azonnal bekértem a kiadott építési engedélyek listáját 
a főépítésztől. Kiderült, 14 500 lakás építésére adtak 

ki korábban engedélyt, ami a jog szerint visszavonha-
tatlan. Újbudán 32 lakópark épült, illetve épül most 
is korábbi engedélyek alapján, amihez kénytelenek 
vagyunk alkalmazkodni, és ezekhez igazodva kell 
élhető környezetet kialakítanunk. Eközben sajnos 
erőteljes törekvés fi gyelhető meg a beépíthetőség nö-
velésére, a zöldfelület csökkentésére. Tavaly elindult 
a barnamezős, rozsdaövezeti területek beépítését cél-
zó kormányzati intézkedéssorozat, amelynek kapcsán 
megkérdezték tőlünk, kívánunk-e Újbudán rozsda-
övezeti területeket létrehozni. Azt mondtuk, nem ké-
rünk belőle, hiszen Újbuda megtelt. A válaszlevelünk 
ellenére azonban sorozatban érkeznek a Gulyás Ger-
gely által szignózott levelek, amelyek arról szólnak, 
hogy a kormány számos barnamezős területen építési 
lehetőséget biztosít. Azt is lehetővé tették, hogy ha 

ehhez az önkormányzat nem járul hozzá, kiemelt ál-
lami beruházássá lehet nyilvánítani a területet. Ha ez 
megtörténik, a kerület elveszíti a legminimálisabb be-
leszólási lehetőségét is a beruházás alakulásába. Most 
ülünk le azokkal a beruházókkal, akik lehetőséget 
kaptak rozsdaövezeti beépítésre, és településrendezési 
terv keretében hozzájárulást kérünk, hogy a fejlesztés 
környéke élhető legyen: lehessen óvodába, bölcsődé-
be járni, bevásárolni, orvoshoz menni.

  Az egyik legnagyobb népességrobbanást Bu-
dapest első felhőkarcolója, a 140 méter magas 
Mol-torony és környéke fogja okozni. Velük is si-
kerül egyezkedni, kárt enyhíteni?

Ez is egyik fájó pontunk. Hihetetlen, de 25 ezer mun-
kahelyet és 3 ezer lakást hoznak létre a Duna-parti vá-
rosrészben. Elődeink jelentős mulasztása, hogy 2017. 
december végéig el kellett volna készülnie azoknak 
a településrendezési terveknek, amelyek biztosítják 
a terület élhetőségét. Már most több ezer ember él 
ott, miközben elfelejtettek orvosi rendelőt és infra-
struktúrát kialakítani. Pedig nem kellenek hallatlan 
szellemi képességek ahhoz, hogy megértsük, lakó-

épületek átadásakor igények jelennek meg. Elődeink 
egyedül a fonódó villamos kiépítését használták ki, 
a Dombóvári út végéig. A környék útjai azonban, mint 
például a Budafoki út, jelen pillanatban is túlterhel-
tek. De akkor 25 ezer ember hogyan fog ide bejárni 
dolgozni? Azzal az egy villamossal? Ebben az ügyben 
a beruházóval, valamint Vitézy Dáviddal (a Budapest 
Fejlesztési Központ vezérigazgatója – a szerk.) is fo-
lyamatosan tárgyalunk, hogy rendezzük a közlekedést 
és a humán infrastruktúrát. 

  Korábban fontos célként jelölte meg a távlatok-
ban gondolkodást és a lakosságközpontú kon-
szenzust. Legutóbb a Kelenföldi Városközpont 
újjáépítésének kérdésében volt szükség a komp-

romisszumra, ahol a he-
lyiek, a főváros és az ön-
kormányzat érveit kellett 
összefésülni. Sikerült?
Már az indulás kompro-
misszum volt. Az üzlet-
központot 80 százalékban 
tulajdonló főváros indí-
totta el az értékesítési 
folyamatot, majd meg-
kerestek minket, hogy 
csatlakozzunk. Azzal 
a feltétellel tettük ezt 
meg, hogy az elbírálás fő 
szempontja az lett, hogy 
a beadott tervek alapján 
kinek az elképzelése esik 
egybe a helyben lakók 

igényeivel. Tehát vétójogot kaptunk, amivel a végén 
éltünk is, amikor kiderült, hogy a főváros a bérlőkkel 
szükséges egyeztetéseket nem tudta lefolytatni. Ezt 
megelőzően mi tárgyaltunk az üzletközpontban dol-
gozókkal, majd jeleztük a főváros felé, hogy komoly 
feszültségek alakultak ki. Aztán beérkeztek a pályá-
zatok, melyek többsége magas épületekről szólt, így 
vétóztunk. Ezek a tények. Persze a Fidesz végig tá-
madott, hogy mi az emberek ellen építkezünk. Akkor 
miért nem tiltakoztak, amikor a városközpont mellett 
épült három toronyház kiemelt állami beruházásként? 
Vagy amikor a Műszaki Egyetemen egy 16 méteres 
épületet kivettek az építési szabályozás alól, hogy – 
szintén kiemelt állami beruházásnak címkézve – egy 
40 méter magas épületet húzzanak fel a helyére. A vá-
rosközpont ügyében politikai hecckampány játszódott 
le, tiltakozásokkal, petíciókkal, hatalmas aggódások-
kal, Simicskó képviselő úr felháborodásával. Ezeknek 
semmi alapja nem volt. Az üzletközpont dolgozóit 
olyan feszültségbe kergették bele, amit nem tudok 
megbocsátani. Egy fontos közösségi ügyben a politi-
kus feladata nem az, hogy politikai célok érdekében 
hecceljen, hanem szolgálja az itt élő embereket, kép-
viselje az érdekeiket. 

  Mégsem maradhat örökké ilyen romos állapot-
ban a Tétényi úti üzletközpont, egyszer valahogy 
fel kellene újítani….

Nem zártuk le a történetet, dolgozunk az ügyön. 
A területre vonatkozó építési szabályzat lehetővé 
teszi a magasépítést, ezért a területet ki fogjuk ven-
ni a szabályzat hatálya alól, megakadályozva ezzel, 
hogy toronyépületek épülhessenek ezen a helyen. Azt, 
hogy mi legyen a megújuló építési szabályzatban, 
a civilekkel fogjuk lépésről lépésre egyeztetni. Arra 
viszont még nem tudok válaszolni, hogy ezen a terüle-
ten pontosan mi lesz, ez a tárgyalásoktól függ. 

Az egészségügyben azonban olyan komoly beruházá-
sok sora érik be, akár még az idén, ami ritka a kerüle-
tek között. Gyermekegészségügyi Centrum, Diabétesz 
Központ, Madárhegyi Gyermek Centrum. Megelőzen-
dő a félreértéseket, nem azért kerültek fókuszba ezek 
a fejlesztések, mert egykor én vezettem a Szent Imre 
Kórházat. Nekünk az a feladatunk, hogy kövessük 
az élet szülte igényeket. A Gyermekegészségügyi Köz-
pontról 2017-ben elődeink írtak alá az állammal szerző-
dést az Egészséges Budapest program részeként. Az 1,2 
milliárd forintos állami és 500 milliós önkormányzati 
forrásra tervezett beruházás során egy régi szakközép-
iskolát kezdtünk átalakítani. A kormány azonban úgy 
döntött, nem adja oda a kerületnek az 1,2 milliárdot, 
ami patthelyzetet teremtett. Egy tévéadásban azt mond-
tam, tudomásul veszem a döntést, de ki fogok tenni 
egy molinót az épületre azzal a felirattal, hogy a kor-
mánynak már a gyerekek egészsége sem számít. Ezt 
meghallotta Fürjes Balázs államtitkár, aki felhívott, 
megbeszéltük a dolgot, és intézkedett. Így sikerült csak 
megkapni a pénzt, amire ők már korábban kötelezett-
séget vállaltak. De a sikerhez más is kellett. A főváros 
évi 10 milliárdot kap egészségügyi célokra, az atlétikai 
világbajnokság befogadásáért cserébe, ebből jutott ne-
künk tavaly 1,4 milliárd forint. de ez csak karácsony 
után érkezett meg. Azt vajon hogy lehet elkölteni 2021-
ben? Idén még várunk a kormánytól egy részletet, de 
a lényeg, hogy a felépülő centrum nemcsak Újbu-
da, de a XXII. kerület, Érd, Diósd, Törökbálint 
és Biatorbágy mintegy 40 ezer gyermekjáróbe-
tegének szakellátásáért fog felelni egynapos 
sebészettel kiegészítve. Fantasztikus ered-
mény, hogy ezzel nálunk valósul meg a ha-
zánkban csak áhított poliklinikai műkö-
dés. Az pedig, hogy a Diabétesz Központ 
egy helyen lát majd el felnőtteket és gye-
rekeket, az egész országban egyedülál-
ló lehetőség. Madárhegy beépülése úgy 
fejeződött be, hogy az égvilágon sem-
milyen infrastrukturális fejlesztést nem 
hajtottak végre: nincs semmilyen okta-
tó-nevelő intézmény, az ott lakók Gaz-
dagrétre vitték a gyerekeket. A madár-
hegyi gyermekközpontban ezért óvoda, 
bölcsőde, játszótér és gyermekháziorvo-
si rendelő is lesz. 

  Marad fejlesztenivaló a hátralévő két és fél évre 
is. Válaszra várnak például az egyre növekvő vá-
rosi autóforgalom és a parkolás kérdései. Lesz 
ezekre megoldás, illetve pénz?

Mára sikerült olyan gazdaságosan működtetni az ön-
kormányzatot, ami a nehéz időkben is lehetővé teszi, 
hogy jusson pénz minden fontos területre. Ebben se-
gítségemre volt az a 16 évnyi kórházigazgatói múl-
tam, amikor egy forráshiányos területet irányítottam. 
Üzenem a politikai ellenfeleimnek: én arra szociali-
zálódtam, hogy pontosan, gazdaságosan tudjak egy 
szervezetet működtetni. Ennek az eredménye, hogy 
most nem kevesebb mint 30 milliárd forintja van 
az önkormányzatnak a kerület ügyeinek megoldásá-
ra. A másik oldalról vi-
szont érdemes megnéz-
ni, hogy amíg a több 
mint 152 ezer lakosú 
Újbuda az ország ne-
gyedik legnagyobb 
városaként 30 
milliárdból gaz-
dálkodik, addig 
az alig 96 ezer 
fős Székesfehér-
vár költségveté-
se átlépte a 100 
milliárd forin-
tot, Debrecené 
a 180 milliár-
dot. Mindenki 
döntse el, mi 
a sok, és mi 
a kevés. A par-
kolási övezeteket 
kiterjesztjük, de sen-
ki ne ijedjen meg, mert 
a Szentimre-
v á r o s b a n , 

Gazdagréten vagy Őrmezőn kialakított fi -
zetős zóna az ott élőkre nem vonatkozik, 
számukra az engedély jelképes össze-
gért megváltható az egész kerületre. 
Ez azért szükséges, mert a Kelenföl-
di pályaudvar parkolója fél nyolckor 
megtelik, így az agglomerációból 
érkezők kerületszerte teszik le a ko-
csijukat. Emiatt mára P+R parkoló-
vá vált Újbuda. Ezt szeretnénk kor-
látozni, hogy minden kerületi polgár 
a lakóhelyén tudjon 
parkolni. 
T.  D.

Amíg a több mint 152 ezer 
lakosú Újbuda az ország negyedik 
legnagyobb városaként 30 milliárdból 
gazdálkodik, addig az alig 96 ezer fős 
Székesfehérvár költségvetése átlépte 
a 100 milliárd forintot, Debrecené 
pedig a 180 milliárdot

Interjú dr. László Imre 
polgármesterrel
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Barabás György vagyok, a Magyar Mun-
káspárt tagja, a Baloldali Szövetség képvi-
selőjelöltje Újbudán, a Bp. 2. OEVK terü-
letén.

A harmadik út: a jóléti szocializmus. Jó-
léti fordulatra van szükség.

Magyarország társadalmi élete jóval ösz-
szetettebb, mint csupán két neoliberális cso-
port hatalmi küzdelme.

A Parlamentben
– a most választási szövetségre lépett két 

baloldali párt szerint az össztársadalmi 
jólét felé vezető út első lépése a dolgozói 
politikai érdekképviselet megjelenítése 
a magyar Országgyűlésben.

– szavazóink biztosak lehetnek abban, 
hogy elkötelezetten küzdünk az ország 
valós képességeihez méltó jövedelmekért 
és jóléti intézkedésekért, széles körű tár-
sadalmi párbeszéd közepette.

A mai lehetőségeinken belül
– a havi nettó 250 000 forintos minimálbér;
– a havi 150 000 forintos legkisebb öregsé-

gi nyugdíj;
– a legalacsonyabb jövedelmek szintén 

havi 100 000 forintra való kiegészítésé-
nek elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett biztosí-
tani kívánjuk
– a mindenkire kiterjedő és teljes körű tár-

sadalombiztosítást;

– a 18 éves korig tartó tankötelezettségen 
túl az érettségi szint felett megszerezhető 
első szakképesítés/diploma megszerzésé-
ig a színvonalas és ingyenes állami okta-
tást;

– szociális igényeket is figyelembe vevő 
rendszerben évente legalább 50 000 álla-
mi bérlakás építését;

– átlagos felhasználói léptékben az internet 
ingyenességét;

– minden korcsoport számára a folyamato-
san korszerűsödő digitális tudás ingyenes 
megszerzését;

– méltányos szintekig az energia ingyenes-
ségét.

Újbudán, a XI. kerületben 
– folyamatos jó kapcsolatra törekszem 

a bármilyen színű helyi önkormányzat-
tal;

– valósítsuk meg a Galvani hidat;
– támogatom a kerület tarthatatlan parkolá-

si helyzetének javítását azzal, hogy fize-
tőssé tegyük azt úgy, hogy a kerület lakói 
jelképes összeget fizessenek;

– a Tétényi–Etele sarok fejlesztése a meg-
fizethető lakossági szolgáltatásokat szol-
gálja;

– a kelenföldi vasútállomás épülete új hasz-
nos, kulturális feladatokat kapjon;

– a kerület közterületeit, erdeit, parkjait 
meg kell tisztítani, funkcióikat át kell 
gondolni;

– ki kell alakítani a kulturált gyalogos, ke-
rékpáros közlekedés lehetőségét a Tóvá-
ros és a repülőtér környezetében;

– támogatom a 4. metró vonalhosszabbítást 
Budaörs irányba;

– nem utolsósorban: az utak, járdák minő-
ségi karbantartását szorgalmazom.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar 
nemzetet akarunk, békében és együttmű-
ködésben a világgal!

BillEin piRoSKA
NOrMÁlIS PÁrt

Billein Piroska vagyok, a Normális Élet 
Pártja (NÉP) jelölt képviselőnek. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen végeztem 
1970-ben. 2020-ig nem foglalkoztam 
politikával, mert tapasztalatom szerint 
a politikusok többsége nem az emberek 
problémáinak megoldásán fáradozik. 

Mint kétszeres nagymamát mélyen 
érintettek a pandémia kapcsán hozott 
rendeletek. Természetesen betartva a kö-
telezően előírtakat kerestem az alternatív 

megoldásokat, amit az Orvosok a Tisztán-
látásért csoport tájékoztatása adott meg. 
Az immunrendszerünk vitaminokkal tör-
tént megerősítésével elértük, hogy oltás 
nélkül elkerülte a családom a vírus. Ért-
hetetlen volt számomra, miért az egész-
séges emberek kerültek kitaszított hely-
zetbe. Ez vezetett oda, hogy a hasonlóan 
gondolkodók közösségét megtaláltam, 
amit számomra a NÉP képvisel. Progra-
munk 38 pontja tükrözi értékrendem, s 
úgy gondolom, ez a program a civil em-
berek többségének javára szolgálna. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a kampány támoga-
tásának összegét nem vettük igénybe.

Célom a hétköznapi emberek gondjai-
nak, problémáinak feltárása és közvetíté-
se, abban a reményben, hogy orvoslásra 
is találnak.

novÁK ElŐD
MI HAzÁNK

Novák Előd gyerekkora óta újbudai lokál-
patrióta, decemberben az év önkormány-
zati képviselőjévé választották, miután 
2021 legjobb, legaktívabb, leginkább la-
kosságbarát képviselője címért indított 
széles körben meghirdetett szavazást Új-
buda független hírlapja, a Lokalpatriota.
net. Novák Előd több előterjesztését meg-
szavazta a helyi testület, ahogy korábban 
országgyűlési képviselőként például kez-
deményezése nyomán nyújtott az állam 
támogatást a Szent Imre-templom felújí-
tásához.

Édesanyja gyermekorvos, apja mérnök, 
két bátyja közgazdász, két öccse orvos. 
Novák Előd a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen végzett, fő szakterülete a mé-
diajog, de négygyermekes szülőként de-
mográfiával is foglalkozik, az Országgyű-
lés Népesedéspolitikai Albizottságának 
elnöke volt. Jó példát mutatva önkéntes 
tartalékos honvédként az elmúlt évek-
ben több alkalommal szolgált a déli ha-
tárkerítésnél, elmélyült a honvédelmi 
politikában is. A Mi Hazánk egyedüli 
pártként ellenzi az oroszokkal szembe-

ni, Magyarországnak is komoly károkat 
okozó szankciókat és a NATO-csapatok 
hazánkba telepítését, amit a kormány 
engedélyezett márciusban. Magyaror-
szág függetlenségének feladása, hazánk 
katonai felvonulási területté tétele elfo-
gadhatatlan a Mi Hazánk szerint. Idegen 
haderőknek nincs helyük hazánkban, 
Magyarország a magyaroké!

Novák Előd rendkívüli aktivitása ke-
retében kitartóan küzd a politikusbűnö-
zés ellen, számos titkosított, korrupciós 
ügyet feltárt Újbudán is, feljelentései 
alapján több nyomozást elrendeltek a Fi-
desz és az elvtelenül egyesült balliberális 
szivárványkoalíció ügyeiben is. „Újbuda 
megtelt!” – ezzel a jelszóval kampányol-
tak a balliberális pártok – joggal, de a túl-
építések folytatódtak a Fidesz leváltása 
után, és a kiárusítások is. Az alpolgármes-
terek számának megduplázására és az 1,4 
milliós alpolgármesteri fizetésekre egye-
dül Novák Előd szavazott nemmel.

A Mi Hazánk Mozgalom százoldalas, 
szakmai Virradat Programja a miha-
zank.hu/virradat cím érhető el. A legtöbb 
Facebook-követője (immár több mint 
tízezer) Újbudán a Mi Hazánknak van, 
elhallgatott helyi híreket is olvashat a fa-
cebook.com/mihazankujbuda oldalon.

A Mi Hazánk nem köt elvtelen komp-
romisszumot. Ne a kisebbik rosszra, 
hanem csak olyan indulóra szavazzunk, 
amely valóban megérdemli voksunkat! 
Építsünk együtt egy harmadik utat!

MeNDly MIKlÓS
MKKP

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Újbuda 
Mindenjobbítási Megbízott (és a Bp. 02. 
OEVK ogy. képv.jel.-je)

33 éve születtem. Születésemre többek 
között három bölcsész érkezett a Kelet 
kávézóból egy csillagot követve, amely-
ről útközben azonban kiderült, hogy csak 
egy repülőgép helyzetjelző lámpája.

Már többször megkíséreltem az új-
budai polgárok érdekében ingyen sörré 

változtatni a Feneketlen-tavat, és egyre 
többetekhez hoztam már el az Örök Élet 
és az Adócsökkentés ígéretét.

Megválasztásom esetén 12 passzivis-
tával egy utolsó gyrost elfogyasztunk 
a Móriczon, ezután megváltom az ösz-
szes korrupciós bűncselekményt, majd 
pártprogramunk – tiszta közbeszerzési 
rendszer, átláthatóság és felelősség az ál-
lami döntéseknél, részvételiség a demok-
ratikus döntéshozásban, erdők védel-
me és erdősítés, marihuánalegalizáció 
– megvalósítása mellett, előtt és után 
a keményebb Lágymányosért fogok dol-
gozni, a Gellért-hegyre pedig három nap 
alatt felépítem az oly régóta várt Őslény-
parkot.

 
Újbuda polgárai, bízzatok bennem, 93%, 
hogy nem fogok lopni, mert „Én vagyok 
az Út, a Villamos és a Bérlet!" 

Dr. SIMICSKÓ IStVÁN
FIDeSz–KDNP

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy 
Újbuda polgárai már 12. éve mellettem 
állnak, így én képviselhetem a kerüle-
tet az Országgyűlésben. Visszatekintve 
erre a küzdelmekkel teli, de eredményes 
időszakra, büszkeséggel tölt el, hogy kö-
zösen számos sikert értünk el, sőt, több 
olyan közlekedési, egészségügyi, sport- 
és oktatásfejlesztési kérdésben kapott 
a kerület kormányzati támogatást, amely 
jelentőségét tekintve mind Újbuda határa-
in, mind pedig egy négyéves kormányzati 
ciklus időtartamán messze túlmutat. Be-
fejeztük a 4-es metrót, valamint az 1-es 
villamos Etele térig történő meghosz-
szabbítását, megépült a Tüskecsarnok 
és a régóta várt Gazdagréti Tanuszoda is. 
Új funkciókkal bővült a Gabányi László 
Sportcsarnok, a Nyéki Imre Uszoda új 
medencével gyarapodott. A Szent Imre- 
templomot felújítottuk, a Szent Imre 
Gimnázium, a Szent Margit Gimnázium 
és az Ádám Jenő iskola egy-egy új torna-
csarnokot kapott, továbbá számos iskolai 
sportpályát újítottunk fel. A Sportkórház 

Újbudára költözött, és a szupermodern 
Dél-budai Centrumkórház is a kerület-
ben épül meg. Felújítottuk a Szent Imre 
Kórházat, és a kormány átvállalta a kö-
zelmúltban történt tragikus tűzeset által 
okozott károk helyreállításának költsége-
it. Megkezdtük a Galvani híd megvalósí-
tását, amely Dél-Buda, Dél-Pest és a Cse-
pel-sziget összeköttetését biztosítja majd, 
illetve előkészületi fázisba került a V0-ás 
vasútvonal megépítése, amely mentesí-
ti a kerületet az átmenő vasúti teherfor-
galom jelentős része alól. A tervezett 
fejlesztések között említeném meg a Ci-
tadella megújítását, amely így magasabb 
színvonalú turistacsalogató látványos-
sága lehet a kerületnek. De felújítjuk 
a kelenföldi vasútállomás régi épületét is, 
amely múzeumként fogja szolgálni a köz-
lekedéstörténet és a kultúra szerelmeseit.

Akik személyesen ismernek, tudják 
rólam, hogy rendkívül fontosnak, testi 
és lelki egészségünk zálogának tartom 
a sportos életmódot, rajongok a kutyákért, 
és szívemen viselem teremtett környeze-
tünk megóvását. Ezen területek előmoz-
dítására mindig kiemelt figyelmet fordí-
tottam.

Arra kérem önöket, április 3-án támo-
gassanak szavazatukkal, hogy a meg-
kezdett munka ne maradjon befejezetlen, 
és közös szenvedélyünk, Újbuda fejlődé-
se továbbra is biztosított legyen. Verseny-
társaimnak pedig sportszerű küzdelmet 
kívánok!

SzEnES GÁBoR
MeMO

Szenes Gábor vagyok, a Megoldás Moz-
galom újbudai országgyűlési képviselő-
jelöltje. Budapesten születtem, és azóta 
is a fővárosban élek. Foglalkoztam in-
gatlanfejlesztéssel, de jelenleg a legna-
gyobb ingatlanirodánál dolgozom. Több 
mint egy éven át a XI. kerületben is tevé-
kenykedtem, így volt alkalmam belelátni 
a környék életébe.

Újbuda mindig is fontos szerepet 
játszott az életemben. A Kopaszi-gát, 
a Gellért-hegy, a Bartók Béla út vendég-
látóhelyeinek egyedi hangulata sokszor 
idevonzott. Egy folyamatosan fejlődő, 
energiával teli városrészt ismertem meg.

Az a rengeteg potenciál, amivel e kör-
nyék rendelkezik, nagy kihívást jelent 

a vezetőknek. Úgy kell lemenedzselni 
mindezt, hogy az itt élő emberek életmi-
nősége ne romoljon. Kezd túlzottan be-
épített lenni, eltűnnek a közösségi terek, 
folyamatos gondot jelent a lakók parkolá-
sa az agglomerációból érkezők megemel-
kedett száma miatt. A túlzott beépített-
séget nem követték az óvodák és iskolák 
bővitései sem.

Elsősorban tehát az a célom, hogy a la-
kók problémáit feltérképezve, megfelelő 
szakemberek segítségével megtaláljuk 
a legoptimálisabb megoldásokat a fent 
említett problémákra. Alapvető gond-
nak érzem, hogy az emberek jelen bü-
rokratikus helyzetben sajnos nem tudják 
egyszerűen a városvezetéshez eljuttatni 
az őket zavaró dolgokat, így inkább meg 
sem próbálják, ezen gondok megoldatla-
nok maradnak. Mi a Megoldás Mozga-
lomban abban hiszünk, hogy a digitalizá-
ció fejlesztésével könnyebbé tudjuk tenni 
a városvezetés és a lakók közti kommuni-
kációt, ezáltal több probléma megoldásá-
val jobbá tudnánk tenni az itt élők életét.

OrOSz ANNA
EGYSéGBEn MAGYARoRSzÁGéRt

Orosz Anna vagyok, 32 éves, közgazdász. 
Lágymányos önkormányzati képviselője, 
Újbuda alpolgármestere és az ellenzék 
közös országgyűlési képviselőjelöltje. 
Azért indulok el ezen a választáson, mert 
Újbudának hiteles, kérlelhetetlen képvi-
seletet szeretnék biztosítani az Országy-
gyűlésben. Minőségi iskolákért, európai 
kórházakért, biztos megélhetést nyújtó 
munkahelyekért, zöldterületeinket meg-
óvó politikáért fogok dolgozni a parla-
mentben. 

Mérhetetlenül dühít, hogy ha körbe-
nézünk Kelet-Európában, minden létező 
mutató szerint boldogabban, egészsége-
sebben, kiegyensúlyozottabban élnek ná-
lunk régiós szomszédaink. Nem szükség-
szerű, hogy pont Magyarország kullogjon 
leghátul. A tények nem hazudnak: a je-
lenlegi rendszer az elmúlt tizenkét évben 
az emberek képviselete helyett kizárólag 
saját hatalmának bebetonozásával foglal-
kozott. 

Elég volt abból, hogy gyerekek, pedagó-
gusok és szülők mindennapjait keseríti 
meg a kormány egy végletekig túlszabá-
lyozott és alulfinanszírozott oktatásban. 
Elég volt abból, hogy az egészségügy 
rendbetétele helyett magánklinikáknak 
adják az adófizetők pénzét. Elég volt ab-
ból, hogy a Fidesz napi szinten ront rá 
megalomán beruházásaival zöldterülete-
inkre. Véget kell vetnünk az állami mé-
diából ömlő hazugság- és gyűlöletáradat-
nak. Sem Újbudának, sem az országnak 
nincs erre még négy éve. 

Az elmúlt két és fél év alatt számos 
eredményt értünk el Újbudán. Több be-
építést sikerült megakadályoznunk, óvjuk 
zöldterületeinket. Óvodákat újítottunk 
föl, és bölcsődéket bővítettünk ki. Kere-
setkiegészítéssel támogatjuk az oktatás-
ban dolgozókat. Még az idén befejezzük 
a Gyermekegészségügyi Központot, fel-
újítottuk a Vahot utcai orvosi rendelőt. Új 
biciklisávok, támaszok és szervizpontok 
kialakításával lendítettük fel a kerékpá-
ros közlekedést. A valódi, tartós változás-
hoz viszont kormány- és rendszerváltásra 
van szükség. 

Azért indulok az országgyűlési válasz-
táson, hogy Újbudának olyan képviselője 
legyek, aki nyitott a párbeszédre minden-
kivel, aki a kerület sorsát a szívén viseli, 
aki ismeri a helyiek problémáit, és kész 
megtalálni rájuk a valódi megoldásokat. 
Ebben a szellemben dolgoztam eddig is, 
parlamenti képviselőként pedig ugyan-
ezt a szemléletet fogom megsokszorozott 
erővel képviselni. Ehhez kérem az önök 
bizalmát és támogatását április 3-án. 

1. 1111 Bp., Bartók Béla út 32. (B32 galéria) 001.

2. 1118 Bp., Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.) 002.

3. 1118 Bp., Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.) 003.

4. 1118 Bp., Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.) 004.

5. 1111 Bp., Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.) 005.

6. 1114 Bp., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.) 006.

7. 1117 Bp., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.) 007.

8. 1114 Bp., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.) 008.

9. 1114 Bp., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.) 009.

10. 1111 Bp., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.) 010.

11. 1111 Bp., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.) 011.

12. 1111 Bp., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.) 012.

13. 1111 Bp., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.) 013.

14. 1111 Bp., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.) 014.

15. 1117 Bp., Bogdánfy utca 5/B (Gimnázium) 015.

16. 1117 Bp., Bogdánfy utca 5/B (Gimnázium) 016.

17. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 017.

18. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 018.

19. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 019.

20. 1117 Bp., Váli utca 1. (Gimnázium) 020.

21. 1117 Bp., Váli utca 1. (Gimnázium) 021.

22. 1117 Bp., Váli utca 1. (Gimnázium) 022.

23. 1117 Bp., Váli utca 1. (Gimnázium) 023.

24. 1117 Bp., Váli utca 1. (Gimnázium) 024.

25. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 025.

26. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 026.

27. 1117 Bp., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.) 027.

28. 1113 Bp., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 028.

29. 1113 Bp., Aga utca 10. (Óvoda) 029.

30. 1113 Bp., Aga utca 10. (Óvoda) 030.

31. 1113 Bp., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 031.

32. 1113 Bp., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 032.

33. 1113 Bp., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 033.

34. 1113 Bp., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.) 034.

35. 1118 Bp., Zólyomi út 20–22. (Óvoda) 035.

36. 1118 Bp., Zólyomi út 20–22. (Óvoda) 036.

37. 1112 Bp., Érdi út 2. (Ált. Isk.) 037.

38. 1118 Bp., Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda) 038.

39. 1118 Bp., Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda) 039.

40. 1118 Bp., Dayka Gábor utca 4/B. (Óvoda) 040.

41. 1112 Bp., Érdi út 2. (Ált. Isk.) 041.

42. 1112 Bp., Érdi út 2. (Ált. Isk.) 042.

43. 1112 Bp., Érdi út 2. (Ált. Isk.) 043.

44. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 044.

45. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 045.

46. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 046.

47. 1118 Bp., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI) 047.

48. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 048.

49. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 049.

50. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 050.

51. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 051.

52. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 052.

53. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 053.

54. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 054.

55. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 055.

56. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 056.

57. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 057.

58. 1118 Bp., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.) 058.

59. 1112 Bp., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 059.

60. 1118 Bp., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI) 060.

61. 1118 Bp., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI) 061.

62. 1112 Bp., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 062.

63. 1112 Bp., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 063.

64. 1112 Bp., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 064.

65. 1112 Bp., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.) 065.

66. 1115 Bp., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.) 066.

67. 1115 Bp., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 067.

68. 1114 Bp., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.) 068.

69. 1115 Bp., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.) 069.

70. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 070.

71. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 071.

72. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 072.

73. 1115 Bp., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 073.

74. 1115 Bp., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 074.

75. 1115 Bp., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.) 075.

76. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 076.

77. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 077.

78. 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.) 115.
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PAPP zOltÁN
MeMO

Papp Zoltán vagyok, 37 éves, egyedülál-
ló. Gépészmérnökként végeztem a Deb-
receni Egyetem Műszaki Karán. Közel 
nyolc éve dolgozok egy multinacioná-
lis, kontaktlencséket előállító gyárban, 
ahol karbantartási, termelékenységjavító 
beavatkozásokat végzek nap mint nap, 
műszakos munkarendben. 2017 óta la-
kok a XI. kerületben a Fehérvári úton. 
Másodállásban két évig dolgoztam ebben 
a 200 lakásos társasházban gondnokként, 
hogy gyorsabban elő tudjam teremteni 
egy saját lakás önerejét. Megismertem 
rengeteg különféle habitusú, politikai 
nézetű és érdeklődési körű embert ez idő 
alatt. Sokaknak segítettem ügyes-bajos 
gondjai megoldásában. Még mostanában 
is eljárok bevásárolni, gyógyszert ki-
váltani néhány mozgásában korlátozott 
idősnek. Szeretem a jó tömegközlekedést 
és a nagyváros nyújtotta minden előnyt. 
Simán el tudnám képzelni, hogy itt élem 
le az életem a kerületben. Vannak vi-
szont gondok, például az elharapódzott 
ingatlan árak, az elképesztő parkolási ne-
hézségek, a rongálások.

A helyi témákat taglaló programom egy-
szerű: vezessük be a legmodernebb kül-
földi technológiákat és szüntessük meg 
a parkolási nehézségeket a XI. és a XXII. 
kerületben. Növeljük  a biztonsági térfi-
gyelő kamerák számát, és változtassunk 
a jogszabályi környezeten, hogy az eset-
leges bűncselekményekről készült fel-
vételek gyorsabban felhasználhatóak 
legyenek, ezáltal nő a biztonságérzete 
a kerületekben lakóknak. Végül próbál-
junk javítani a fiatal pályakezdők első 
lakáshoz jutási esélyein, mert az albér-
letárak meghaladják a lakástörlesztő 
részleteket, és akinek a család nem tud 
segíteni az indulásnál, az kilátástalan 
helyzetbe kerül és külföldre menekül. 
Szerintem mindenkinek van minimum 
egy ismerőse, aki pusztán anyagi okok 
miatt emigrált nyugatra.

Az országos kérdések, amik foglal-
koztatnak: a túlárazása az állami beru-
házásoknak, legyen az autópálya, vasút, 
különböző beszerzések. A mostani há-
borús helyzet rávilágított, hogy az erős 
hadsereg olyan, mint egy jó biztosítás: 
békeidőben pénzkiadással jár, de azonnal 
megtérül, ha rosszra fordulnak a dolgok. 
Az egészségügyre is ráférne egy átterve-
zés úgy preventív lakossági, mint ellátá-
si oldalon. Békés megyéből származok. 
Az ottani másodrendű utak egészen elké-
pesztően rossz minőségűek, de az ország 
egész infrastruktúrájával kell majd fog-
lalkozni a választás nyertesének.

eSze tAMÁS
MI HAzÁNK

1946-ban születtem, a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen két mérnöki diplomát sze-
reztem. 

Szakterületem az energetika, ma is 
a Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett 
tagjaként dolgozom. 

Bár születésem óta budafoki vagyok, 
számos ponton kapcsolódik az életem Új-
budához. 

Tízéves koromtól a nyári szünidőkben 
„gazoló” gyerek voltam a MÁV-nál, mun-
kánk nagy részét a Kővirág sor melletti 
vágányszakaszon végeztük. 

Húszévesen a Beloiannisz kézilab-
da-szakosztályának voltam az intéző-
je. Albertfalvára nősültem, a Beszkárt 
strandra jártam, és amíg Budafokon a há-
zunkat építettem, hat éven keresztül lak-
tam a Kisköre utcában. 

Az 1980-as évektől rendszeresen támo-
gattam anyagilag is a Lágymányosi Spari 
Egyesület kajak-kenu szakosztályát, töb-
bek között a leégett csónakház újjáépí-

tését, új hajók beszerzését. A mai napig 
rendszeresen részt veszek veterántalálko-
zóikon. Mivel fő szakterületem az ipari 
kazánok telepítése és javítása, számos 
üzemben, többek közt a Kelenföldi Hő-
erőműben és az Április 4. Gépgyárban 
vállaltam munkát, így komoly rálátásom 
van a rendszerváltás során ellopott üze-
mekből utcára lökött munkások sorsának 
alakulására. 

Véleményem szerint egy újbudai parla-
menti képviselő munkájához tartozna:
▪ Felülvizsgálni a kerületi lakásépítési 

koncepciót. A most épülő megfizethe-
tetlen lakásokat befektetők vásárolják 
meg, akik méregdrágán albérletbe ad-
ják azokat. Ehelyett állami támogatás-
sal szociális bérlakásokat kéne építeni. 

▪ Mivel a főváros túlnépesedett, az inf-
rastruktúra-fejlesztés (főként a közle-
kedés) nem tudja követni a lakosság 
számának növekedését, szabályozni 
kellene a túlépítkezéseket. 

▪ A még meglévő gyárterületeken állami 
beruházással, környezetbarát techno-
lógiák bevezetésével kellene munkale-
hetőséget teremteni, hogy a helyi lako-
soknak ne kelljen napi szinten órákat 
utazni megélhetésükért. 

▪ A Duna-part rehabilitációjának első 
lépéseként a Lágymányosi-öböl bejára-
tánál létrejött iszap- és sóderlerakódást 
kell kikotortatni. 

Gondolkodjunk és cselekedjünk racioná-
lisan!

SCHleNK rICHÁrD
MUNKÁSPÁrt – ISzOMM

1974-ben sza XI. kerületben, ott is 
nőttem fel, jelenleg pedig a XXII. kerü-
letben élek. 48 évem köt Dél-Budához, 
annak múltját és jelenét is ismerem. Úgy 
gondolom, hogy felelősséggel részt tudok 
vállalni az itt élők és az ország életének 
jobbá tételében.

Hiszem, hogy a NER-lovagokkal teli 
Fidesz-kormánynak mennie kell, de tu-
dom azt is, hogy a korábban már levitéz-
lett, és a szalonnácikból parizerhősökké 
vált Jobbikkal összefogó ellenzéki ko-
alíció sem lehet hosszú távú megoldás, 
mivel annak úgynevezett „sokszínűsége” 
annyi ellentétet szül, ami képtelenné teszi 
a kormányzást.

Határozott baloldali fordulatra van 
szükség! Olyan fordulatra, amelyben 
a kis emberek is lehetőségekhez jutnak! 
A stadionépítésekre fordított összegeket 
(is) azonnal a szegényebb rétegek fele-
melésére kell fordítani! Nemcsak segé-
lyezéssel, hanem lehetőségteremtéssel: 
a minőségi oktatás biztosításával, és olyan 
hosszú lejáratú pénzügyi kölcsönökkel, 
melyekkel korszerűsíthetik otthonaikat, 
ezáltal csökkenthetik rezsiköltségeiket.

Javítani kell a digitális hozzáférést: 
a kommunikáció, a hírek elérése és a mun-
kafeltételek is jobbá válhatnak.

Ki kell bővíteni a családtámogatási 
rendszert: kapjanak lehetőséget a gyer-
meküket egyedül nevelő szülők is. A Fi-
desz-éra alatt nem emelkedett a gyerme-

kek után járó szociális juttatások összege, 
ezért ezek az összegek is korrekcióra szo-
rulnak.

Az Orbán-kormány keleti politikája 
elhibázott volt, elszigetelte országunkat 
az EU-tól. Biztosítani kell a „visszatérést” 
Európába! Az oroszok nem támadhatják 
meg a NATO országait, mert abból világ-
háború lenne, de Ukrajnát a jelek szerint 
bedarálják. Diplomáciai úton határozot-
tan kell kiállni az ukrán függetlenség 
mellett, de magyar katonákat nem enged-
hetünk Ukrajnába harcolni!

Dél-Buda megtelt! Csak olyan ingat-
lanfejlesztéseket szabad engedélyezni, 
amelyek nem növelik a kerületek leter-
heltségét: környezetvédelmi és infra-
strukturális beruházásokra kell kötelezni 
az építkezőket, hogy a lakosság életminő-
sége ne romoljon!

Mindannyiunk érdeke, hogy végre egy 
igazi baloldali párt kapjon lehetőséget, 
mely valóban az emberek érdekeit veszi 
figyelembe, és nem a tőke parancsára cse-
lekszik. Elég volt a NER-ből, elég volt 
a háttérben egymást torkát fojtogató (nem 
folytogató) ellenzékből is.

Hatalmat a népnek!

NÉMetH zSOlt
FIDeSz–KDNP

Tisztelt Választópolgár!
Németh Zsolt országgyűlési képviselő va-
gyok, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

Dél-Buda, és ezen belül Újbuda főváro-
sunk egyik leggyorsabban fejlődő, pezsgő 
kerülete, sok család otthona. Helyi jelölt 
vagyok. Szeretem ezt a városrészt, és ezer 
szállal kötődöm hozzá. Itt élek, vásáro-
lok, sportolok, járok templomba, a gyer-
mekeim Újbudán jártak iskolába, a szü-
leim a budafoki temetőben nyugszanak. 
Tudom, hogy mire van szüksége az itt 
élő embereknek. Célom, hogy tisztább, 
egészségesebb, élhetőbb környezetet te-
remtsek számukra.

Tudom, hogy a közlekedés nagy gon-
dot jelent, ezért mindent meg fogok tenni, 
hogy országgyűlési képviselőként elő-
segítsem az elővárosi vasút és a dél-bu-
dai fonódó villamoshálózat fejlesztését. 
Megfelelő közösségi közlekedési lehető-
séget kell az itt élők számára biztosítani, 
amelynek segítségével gyorsan és célsze-
rűen utazhatnak. Az Etele téri intermodá-
lis közlekedési csomópont kialakításáért 
régóta dolgozom. De a megvalósulás kü-

szöbén álló Galvani híd is lényegesen ja-
vítja majd Dél-Buda közlekedését. 

Ami a természet védelmét illeti, a for-
galmi dugók megszüntetése mellett ezt 
a célt szolgálja a Zöld Duna-part projekt is. 
Egészséges, szép Duna-parti környezetet 
szeretnénk létrehozni. Egy új zöld sávot, 
gyalogos-kerékpáros sétányt építenénk 
a Kopaszi-gáttól a nagytétényi kastélyig. 
Azt tapasztalom, hogy ennek pártállástól 
függetlenül mindenki örül. Szeretnénk, 
ha a kisgyermekes családokat, a sportol-
ni vágyókat, az idősebb korosztályt, tehát 
mindenkit kiszolgálna ez a csodálatos 
partszakasz, futópályával, edzőparkkal, 
játszóterekkel, kerékpárúttal. A területet 
csak az itt élők igényeinek megfelelően 
szabad fejleszteni, ezért helyi konzultáci-
ót kezdeményeztem a létrejövő parti sáv 
első, 3,6 kilométeres szakaszával kapcso-
latban. Köszönöm a javaslataikat! A meg-
valósítás folyamatban van, a tervezés 
megkezdődött. Visszaadjuk a folyópartot 
a budapestieknek!

Egyedüli képviselőjelöltként álltam ki 
a civilek mellett a Kelenföldi Városköz-
pont és a Vahot utcai termelői piac meg-
mentéséért. Szeretném mielőbb felújít-
va, modernizálva látni a városközpontot 
a mai kor igényeinek megfelelő külsővel 
és szolgáltatásokkal. Fontos számomra, 
hogy a közvagyont megőrizzük, főleg, ha 
valós helyi igényeket elégít ki.

Április 3-án számítok a támogatására!

tÓtH eNDre
EGYSéGBEn MAGYARoRSzÁGéRt

Szavazzon a kormányváltásra, támogas-
sa Tóth Endrét, az ellenzék közös jelölt-
jét!        

Tóth Endre vagyok, Dél-Buda közös el-
lenzéki jelöltje, az ottani ellenzéki elővá-
lasztás győztese. Arra kérem, hogy április 
3-án álljon ki ön is a kormányváltás mel-
lett, támogassa a jelöltségemet, és szavaz-
zon az ellenzéki pártok közös listájára!

31 éves közgazdász és szociológus 
vagyok. Feleségemmel Újbudán élünk, 
a választások előtti hetekben várjuk első 
gyermekünk érkezését. Nem készültem 
politikusnak, de nem bírtam tétlenül 
szemlélni, hogy a hazám belefullad a kor-
rupcióba, és hogy a szívemnek oly kedves 
oktatási rendszer teljesen leépül. 2017-ben 
kezdtem aktívan politizálni, az elmúlt 
években a Momentum Mozgalom elnök-
ségi tagjaként és budafok-tétényi képvi-
selőjeként dolgoztam a változásért.

Oktatáspolitikusként, az ellenzéki 
pártok oktatáspolitikai szóvivőjeként 
azért küzdök, hogy végre valódi anyagi 

és szakmai megbecsülést nyújtsunk a pe-
dagógusoknak. Jelenleg 12 ezer pedagó-
gus hiányzik az iskolákból és az óvodák-
ból, a hiányzó szakemberek száma évről 
évre nő. Nem halogatható tovább az ok-
tatás megújítása, hiszen lassan nem lesz, 
aki tanítsa a gyermekeinket!

A diákokat kifacsarja a túlzott órater-
helés. A szülők hiába fizetik a sok adót, 
drága magánórákra kell járatniuk a gye-
rekeiket. A tanárokat sem szabadon taní-
tani, sem  sztrájkolni nem hagyják.  Vál-
toztatnunk kell!

Szabad és modern iskolarendszert kell 
építenünk, ami valóban felkészíti gyer-
mekeinket a felnőtt életre! Az ellenzék 
50 százalékos pedagógusbér-emelést, 
a szakmai autonómia visszaállítását 
és a bürokratikus tankerületi rendszer 
megszüntetését ígéri. Mi valóban törő-
dünk a következő generáció fejlődésével!

Megálljt kell parancsolnunk Újbuda 
mértéktelen beépítésének is! Nemcsak 
az iskolákat kell visszaadni az önkor-
mányzatoknak, hanem az építéshatósági 
jogköröket is, hogy újra helyben dönthes-
senek arról, mi épülhet, és mi nem. Meg 
kell szüntetni a haveri alapon osztoga-
tott kiemelt kormányzati beruházásokat, 
és be kell vonni a lakosságot a saját tele-
pülése fejlesztésébe! Az ingatlanbefekte-
tőket kötelezni kell, hogy a közösségnek 
is adjanak vissza valamit a profitjukból! 
Ne csak lakások és irodák, hanem új par-
kok, játszóterek, óvodák és rendelők is 
épüljenek!

Nyissunk együtt új korszakot Dél-Bu-
dán és Magyarországon!

SzABó GÁBoR DÁniEl
NOrMÁlIS PÁrt

Soha nem foglalkoztam politikával, nem 
is gondoltam volna, hogy eljutok odáig, 
hogy egy választáson elinduljak. Hogy ez 
mégis megtörtént, egy dologgal magya-
rázható: meguntam, hogy a politikusok 
és a média irányítja az életemet, ráadásul 
úgy, hogy nem a valóságról beszélnek!

Az elmúlt tíz évben olyan rettegést 
és megosztottságot értek el az ország-
ban, amire rég nem volt példa! Volt-e 
az egésznek alapja? – ezt lehet, hogy soha 
nem tudjuk meg, de mindenki eldöntheti 
maga.

Amikor a környezetemben elmondtam, 
hogy el akarok indulni a választáson, 
mindenki lebeszélt. A hozzám legköze-
lebb állók féltettek, a barátok, munka-
társak csodálkoztak: miért jó ez nekem? 
Ráfordítom az időmet, energiámat, koc-
káztatom a munkámat, és még a kam-
pánytámogatásról is lemondok?! 

Mindenkinek igyekszem megmagya-
rázni, hogy addig nem lesz változás, 
amíg valami egészen más indíttatású cso-

port vagy közösség be nem kerül a par-
lamentbe. A mostaniakat hiába hívják 
„képviselőknek”, nem azokat képviselik, 
akik beszavazták őket, hanem a pártju-
kat, a frakciójukat, esetleg saját anyagi 
érdekeiket. 32 év óta ez az első alkalom, 
hogy ne valami vagy valaki ellen, hanem 
MELLETT lehessen voksolni.

A választási kampányban sok emberrel 
találkoztam, beszélgettem. Sokan érzik 
úgy, hogy az ő véleményük nem számít. 
Ez elkeserítő, és mielőbb változtatni kell 
ezen! Nem bíznak a pártokban, elegük 
van a korrupt politikusokból, és egyre ke-
vésbé hisznek a médiának. 

A legfontosabb igényként a normális, 
élhető hétköznapok merültek fel. Ezt tá-
mogatom én is. Szeretném elérni, hogy 
Újbuda közlekedési forgalomterheltsége 
csökkenjen. Szeretnék több zöld területet 
allokálni, ahol gyermekeink, állataink 
biztonságosan, zavartalanul szórakoz-
hatnak. Olyan közösségi életet kívánok 
teremteni, ahol az emberek köszönnek 
egymásnak, ahelyett hogy átnéznének 
egymáson, hogy Újbuda élhetőségéért 
együtt, összefogva egy szebb jövőt ala-
pozhassunk meg.

El kell döntenünk, hogy félni akarunk, 
vagy élni. Én ez utóbbira szavazok!  És na-
gyon örülök, hogy április 3-án az ország 
minden szegletében adott lesz a lehetőség 
a változást akaróknak és a gondolkozók-
nak, hogy a Normális Életet válasszák! 

 

OzSVÁt AttIlA
MKKP

2018 tavasza óta passzivistáskodok a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt kötelékében, 
földrajzilag kezdetben Cegléden, később 
Budapesten is, jelenleg főleg Dél-Budán, 
de elszórtan előfordulok a Nemzet Fűvá-
rosában és Pest megye-szerte. Szeretek 
tehenekkel zsonglőrködni és tésztaszűrő-
ből iszom a sört.

Célom, hogy minden eddiginél szeb-
bé, hasznosabbá és viccesebbé tegyem 

a Budapest 18. sz. országgyűlési egyéni 
választókerületet, s közben megpróbálom 
nem elpusztítani.

A kerületben eddig számtalan tevé-
kenysége volt a Kutya Párt passzivis-
táinak, a faültetéstől kezdve delfines 
négyszínfestésen és padfelújításon át 
a Hamzsabégi úti piknikig, ami a sé-
tány feldúlása elleni fellépésre hívta fel 
a figyelmet. Magam is részt vettem több 
ilyen projektben mint aktív passzivista, 
s nem szeretném megszakítani ezt a so-
rozatot, hiszen remek a társaság, és a cél 
nemes.

Megválasztásom esetén szeretném ki-
terjeszteni a passzivitást a délebbi dél-bu-
dai részekre, és Albertfalvának csinálok 
Irsafalvát, Kelenvölgyet pedig felviszem 
a hegyre.

1. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 078.

2. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 079.

3. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 080.

4. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 081.

5. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 082.

6. 1117 Bp., Sopron út 50. (Ált. Isk.) 083.

7. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 084.

8. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 085.

9. 1116 Bp., Bükköny utca 2–4. (GAMESZ) 086.

10. 1116 Bp., Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 087.

11. 1116 Bp., Gyékényes utca 45–47. (Albertfalvi Köz. Ház) 088.

12. 1116 Bp., Gyékényes utca 45–47. (Albertfalvi Köz. Ház) 089.

13. 1116 Bp., Bükköny utca 9. (Óvoda) 090.

14. 1116 Bp., Bükköny utca 9. (Óvoda) 091.

15. 1116 Bp., Bükköny utca 9. (Óvoda) 092.

16. 1116 Bp., Bükköny utca 9. (Óvoda) 093.

17. 1116 Bp., Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 094.

18. 1116 Bp., Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 095.

19. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 096.

20. 1119 Bp., Bikszádi utca 11–15. (Ált. Isk.) 097.

21. 1119 Bp., Bikszádi utca 11–15. (Ált. Isk.) 098.

22. 1119 Bp., Bikszádi utca 11–15. (Ált. Isk.) 099.

23. 1119 Bp., Bikszádi utca 61–63. (Ált. Isk.) 100.

24. 1119 Bp., Bikszádi utca 61–63. (Ált. Isk.) 101.

25. 1119 Bp., Bikszádi utca 61–63. (Ált. Isk.) 102.

26. 1119 Bp., Bikszádi utca 61–63. (Ált. Isk.) 103.

27. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 104.

28. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 105.

29. 1119 Bp., Fogócska utca 4. (Ált. Isk.) 106.

30. 1116 Bp., Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 107.

31. 1116 Bp., Kiskőrös utca 1. (Ált. Isk.) 108.

32. 1116 Bp., Kecskeméti J. utca 14. (Ált. Isk.) 109.

33. 1116 Bp., Kecskeméti J. utca 14. (Ált. Isk.) 110.

34. 1116 Bp., Kecskeméti J. utca 14. (Ált. Isk.) 111.

35. 1116 Bp., Kecskeméti J. utca 14. (Ált. Isk.) 112.

36. 1112 Bp., Kamaraerdei út 16. (Szoc. Otthon) 113.

37. 1119 Bp., Mérnök utca 39. (SZÁMALK) 114.
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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. 

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan 

HORÁNY, DUNA 5 perc, 300 nsz-öles 
bekerített telek eladó. 06/70/268-1596. 

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

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

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

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha 
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245. 
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Bútormozgatással, takarítással.  
Tel.: 06/30/422-1739. 
KERTI MUNKÁT, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, 
gondozást, permetezést vállalok vidéken is. 
06/30/682-4431. 
HIDEG-MELEG burkolást, szobafestést, 
mázolást vállalok! Referenciák az alábbi linken: 

facebook.com/balogh.richardburkolo.  
Tel.: 06/70/676-4277. 
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
MEGBÍZHATÓ FESTŐ SZAKEMBERT keres? 
Bp. területén ingyenes kiszállással és felméréssel 
vállalok munkát. 0630/123-6387 afestom.hu 
KÖZÉPKORÚ, MEGBÍZHATÓ hölgy takarítást 
vállal, kizárólag a Budai részen! Hívjon 
bizalommal. 06/70/604-1757. 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694, 
festesma.iwk.hu
CSÖPÖG? KILAZULT? Letörött? Nem 
Záródik? Fúrni kell? Hívjon most!  
T.: 06/20/442-1411, www.ezermesterhazhoz.hu  
CIRKÓFŰTÉST szereltessen elavult 
gázkonvektorai helyett! Fűtéskorszerűsítés 
kondenzációs gázfalikazán (cirkó) 
felszerelésével. Teljes ügyintézés, garancia. 
Rózsa Péter gázszerelőmester 06/30/630-7862. 
E-mail: rozsapetist@gmail.com 
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés 
www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/990-7694.

 �Gyógyászat
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, 
rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában, mindez 
otthonában. 06/30/247-1095. 
15 ÉVE MŰKÖDŐ EXKLUZÍV 
magánrendelőnk várja Újbudán a Budafoki út 
22. szám alatt a pácienseket manuálterápiás 
és gyógytornakezelésekre. Porckorongsérv, 
gerincsérv, derékfájdalom, nyakfájdalom, műtét 

utáni rehabilitáció tartozik a profiljaink közé. 
www.mozgasklinika.hu 

 � Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.  
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00,  
CS 10.00–19.00.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938. 
RÉGISÉGEK-HAGYATÉK, örökség 
felvásárlása készpénzért, www.antikbudapest.hu, 
antik@antikbudapest.hu, 06/20/932-6495.
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol festményeket, 
ezüstöket, Herendi-Zsolnay porcelánokat. 
noegaleria@gmail.com, +36/70/946-0029

 �Gondozás  
IDŐSGONDOZÁST vállalok együtt lakással, 
hosszabb távra 24 órában: 06/20/224-9590.

 � 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. 

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
ETELE téri, 35 éve működő szépségszalonomba 
keresek nagy indulási kedvezménnyel nyugdíjas 
fodrászt és műkörmöst. 06/70/374-1106.

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: Dabis Balázs Silvius, Dési János, Kelemen 
Angelika, Tóth Kata, Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:  • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
• Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág 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
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 el-
érhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 
Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan
 

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

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

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

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
Toroczkai László miniszterelnök-jelölt és Dúró Dóra országgyű-
lési képviselő lakossági fórumot tart Újbudán, a Fővárosi Műve-
lődési Ház nagytermében (Fehérvári út 47.) április 1-jén (péntek) 
18 órától; jelen lesz a Bp. 2. választókerület jelöltjeként Novák 
Előd és a 18. vk. jelöltjeként Esze Tamás is. A Mi Hazánk ér-
telmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem 
következő előadását Woth Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök 
Egyesületének elnöke tartja A Szent Korona a legújabb kutatások 
tükrében címmel április 14-én, csütörtökön 18 órától a Bartók 
Béla út 96. alatti párthelyiségben. Az iroda nyitva kedden 9–11, 
csütörtökön 16.30–18 óráig. „Ne támogasson a kormány olyan 
szankciót Oroszországgal szemben, amely a magyar emberek-
nek kárt okoz!” címmel aláírásgyűjtés a Covid-oltások kötelező-
vé tétele ellen a https://mihazank.hu/szankciokellen címen. XI. 
kerületi ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnöké-
nél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet ér-
deklődni: novak.elod@mihazank.hu, 06/30/358-27-23, helyi 
hírek: facebook.com/mihazankujbuda.
 

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Továbbra is kampányolunk!
Közeleg április 3., az országgyűlési választás napja, ahol je-
löltjeink, Orosz Anna és Tóth Endre személyében képviseljük 
a változást, a jelenlegi rendszer alternatíváját. Kérdés esetén 
jelöltjeink és önkormányzati képviselőink is elérhetőek.
Kövesd munkánkat közösségi felületeinken, akcióinkat Újbu-
dán, vagy segíts nekünk, és légy részese a változásnak!
 

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

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

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

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)  
1. evk. képviselő, kulturális alpolgármester.  
Minden hónap utolsó keddjén tart fogadóórát, a járványidőszak alatt 
online: a www.facebook.com/BarabasRichard oldalon.  
Itt várjuk kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427. 
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu 

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

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő 
(Lágymányos). Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második 
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati 
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség, 
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.  
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06/30/566-4302. 
E-mail cím: info@molnargyula.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes 
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv. 
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 8. evk. 
Előzetes egyeztetés alapján; +36 30 655-3042,  
budai.miklos@ujbuda.hu

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

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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,  
+36/20/316-2925

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

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  önk. képv.  
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)  
15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com

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

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv. 
+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten 
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai 
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.  
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!  
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu

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

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,  
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.  
Egyeztetés alapján:  +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu
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Kosztolányi Dezső: Ének a tavasz elé c. költe-
ményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (K, J, L, B, 
A, L, Ű). 13. Összetételekben életet jelöl. 14. Kék 
fényű, félvezető alkatrész, angol kifejezéssel (2 
szó). 15. Össze-vissza: dúl! 16. Orosz férfinév. 
18. Air …, légi szállítás. 19. Énekesnő, dalszerző 
(Ibolya). 20. Életét a Monty Python társulat mu-
tatta be. 22. Menekülő. 24. Újul egynemű betűi. 
26. Ukrajna gépkocsijelzése. 27. Meredek vége! 
29. Éneklő szócska. 30. Tabi László József At-
tila-díjas író, humorista monogramja. 31. One 
…, társas tánc. 33. Szobrászkodik. 35. Pólus. 37. 
Gyalogol. 39. Bútordarab. 41. Vonatkozó név-
más. 42. Gyermeket váró nő. 43. Oxigén és beril-
lium vegyjele. 44. Vadkörte. 46. Muszlim mecset 
vezetője. 48. Terület, angolul. 49. Esze Tamás 
szülőfaluja. 52. Létezne. 53. Kén-monoxid, röv. 
54. Szolmizációs hang. 56. Tetőoszlop része! 
57. Dísz. 58. Tallium vegyjele. 59. Íz. 61. Jezsu-
ita szerzetes, csillagász (Ágoston). 64. A Héber 
ábécé első betűje. 66. Új-Zéland polinéziai szár-
mazású őslakosa. 68. Félix … de Vega y Carpio, 
spanyol költő, drámaíró. 70. Öreg. 71. Személyek 
vagy dolgok egymással való kapcsolata. 73. Ko-
márom-Esztergom megyei város a Duna mellett.

Függőleges: 2. Részben beilleszkedik! 3. Rali-
világbajnok francia autóversenyző (Sébastien). 4. 
Bartók Béla. 5. Maskara. 6. Afrika ország. 7. Habzó 

ital, régies szóval. 8. Női becenév. 9. Nemesgáz. 10. 
Angolszász hosszmérték, röv. 11. Vágóeszköz. 12. 
Nyomdászati alkotóelem! 13. Az idézet második 
sora (R, Z, Ö, Y, Y). 17. Emberek csoportja, bizal-
mas szóval. 19. Talján. 21. Első osztályú, röv. 23. 
Rangjelző szócska. 25. Kitagava …, japán famet-
sző és festőművész. 28. Dinamóméter. 30. Kelet-né-
met autócsoda. 32. Pescara megyei olasz község 
(ELICE). 33. A Stadler Rail által gyártott többré-
szes csuklós villamos motorvonat. 34. Görög betű. 
36. Gyűrű alakú korallzátony. 38. Vakolatdarab! 
40. Kén és arany vegyjele. 45. Szerep a Turandot-
ban. 47. Befagyott tavon lyukat vág. 50. Diplomata. 
51. Ízeltlábú állatok egyik fő testtája. 55. Ellenté-
tes kötőszó. 57. Kis vízfolyás. 59. Harsog. 60. Idi 
… Dada, ugandai tábornok és államelnök. 62. Bé-
csi egyes nőnemben! 63. Budapesti orvosegyetem 
egykori névbetűi. 65. Lehel névváltozata. 67. Rozs-
szem! 69. A pásztorok istene a görög mitológiában. 
71. Vissza: derékszíj. 72. Fordított kettős betű.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési 
határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 
1518 Budapest, Pf.: 135. vagy a rejtveny@ujbuda.
hu e-mail címre. 2022. 5. SZÁM REJTVÉNYÉ-
NEK MEGFEJTÉSE: „Egy szép este tavaszi este, 
szemét kék szemét kereste”. Nyertese: Brachna 
Zsuzsanna, 1116 Budapest, Fegyvernek u. Nye-
remény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben 
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Az Újbuda újságban ízelítőt 
olvashat programjainkról. 
A teljes programkínálatról 
a  www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon, az Újbuda 
60+ Program Facebook-
oldalán, illetve hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon érdeklődhet. 
A programokon való rész-
vétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy 
annak folyamatban lévő 
igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betar-
tásával látogathatók. Kérjük, előírásainkról 
előzetesen tájékozódjanak az idosbarat.uj-
buda.hu weboldalon, illetve hétköznap 9–14 
óráig személyesen a Kérő utcai 60+ program-
központban vagy a 372-4636-os telefonszá-
mon! A programváltozás jogát fenntartjuk.

XXVI. „Föld-napi”  
Sas-hegyi túra
Újbuda Önkormányzata a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága és a Röck Va-
sas Természetjárók közös szervezésében 
idén megrendezi a XXVI. „Föld-napi” 
Sas-hegyi túrát.

A Sas-hegy Budapesten található 266 mé-
teres magaslat, egy része Budai Sas-hegy 
Természetvédelmi Terület néven ismert. 
A lezárt, természeti kincsekben gazdag Bu-
dai Sas-hegyet erre a két napra kifejezetten 
Újbuda lakosainak nyitják meg.

Időpontok:
Április 20.: 12.00–16.00 
Április 21.: 9.00–16.00 
Helyszín:  1112 Bp., Tájék utca 26.
Várunk minden kedves, természetet ked-

velő érdeklődőt a megújuló látványokban 
gazdag Sas-hegyre, ahol a bemutatóköz-
pontban vetítésen megismerhetik a hely 
élővilágát, védett növényeit, majd a tanös-
vényen szakképzett vezetők kísérik végig 
a látogatókat a páratlan panorámával ren-
delkező hegy oldalán.

A jelentkezőket csoportokba szervezve, 
szakképzett túravezetők kalauzolják az él-
ményben és látványban gazdag sétára.

Jelentkezni lehet április 8. 12 óráig az Új-
buda Önkormányzata Jegyzői Igazgatóság, 
Sport Csoport munkatársainál. E-mail: ga-
bonyi.erika@ujbuda.hu

További információk a 372-3482-es tele-
fonszámon. 

Rejtvényfejtő klub
A foglalkozásokon különböző típusú ke-
resztrejtvények és logikai rejtvények meg-
oldásához kapnak hasznos szakmai útmu-
tatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik 
közös és egyéni gyakorlásra a feladványok 
megfejtéséhez, ezen felül rejtvények elké-
szítésében is segítséget nyújtanak az érdek-
lődőknek.

Legközelebbi foglalkozás: április 11. 
15.00

Helye: Polgármesteri Hivatal különhe-
lyiségében (Bp., XI. ker., Bocskai út 39. I. 
emelet 114. terem)

A hosszú kihagyást figyelembe véve kér-
jük, hogy az első foglalkozásra e-mailben 
(gabonyi.erika@ujbuda.hu) szíveskedjenek 
részvételüket jelezni!

Útifilm-vetítések
Április 5. 16.00–18.00 – Erdély
Április 12. 16.00–18.00 – Krakkó
Április 19. 16.00–18.00 – Prága
Április 26. 16.00–18.00 – Bécs
Helyszín: USZOSZ, Gazdagréti Idősek 
Klubja (Gazdagréti tér 1.); ingyenes; szer-
vező: Valentin Ferencné önkéntes; informá-
ció: 786-6084.

Jóga
Ismét jógafoglalkozásokat hirdetünk 
az őrmezői 60+ programközpontban 
(Kérő utca 3.)! Április 13-ától kéthetente 
szerdánként 12.15-től várjuk a kezdőket, 
haladókat.

Az aktív jógázás energiával tölt fel ben-
nünket, elősegíti a koncentrációt és az elme 
nyugalmát, támogatja szervezetünk mé-
regtelenítését és a jobb emésztést. Mindent 
egybevetve kitűnő mozgásforma azok szá-
mára, akiknek fontos a fizikai és mentális 
jóllétük.

A 60+ program idősbarát jógája a kerü-
leti időseknek nyújt lehetőséget a fentiek 
megtapasztalására. A gyakorlatok végre-
hajtása szék segítségével történik.

Előzetes regisztrációhoz nem kötött, in-
gyenes foglalkozás.

természetjárás
Budai-hegység, Odvas keltike túra

Üröm–Alsópatak-hegy–Mátyás-domb–
Jegenye-völgy–Solymár

Táv: 9 km, szint: 200 m
Találkozó: április 12. 8.40, Széll Kálmán 

tér, 218-as busz; ingyenes; információ: 
Bekéné Ágota és Soltész Ferencné (Caola) 
06/70/572-0184.

Budai-hegység,  
tavaszi találkozó
Szent Vér kápolna–Kálvária–Kiscelli 
Múzeum

Bécsi út–Doberdó út sarka (17, 19, 41 vil-
lamos, Katinyi mártírok parkja).  Előzetes 
jelentkezés szükséges április 19-éig.

Találkozó: április 23. 9.00, információ: 
Méri Sándorné (Caola) 06/30/549-8457. 
Múzeumi belépő ára (vezetéssel): nyugdí-
jas 1200 Ft, 70 év felett: 400 Ft. A parker-
dőben nyársalás – a hozzávalókat minden-
ki hozza magával!

velencei-tó mente
Dinnyés–Dinnyési fertő–Elzamajor–
Várpark–Dinnyés

Táv: 11 km, szint 50 m 
Előzetes jelentkezés szükséges.

Találkozó: április 30. 9.00, Déli pu., vonat 
vége (ind. 9.10 Székesfehérvárra); ingye-
nes; információ: Sepsey Katalin (Műanyag 
SC) 06/70/251-1493; jegy vásárlása: Diny-
nyésig. 

Gyógytorna-konzultáció 
Életmódváltás vagy panasz esetén kérje ki 
ön is gyógytornászunk tanácsát!

A fizikai egészség megőrzése minden 
életkorban fontos, de időskorban kiemelt 
figyelmet igényel. A mozgásszervi problé-
mák megelőzésében, kezelésében tapasz-
talt gyógytornász várja az érdeklődőket. 
A foglalkozáson lehetőség nyílik egyéni 
gondok átbeszélésére (a hétköznapokban 
mire figyeljünk, mit tegyünk, ha fájdalom 
jelentkezik; adott mozgásszervi problémá-
ra milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújt-

hat megoldást stb.). A beszélgetés online 
történik Google Meet felületen. Előzetes 
jelentkezés szükséges a 60plusz@ujbuda.
hu e-mail címen. A levélben kérjük, adják 
meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ ked-
vezménykártya számát.

táplálkozási tanácsadás
Ingyenes tanácsadásunkon egészséges 
táplálkozással, életmódváltással, beteg-
ségek étrendi kezelésével kapcsolatban 
kaphatnak személyre szabott tájékoztatást. 
A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött: 
minden hétköznap 8–14 óráig lehet re-
gisztrálni telefonon a 372-4636-os telefon-
számon vagy személyesen a helyszíneken 
nyitvatartási időben.

Táplálkozási szakemberünk legközelebb 
április 13-án várja az érdeklődőket az aláb-
bi helyszíneken és időpontokban:

Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső utca 3.) 9.30–11.30  

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

városjáró Gyaloglóklub 
Domoszlai erzsivel
Séta Békásmegyeren, a Pünkösdfürdői 
sétányon és tovább Budakalászon a Du-
na-parton

Időpont: április 12. Találkozó: 9 óra, Bat-
thyány tér, HÉV-végállomás; táv: kb. 8 km, 
kényelmes cipő szükséges. A program kb. 
14 óráig tart, a sétát vezeti: Domoszlai Er-
zsébet (Újbuda 60+ Program önkéntes)

Előzetes jelentkezés szükséges a do-
moszlai.erzsebet@gmail.com címen.

A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik  
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!

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

Caring         City a gondoskodó város

ÚjBuDAI ÖNKéNTES KOORDINáCIóS éS MóDSzERTANI KÖzPONT
Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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

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

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

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu. Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program (www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

kövessen minket a Facebookon is!

ESŐVÍZ GYűJTÉSÉRE  
ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA
Tisztelt Újbudai Lakosok!
Az esővízgyűjtő tartályok igényléséről szóló  
pályázat beadási határidejét a nagy érdeklődésre 
való tekintettel 2022. április 19-ig meghosszabbítottuk.

Részletek:  
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok

pályázati felhívás
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Vedd
magadra!
Tegyünk együtt  
a zöldebb jövőért!

Kiállítás és nyereményjáték:
március 24. - április 24.

allee.hu

hirdetés

+36 1 372 7698
ujbuda.hu/tavasz

Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Kft. idén is meg-
szervezi tavaszi nagytakarítási programját a kerület közterü-
letein. Az intenzív takarítási akcióval párhuzamosan a kerüle-
ti lakosok az előző évekhez hasonlóan továbbra is ingyenesen 
igényelhetnek komposztkereteket és zöldhulladékgyűjtő-zsá-
kokat, és ismét megrendezésre kerül az aprítékolási akció és 
a veszélyes- és elektronikai hulladék gyűjtés is.

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
április 4.–április 9.  KELENFÖLD
április 10.–április 13  LÁGYMÁNYOS
április 14.–április 19.   GELLÉRTHEGY
április 20.–április 24. SZENTIMREVÁROS
április 25.–április 28.  ALBERTFALVA
április 29.–május 3.  ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
május 2.–május 4.  KELENVÖLGY, PÉTERHEGY
május 5.–május 8.  KŐÉRBEREK, TÓVÁROS
május 9.–május 11.   GAZDAGRÉT
május 12.–május 15. SASAD, SASHEGY

ÚJBUDA

RÉSZLETEK ÉS INFORMÁCIÓ:


