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Sokakat megmozgatott az adománygyűjtő akció  
Ingyen étkezés a menekült gyerekeknek Újbudán

Újbuda Önkormányzata 
és lakossága azonnal 
reagált az orosz–ukrán 
háború miatt kiala-
kult menekültválságra. 
A Magyarországra érkező 
gyerekek ingyen étkez-
hetnek a kerületi intéz-
ményekben, a családok 
ellátását rengeteg 
adománnyal segítik 
a kerület lakói (írásunk 
az 5. oldalon).

Az Ukrajna orosz lerohanása miatt 
menekülő családok gyermekei in-
gyen étkezhetnek az újbudai bölcső-
dékben, óvodákban és iskolákban – 
döntött a képviselő-testület március 
11-i rendkívüli ülésén. – Jelenleg 
1000–1500 ukrán vendégmunkás 
dolgozik a kerületben, hozzátar-
tozóik várhatóan rövid időn belül 
Újbudán kérnek majd és kapnak se-
gítséget – hangsúlyozta László Imre 
polgármester. A képviselők egy-
hangú döntése szerint az önkor-
mányzat az „ideiglenes védelemre 
jogosult menekülő” családok, illetve 
az Ukrajnában állandó lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárok 
gyermekeinek egyaránt biztosítja 

a térítésmentes étkezést. A XI. ke-
rületben átmenetileg otthonra lelő 
fél és három év közötti gyerekek 
az Újbudai Bölcsődei Intézmények 
által nyújtott alternatív napközbeni 
ellátást, illetve időszakos gyermek-
felügyeletet kaphatják. 

– Eddig három gyermek számára 
kérték az óvodai ellátást, négy pe-
dig már lapzártánk idején is a helyi 
iskolák valamelyikébe járt – mondta 
Győrffyné Molnár Ilona humánszol-
gálati igazgató. 

A döntés miatt nőnek az önkor-
mányzat kiadásai, ezért a testület 
módosította az idei költségvetési ren-
deletet. Ennek értelmében a koráb-
ban a járványügyi helyzetre képzett 
veszélyhelyzeti tartalékból fedezik 
a háború okozta menekültügyi fel-
adatok költségeit is. A pénzügyi fo-
lyamatokról az önkormányzat folya-
matosan tájékoztatja a képviselőket.

A vonatkozó 2011-es törvény 
értelmében a menedékes státuszú 
kiskorúaknak alanyi jogon jár 
az óvodai ellátás, illetve a nagyob-
bak tankötelesek. Az érintettek – 
beleértve az Ukrajnában állandó la-
kóhellyel rendelkező és február 24. 
óta Magyarországra érkező magyar 
állampolgárok gyermekeit – ugyan-
olyan óvodai, illetve iskolai nevelés-
ben, oktatásban részesülnek, mint 
a többi gyerek.

ÚjbudA sEgít

M
TI

/C
ze

gl
éd

i Z
so

lt

+36 1 372 45 66
ÚJBUDAI MENEKÜLT INFORMÁCIÓS VONAL



 | 2022. március 16. | 2 3 | 2022. március 16. |  

Az 1848–49-es forra-
dalom és szabad-
ságharc emlékére 
rendezett ünnep-
ségen adta át Újbuda 
Önkormányzata 
a kerület rangos kitün-
tetéseit. A megem-
lékezésen a Petőfi 
Musical Stúdió adott 
műsort. 

– Nehéz emlékezni a magyar 
történelem sorsfordító nap-
jaira, amikor az országhatár 
közelében milliókat űznek el 
otthonaikból – utalt ünnepi 
beszédében László Imre pol-
gármester az Ukrajnában zaj-
ló orosz invázióra, melynek 
kapcsán a haza fontosságáról is szólt. Az ünnepségen a ke-
rület vezetői átadták a Pro Urbe Újbuda kitüntetést, amely 
a kerület fejlődéséért, szellemi, anyagi javainak gyarapítá-
sának elismeréseként ado-
mányozható.  

Dr. Péteri Miklóst, a Szent 
Imre Kórház nyugalmazott 
főigazgatóját több évtizedes 
kiemelkedő gyógyítói te-
vékenységéért tüntették ki. 
Az orvos 1990–1995 között 
igazgatóhelyettesként, majd 
2001-ig főigazgatóként irá-
nyította a kórház életét. Mint 
lapunknak elmondta, a ’90-es 
évtized viharos volt, hiszen 
akkoriban hozzájuk tartoztak 
a rendelőintézetek és a körze-

ti orvosi praxisok is, a vezetésnek részt kellett vennie az integ-
rált mamutintézmény átstrukturálásában, csatolmányai lebon-
tásában. A munkaerőhiány kevésbé, a forráshiány azonban 

akkor is komoly kihívást 
jelentett, a fejlesztések sok-
szor csak személyes kapcso-
latok révén váltak elérhető-
vé. Ilyen volt az 1992-ben 
beszerzett CT is, ami kivált-
ságnak számított a főváro-
si kórházak között. Péteri 
Miklós szerint a jó kollektíva 
miatt sikerült minden nehéz-
ségen átlendülni. 

Balogh Zsuzsanna és Zna-
menák Rita, az albertfalvai 
Női Sarok Klub vezetői kö-
zösségépítő tevékenységük-
kel érdemelték ki a Pro Urbe 
Újbuda díjat.

A kerületi közösségek 
építésében, fejlesztésében 
végzett kiemelkedő társa-
dalmi munkát is elismerte 
az önkormányzat. Pro Com-
munitate Újbuda kitüntetés-
ben részesült Barlai László 
festőművész a Kelenvölgyi 
Festőiskola létrehozásáért, 
valamint a művészeti kö-
zösségek tanításáért, ösz-
szefogásáért. Ezt a díjat 
kapta meg Újbuda XI. ke-
rület Facebook-csoportja 
is, információszolgáltató, 
közösségösszetartó és épí-
tő tevékenységéért. A díjat 
a csoport képviselője, Rátay 
András vette át.    

T. D.

aktuális aktuális

Általános iskolás gyerekek ingyenes néptáncoktatáson vehetnek részt  
a Fonóban a Culture43 nonprofit programsorozat részeként. A néptánc  
szellemisége közösségekről, a mozgás öröméről, az egymás iránti gondoskodásról, 
gyerekeink testi, lelki és szellemi egészségéről szól – vallják a szervezők.  
Az osztályok regisztrációját folyamatosan várják a https://culture43.hu oldalon.

Ingyenes néptáncoktatás a Fonóban
Az 1848–49-es forradalom és szabad-

ságharc hősei előtt tisztelegtek Újbuda 
Önkormányzatának vezetői. László 
Imre polgármester, valamint Ba-
kai-Nagy Zita, Orosz Anna és Hintsch 
György alpolgármesterek a március 
15-i nemzeti ünnep alkalmából elő-

ször Irinyi János vegyész szobrát ko-
szorúzták meg. Irinyi Jánost a biztonsági 

gyufa forradalmasítójaként tartják számon, 
de az 1848-as eseményekben is szerepet vállalt: 

a legenda szerint a forradalmárok követeléseit tartalmazó 12 
pontot ő szövegezte meg, majd küldte Pestre. A Batthyány-kor-
mány idején az állami gyárak főfelügyelője volt, Kossuth pe-
dig 1849-ben kinevezte a nagyváradi lőporgyár és ágyúöntöde 
élére; az üzem az utolsó pillanatig ellátta a honvédséget fegy-
verrel és lőszerrel. A megemlékezés pár utcával arrébb, Irinyi 
József emléktáblájánál folytatódott. József Irinyi János öccse 
volt, újságíróként dolgozott, majd országgyűlési képviselőnek 
választották. Az 1848-as pesti forradalomban tagja volt an-
nak a választmánynak, amelyik követelte a Helytartótanács-
tól a cenzúra eltörlését, Táncsics Mihály szabadon engedését.  
Ő javasolta, hogy követeléseiket foglalják pontokba.

Március 15-i koszorúzásFarsanggal búcsúzott 
a megújuló Adaptér
A télbúcsúztatás jegyében szer-
vezett farsangi mulatságot 
a Bercsényi Brancs nevű Face-
book-közösség. A Bercsényi utca 
10. alatti Adaptérben a családi 
program résztvevői a Csízbox 
fotómasinájával megörökíthet-
ték jelmezüket, és akár huszár 
főhadnaggyal is fényképezked-
hettek. Volt egyedi csákókészí-
tés, lézer-ugróiskola, hangszer- 
és kütyüsimogató is. 

A farsanggal egyúttal az Adap-
tértől is elbúcsúztak egy időre 
a szervezők, a helyet ugyanis 
most kezdik el felújítani az euró-
pai uniós támogatásból létrehozott 
CUP4Creativity projekt részeként. 
– A rekonstrukció vége ősszel 
várható – mondta Tömör Miklós, 
a Bercsényi Brancs koordinátora.

– A CUP4Creativity három lá-
bon áll. Az Adaptér art and tech 
center lesz, azaz egy profesz-
szionális hang- és videostúdió, 
digitális, welcome experien-
ce elemekkel ellátott fogadó-
tér – számolt be Ézsiás Eszter, 
az Insert programmenedzse-
re. Az Insert különféle prog-
ramlehetőségeket kínál, hogy 
ösztönözze a kerület lakóit ér-
deklődésük kiszélesítésére, te-
hetségük felismerésére. A pro-
jekt harmadik modulja az Insert 
platform; ez egy online erőfor-
rásmenedzsment-appl ikác ió, 
amellyel bárki könnyedén lét-
rehozhat és meghirdethet bár-
milyen eseményt. Ez lehet kerti 
parti, közös főzés, képzőművé-
szeti workshop és így tovább.

A szabadság 
csak abszolút 
lehet
Más ez a március 15-
e, mint volt a tava-
lyi, de remélem, 
rendkívüliségé-
vel nem kell 
már sokáig 
együtt élnünk. 
Nehéz ugyan-
is úgy emlé-
kezni a magyar 
történelem sors-
fordító napjaira, 
hogy az országhatár 
közelében milliókat űz-
nek el otthonaikból. Hogy milliók veszítik el 
otthonukat, és milliók teszik fel a kérdést: hol 
van most a „haza”?

Ezen nem lehet annyival túllépni, hogy 
a haza ott van minden szívben. A haza ugyan-
is az emlékek, a helyek, a gyökerek, a kapcso-
lódások, a remény és a szabadság sűrű szöve-
dékéből áll össze. Ma a kárpátaljai magyarok 
és megannyi Ukrajnából menekülő biztonsági 
hálóját bombák, lövegek és a rájuk zúduló ag-
resszió sértik  fel.

Mi, magyarok ismerjük ezt az érzést. Szán-
dékosan nem tudásról beszélek. A tudás el-
mondható és megismerhető, az érzések viszont 
nehezen vagy egyáltalán nem elbeszélhetők. 
Ami nekünk 2022-ben a Nemzeti dal, az 1848-
ban a múzeum lépcsőjén a szabadság elemen-
táris érzése volt. Ez az érzés rímekben és költői 
képekben áthagyományozható, viszont a sza-
badságot csak megélni lehet.

Nincs olyan, hogy kicsit vagy csak rész-
ben vagyunk szabadok. A mindenkori már-
cius 15-e üzenete az, hogy a szabadságnak 
nincs skálája. Azt nem lehet felporciózni, azt 
nem lehet adagolni. Nem lehet, nem szabad 
és nem is tudunk kis szabadságban és sok 
rabságban élni.

A szabadság csak abszolút lehet. Ennek je-
gyében indultak el a márciusi ifjak, és ezért 
fogtak fegyvert, álltak ellent az önkénynek 
a magyar szabadságharcosok. 1848 az 1956. 
Egy és ugyanaz. Szabadságélményeink, mely 
élményekért honfitársaink nekünk és értünk 
küzdöttek meg. A vérüket adták, hogy ne-
künk ne kelljen. A hazáért indultak el, hogy 
nekünk hazánk legyen.

Soha nem gondoltam azt, hogy a történelem 
véget ért volna. De azt sem gondoltam, hogy 
a háború közvetlensége és közelsége ennyire 
meg fogja hazánkat is érinteni.

Ilyen helyzetben az összekapaszkodás, 
a másik ember felé irányuló segítség, köte-
lességünk. És kötelességünk olyan világban 
hinni, olyan világot akarni, amelynek elvei 
a béke szeretetén nyugszanak.

Irinyi József újbudai emléktáblájánál fel-
idéztem az általa csokorba gyűjtött legendás 
12 pontot. Az akkori követelések közül sok 
teljesült, de úgy vélem, hogy nemzetünk to-
vábbra is kívánja a sajtó szabadságát, felelős 
minisztériumot „Buda-Pesten” és az úrbéri 
viszonyok megszüntetését. 

Gyerekként nagyon vártam a március 15-i 
ünnepségeket, oda képzeltem magam a Nem-
zeti Múzeum lépcsőjére, gondolatban voltam 
szónok és huszár is. A bennem élő gyermek 
szól most hozzám, amikor látom a pályaud-
varok menekültjeit, az élelemre, takaróra 
és gyógyszerre váró kárpátaljai magyarokat 
és ukrán társaikat. Hozzám szól ez a gyer-
mek, és kéri: cselekedj, itt az idő!

Figyeljünk a bennünk lakozó március 15-i 
gyerekre, és cselekedjünk felnőttként! Mert 
a szabadság csak egyetemes, a szabadság csak 
abszolút lehet. 

Ezt üzeni ma gyerek és felnőtt Magyaror-
szágnak és az egész világnak!

László Imre,
Újbuda polgármestere

Az Újbuda Prizma munkatársai 
és gépei az Etele út környékén 
takarították a járdákat, parko-
lókat, sétányokat. A következő 
hetekben folytatjuk a lakóte-
lepek rendbetételét.
A tavaszi nagytakarítás pedig 
április 4-től indul a kerületben.

Télbúcsúztató takarítás

A köztisztaság közös ügyünk  
– kikerültek az első kukák

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló új rendelet 
értelmében minden üzlet köteles gondoskodni arról, hogy saját 
területét tisztán tartsa, gondoskodjon az üzlet előtti szemetes 
kihelyezéséről és annak ürítéséről. Újbuda Önkormányzata ehhez 
egységes, kerületi logóval ellátott hulladékgyűjtő edényt ad, 
az elsőt a Kutyaszépítő Kuckónak már át is adták a hivatal  
munkatársai. Ha ön is szeretne üzlete elé kitenni ilyen kukát,  
azt a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen jelezheti.

Pro urbe és Pro Communitate díjak

Ünnepi elismerések

A Bartók 32 Galéria és Közösségi Tér jótékonysági 
koncertet szervezett a tíz éve a rászorulókért dolgozó 
Budapest Bike Maffia javára. A biciklis fiatalok 
alkotta civil szervezet az orosz–ukrán háború kezdete 
óta adományokkal és szállítmányozással segíti 
a háború elől menekülőket, így a rendezvény bevéte-
leit is erre a célra fordítják majd. A segélykoncerten 
olyan neves előadók és zenekarok léptek fel, mint 
Lovasi András, a Margaret Island, a Kaukázus vagy 
a Lóci játszik. A közönség készpénzben vagy elektroni-
kusan adhatta le adományait a bejáratnál. 

Jótékonysági koncert
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Több száz kilogrammnyi adomány gyűlt 
össze az ukrajnai háború elől menekülőknek 
az újbudai közösségi házakban, valamint 
a B32 Galéria és Kultúrtérben. Az első szál-
lítmányokat hamar elszállították az elosztó 
helyekre.

Adománygyűjtő akciót hirdetett Újbuda Önkormányzata 
az Ukrajna elleni orosz támadás miatt otthonukból elmene-
külők megsegítésére. A március 1-jén megjelent felhívásban 
arra kérték a kerületieket, hogy vigyenek a gyűjtőhelyekre 
konzervet, termoszt, tisztálkodószereket, WC-papírt, ba-
baápolási és női higiéniai terméket, új alsóneműt, plédet 
és hasonló szükségleti cikkeket. A felsorolásban szerepelt 
a kutya-, illetve macskaeledel is, mivel sokan magukkal 
hozták házi kedvencüket. – Az ujbuda.hu és az önkormány-
zat Facebook-oldala rendszeresen frissül, itt lehet megtudni, 
hogy a menekülőknek éppen mire van a legnagyobb szüksé-
gük – mondta Bakai-Nagy Zita alpolgármester. – Most olyan 
termékeket célszerű adni, amelyek gyorsan felhasználhatók, 
ez jelent azonnali segítséget. Ruhákra és játékokra jelenleg 
kevésbé van szükség – tette hozzá. 

Honnan hová?
Az adományokat folyamatosan várják több gyűjtőponton: 
B32 Galéria és Kultúrtér, Albertfalvi Közösségi Ház, Ke-
lenvölgyi Közösségi Ház, Őrmezei Közösségi Ház, Gaz-

dagréti Közösségi Ház, a Polgármesteri Hivatal Zsombo-
lyai utcai portája. – Első körben az önkormányzat központi 
raktárába vitték a szállítmányokat, egy részüket aztán 
a főváros vette át, és továbbította a menekültek szállásaira. 
Az adományok többsége a kerülettel együttműködő társ-
szervezetekhez és a fővárosi koordinációba kerül – mond-
ta lapunknak Barabás Richárd alpolgármester. (Előbbiek 
egyebek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Ma-
gyar Vöröskereszt és az Age of Hope Gyermekvédelmi 
Alapítvány.) Ezek a szervezetek a leadott igények alapján 
célzottan osztják szét a felajánlott dolgokat, és juttatják 
el a magyar–ukrán határra, illetve a különböző befogadó 
állomásokra. Az alpolgármester hozzátette: a kerület a fő-
várossal közösen keresi a további lehetőségeket, miként 
tudják a menekülők életét megkönnyíteni. – A XI. kerület 
folyamatosan tartja a kapcsolatot kárpátaljai testvérvárosá-
val, Benével – közölte Barabás Richárd. 

Színház helyett gyűjtőpont
Már a gyűjtés első hetében roskadásig megtelt a B32 Galé-
ria és Kultúrtér alagsora. A kerület több részéből érkeztek 
lakók megrakott szatyrokkal és dobozokkal. Ezekben vol-
tak a kisbabáknak cumik, cumisüvegek, több tucat csomag 
pelenka, hálózsák – sorolták a B32 munkatársai –, de ér-
keztek vény nélkül kapható lázcsillapítók, allergia elleni 
szerek, vitaminok, termoszok is. 

A hideg és meleg ételkonzervek mellett nem egy közös-
ségi házba vittek bébiételt, a nagyobbaknak nassolnivalót 
(még gluténmentes kekszet is), gyümölcslevet. 

A Kelenvölgyi Közösségi Házba is számolatlanul vittek 
adományokat, köztük étolajat, száraztésztát is. Utóbbiakat 
azonban az úton lévők kevésbé tudják felhasználni, a fő-
zéshez szükséges összetevők helyett érdemesebb gyorsan 
fogyasztható ételt adni – hívták fel a figyelmet a gyűjtő-

ponton. A szintén tömegével ér-
kező fogkefének, fogkrémnek, 
WC-papírnak, tusfürdőnek na-
gyobb haszna van. 

Az Albertfalvi Közösségi 
Házban – hasonlóan a többi 
gyűjtőhelyhez – a tartós élel-
miszerek mellett másfél méter 
magasan álltak a tisztára mosott 
vagy új plédek. Nagyon sok új 
férfi, női és gyermek alsónemű is 
felhalmozódott az iroda helyett 
most raktárként funkcionáló he-
lyiségben. A Gazdagréti Közös-
ségi Házban a gyűjtés második 
napján megtelt az egyik szoba, 
másfél kisbusznyi adományt 
már az első héten elvittek, a kö-
vetkező három napban újabb két 
kisbuszra való jött össze. Tóthné 
Vonsik Vivien, a Gazdagréti Kö-
zösségi Ház szakmai referense 
szerint a gazdagrétiek nagyon 
gyorsan reagáltak a felhívásra, 
és jelentősen megkönnyítették 
a szervezők dolgát azzal, hogy 
az adományokat felcímkézték. 

Menekültinfó: 
06/1/372-4566
– Az adományokkal és a se-
gítségnyújtással kapcsolatban 
az önkormányzat információs 
vonalán is lehet tájékozódni. 
Az újbudaiak által befogadott 
családok ugyancsak feltehetik 
itt kérdéseiket. Több, átmeneti-
leg Újbudán otthonra lelő szülő 

kért tájékoztatást gyermeke óvodába, illetve iskolába járá-
sával kapcsolatban is, valamint az orvosi ellátás is lénye-
ges kérdésként merül fel – mondta el Bakai-Nagy Zita. 

T. K.

aktuálisaktuális

Folyamatos a gyűjtés a B32-ben és a közösségi házakban

Roskadásig teltek  
az adománygyűjtő pontok

Köszönet és buzdítás
– Az adománygyűjtés folyamatos, 

a közösségi házak és a Polgármesteri 
Hivatal nyitvatartási idejében bárki 
hozzájárulhat az Ukrajnából menekülők 
megsegítéséhez – buzdította a segítőkész 
embereket Varga Gergő közbiztonsági 
tanácsnok, egyúttal megköszönve az eddigi 
felajánlásokat. 

Újbuda is kiáll  
a pedagógusok mellett
„A sztrájk alapjog!”

Orosz Anna alpolgármester 
 � Hogyan jutottunk el odáig, hogy a tanárok a 
legvégső tiltakozási forma, a polgári engedet-
lenség eszközéhez nyúltak?

A kormány láthatóan megijedt a januári országos 
pedagógussztrájktól. Közeleg a választás, ezért 
minden eszközükkel megpróbálják megakadá-
lyozni, hogy a pedagógusok jogos követelései lát-
hatók legyenek mindenki számára. Emiatt hozták 
meg a sztrájkot ellehetetlenítő kormányrendeletet 
is. Pedig a pedagógusok nemcsak önmagukért, ha-
nem a gyermekeinkért, a jó iskolákért, így a jö-
vőnkért is kiállnak, ezzel pedig példás bátorság-
ról tesznek tanúbizonyságot. Tényleg ott tartunk, 
hogy nincs mit vesztenie a tanároknak – ahogyan 
egyikük fogalmazott, ha kirúgják, legfeljebb el-
megy Aldi pénztárosnak, úgy legalább méltó 
keresete lesz. Nagyon sajnálom, hogy még min-
dig ott tartunk, hogy egy kezdő tanári fizetésből 
nemhogy egy biztos megélhetés, de egy budapesti 
albérlet sem kifizethető. A kormány pedig nem 
a megoldásokat keresi, hanem az eszközöket, hogy 
elhallgattassa a tanárokat. Elengedhetetlen az ad-
minisztrációs terhek csökkentése, a végletes köz-

pontosítás megszüntetése és a bérrendezés ahhoz, 
hogy gyermekeink magas színvonalú oktatásban 
részesülhessenek. Hogyan lesz így Magyarország 
egy európai színvonalhoz közelítő, versenyképes 
gazdaság? Ha hagyjuk elsorvadni és tönkremenni 
az oktatást, a saját jövőnket ássuk el.

 
 � Hogyan tudja támogatni Újbuda a pedagógu-
sok célkitűzéseit? 

Újbuda Önkormányzata képességeihez mérten 
segít, elsősorban a kerület foglalkoztatásában 
álló pedagógusok terheinek csökkentésében. 
Egyrészt próbáljuk felerősíteni a tanárok hangját 
szolidaritási akciókkal és kiállásokkal. Másrészt 
támogatásokkal is segítünk. Bölcsődéinkben 
és óvodáinkban dolgozó munkatársainknak 70 
százalékos újbudai pótlék emelésről döntöttünk 
januárban. Bevezettünk különböző juttatásokat 
is, amelyek az érintettek lakhatásának előse-
gítését, ingyenes vagy alacsony árú rekreációs 
lehetőségek megteremtését, illetve a kerületben 
elhelyezkedni kívánó pályakezdők Újbudára csá-
bítását célozzák.

les részt venni a pedagó-
gus sztrájk esetén. Ezzel 
azonban „a sztrájkot ér-
dekérvényesítésre alkal-
matlanná teszi, végképp 
kiüresíti a munkavállalói 
jogérvényesítés ezen for-
máját, így alaptörvénybe 
foglalt jogunktól foszt 
meg” – fogalmaz a poszt, 
amely „A sztrájk alapjog!” 
felkiáltással zárul.

 
„Félni ma 
luxus”
A Gundel Károly Vendég-
látó és Turisztikai Techni-
kum közgazdász tanárát, 
Farkas Szilvia Angélát 
a pedagógusok motiváció-
iról és a kilátásaikról kér-
deztük.

Egyre több tüntetést, 
szolidaritási akciót 
és tiltakozó megmoz-
dulást jelentenek 
be tanárok, diákok 
és szülők. A pedagó-
gus-szakszervezetek 
március 16-ától hatá-
rozatlan idejű sztrájkot 
terveznek. Orosz 
Anna alpolgármester 
a Facebookon szólalta-
tott meg egy harminc 
éve a pályán dolgozó 
tanárt, hogy a vállalha-
tatlan helyzetben lévő 
pedagógusok ügye minél 
többekhez eljusson.

– Február 28-ától fehér szalag-
ban, és akinek lehetősége van rá, 
kockás ingben jelenjen meg a kö-
zépiskolákban, egyetemeken, ez-
zel jelezve pedagógusaink felé, 
hogy mellettük állunk – olvasha-
tó a Kiállunk a tanárainkért el-
nevezésű Facebook-eseményben. 
A kockás ing 2016 óta szimbó-
luma a tanárok tiltakozásának, 
a fehér szalag az oktatás sérthe-
tetlenségét, tisztaságát és a re-
ményt szimbolizálja.

A munkakörülmények javítása 
és a bérek rendezése érdekében 
március 16-ától meghirdetett  pe-
dagógussztrájk első napján több 
akció is lesz Budapesten. A Kos-
suth téren délelőtt 10-től délután 
14 óráig tart majd az a Hang 
és az ADOM közös piknikje, 
aznap délután 15.30-ra demonst-
rációt szerveznek a tanárszakos 
hallgatók, pedagógusjelöltek is, 
de ők az EMMI Akadémia ut-
cai épülete elé. Erre a napra or-
szágszerte szolidaritási akciókat 
hirdettek meg, az egyiket a bu-
dapesti Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um diákönkormányzata – ebben 
az intézményben az elsők között 
kezdett polgári engedetlenségi 
akcióba a tantestület egy része. 
A kölcseysek 18 másik fővárosi 
iskola tanulóival közösen tüntet-
nek majd a pedagógussztrájk nap-
ján, és a fővárosi diákok március 
18-ára is terveznek megmozdu-
lást a Kossuth térre.

Újbudán  
is hangot adtak  
a tiltakozásnak
A XI. kerületben három iskola, 
a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium, a Kürt Alapítvá-
nyi Gimnázium és a József Attila 
Gimnázium pedagógusai és al-
kalmazottai február 22-én léptek 
polgári engedetlenségi akcióba: 
aznap nem végeztek oktató-neve-
lő munkát. A Bethlen 30 pedagó-
gusa munkabeszüntetést meghir-
dető posztjában kijelentette, hogy 
kiállásukkal a február 11-én meg-
jelent rendelet ellen tiltakoznak, 
amely a járványügyi veszélyhely-
zetre hivatkozva meghatározza, 
milyen tevékenységekben köte-

 � Az önök iskolájában a tantes-
tület egyharmada, 25 fő vesz 
részt a január vége óta tartó 
polgári engedetlenségi akci-
ókban: ön miért csatlakozott, 
és aki nem, miért nem?

A februárban kiadott kormány-
rendelet a pedagógussztrájkot 
olyan szűk keretek közé szorítot-
ta, hogy már nem is beszélhetünk 
sztrájkról. A feltételek között 
szerepel például, hogy az órák 70 
százalékát meg kell tartani. Min-
denki tudja, hogy a sztrájk lénye-
ge, hogy az valakinek fájjon, tehát 
érezhető kell legyen, a kormány-
rendelet azonban ezt kiüresítette. 
Azt, hogy ki akar tiltakozni, rész-
ben a habitus dönti el, részben 
az, hogy milyen jogkövetkezmé-
nye lehet. Legrosszabb esetben 
elbocsátanak. Egy tantestület fe-
lét elküldeni viszont életszerűtlen 
lépésnek tűnik a fokozódó peda-
gógushiány közepette. Bár a mi-
nisztériumban tagadják a hiányt, 
az hogy közgazdász tanárként 
hetek óta matek- és angolórákat 
tartok anélkül, hogy kifizetnék, 
önmagáért beszél. Az önmagun-

kért való kiállásunk másik le-
hetséges következménye, hogy 
nem emelnek bért. Hosszú ideje 
egyébként sem kapunk sem bér-
emelést, sem jutalmat, így ennek 
fényében azt gondolom, félni 
ma luxus. Ugyanakkor mi, akik 
hangot adunk, senki felett nem 
törünk pálcát, mert mindenkinek 
meglehet a személyes oka arra, 
hogy csöndben marad. Nem ítél-
kezhetünk morálisan senki felett. 
Azt tapasztalom, és más iskolák-
ból is azt hallom, hogy a tanárok 
intelligensen kezelik ezt a hely-
zetet egymás között, elismerik, 
megértik a másikat.

 �Megérte arccal vállalni a vé-
leményét?

Számomra ez nem volt kérdés. 
Olyan típus vagyok, aki nem tud 
szemet hunyni a jogtalanság, igaz-
ságtalanság felett. Rendkívül szo-
morú azt látnom, hogy még a rend-
szerváltás előtti utolsó években is 
a kor színvonalához mérten sokkal 
jobb felszereltséggel működtek 
az iskolák, jutalmat és ruhapénzt 
kaptunk, összességében jobb kö-

rülmények között dolgoztunk. És 
igen, már most megérte. Felsza-
badító érzés volt látni, hogy nem 
vagyok egyedül, hogy a diákok 
fotóznak minket és gratulálnak, 
az emberek az autókból dudálnak, 
és kiabálva drukkolnak nekünk.

natkozik többé a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény, ami 
védettséget adott, cserébe viszont 
30 százalékos béremelést ígértek. 
Hogy ez általában milyen arány-
ban valósult meg, nem tudom, én 
csak 10 százalékot kaptam. Mi-
vel tehát egy szakképzőhely nem 
köznevelési intézmény, március 
16-án szolidaritási sztrájkot hir-
detünk, ebben ugyanis nincse-
nek követelések, csak egy kiállás 
az oktatásban kialakult helyzet 
és a köznevelési intézmények kor-
látozása ellen. A PDSZ egyébként 
már összeállította a szakképző 
intézmények önálló sztrájkbi-
zottságát és követeléseit is. Tehát 
nem a 16-i akció lesz az utolsó. 
Itt az ideje, hogy változás történ-
jen az oktatási rendszer három 
fontos területén. Fel kell számol-
ni a diákokat és a pedagógusokat 
sújtó méltatlan körülményeket: 
a leromlott fizikai környezetet, 
a felszereltséghiányt, az elmara-
dott gondolkodást és tananyagot, 
a leterheltséget. Újjá kell építeni 
a pedagógusokat érintő társadalmi 
és anyagi megbecsülést. A harma-
dik pedig az így felnövő diákok 

jövőjének kérdése, akikben ott 
a kérdőjel, hogy mi lesz velünk. 
Kérdezték tőlem, hogy „tanárnő, 
a fizetés miatt sztrájkolnak?”. Erre 
annyit mondtam, hogy miattatok 
is. Ami veletek történik.

T. D.

 �Meddig terveznek kitartani?
Ehhez fontos tudni, hogy a kor-
mány kettészakította a pedagógus-
társadalmat azzal, hogy kimond-
ta, nem minősül pedagógusnak, 
csak oktatónak az, aki a szakkép-
zésben dolgozik. Így ránk nem vo-

A Kürt Alapítványi Gimnázium tanárai is 
szolidaritásukról biztosították a sztrájkoló kollégákat
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Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni a tisztelt kerületi lakosoknak 
a 2022. január 31-én lezárult nagyszámú jelentkezést szava-
zatszámláló bizottsági munkára a 2022. évi országgyűlési 
képviselők választására és országos népszavazásra.

Többen kérdezték, ezért ezúton is tájékoztatom a fenti bi-
zottsági munkára jelentkezőket: csak azok a tagok részesül-
nek díjazásban, akik az országgyűlési képviselők választásá-
nak napján, 2022. április 3-án kiküldésre kerülnek a kerület 
valamely szavazókörébe szavazatszámlálónak.

A szavazás napja
2022. április 3-án, vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig sze-
mélyesen szavazhatnak a magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgárok abban a szavazókörben, amelynek 
névjegyzékében szerepelnek.

Kérjük, hogy a szavazás meggyorsítása érdekében a vá-
lasztási értesítőt a szavazás napján lehetőség szerint vigyék 
magukkal.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok 
részére – akiknek lakcíme csak a Budapest, XI. kerület címet 
tartalmazza – a szavazás helyéül a

33. számú szavazókör

(Újbudai Bocskai István Általános Iskola, 1113 Budapest, Bocs-
kai út 47–49.),

míg az átjelentkező választópolgárok részére – akik a szava-
zás napján Magyarországon, de a magyarországi lakcímük-
től eltérő szavazókörben kívánnak szavazni – a szavazás he-
lyéül a

115. számú szavazókör

(Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola, 1118 Budapest, Csí-
ki-hegyek u. 13–15.)

lett kijelölve.

A 115. számú szavazókör, amely a Gazdagrét-Csíkihegyek Ál-
talános Iskolában található (1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 
13–15.), az alábbi közösségi közlekedési eszközökkel közelíthe-
tő meg:
• A XI. kerület, Rétköz utca felől, a megálló neve: Kaptárkő 

utca (az iskola a Kaptárkő utca és a Telekes utca között van)
• A  XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar őrmezői oldalától indul-

va a 8E busszal
• A BAH-csomópont felől a XI. kerület, Budaörsi úton át a 139-

es busszal    
• A XI. kerület, Gazdagréti út felől, a megálló neve: Szent An-

gyalok templom
• XI. kerület, Kelenvölgy felől a Kelenföldi pályaudvar őrmezői 

oldalán keresztül a 153-as vagy a 154-es busszal

Az előzetes várakozások alapján, a nagyszámú átjelentkező 
választópolgár megjelenésére számítva, felvettük a kapcsola-
tot a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel (BKK), és a Gaz-
dagrétre közlekedő buszjáratok sűrítését, illetve szükség ese-
tén mentesítő járatok indítását kértük a választás napjára.

Mozgóurna iránti kérelmek leadása
• 2022. március 30-án (szerda) 16 óráig levélben vagy elektro-

nikus azonosítás nélkül elektronikus úton
• 2022. április 1-jén (péntek) 16 óráig személyesen a helyi vá-

lasztási irodában (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. fszt. 2.,  
munkanapokon 8–16 óra között)

• 2022. április 3-án (vasárnap) 12 óráig elektronikus azonosí-
tással elektronikus úton (www.valasztas.hu), illetve a sza-

vazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján, vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesí-
téssel.

A mozgóurnát igénylő választópolgár kérelemben feltüntetett 
adatainak pontosan meg kell egyezniük a személyazonosító 
igazolványában és a lakcímkártyáján található adatokkal, el-
lenkező esetben a kérelmet el kell utasítani. Kérelmet a mozgá-
sában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt 
választópolgár nyújthat be.

Mozgóurna-kérelmek teljesítése
Az igénylést követően a szavazás napján a szavazatszám-
láló bizottság két tagja felkeresi a mozgóurnát igénylő vá-
lasztópolgárt a lakóhelyén vagy a mozgóurnás kérelemben 
megadott tartózkodási helyén, hogy szavazatát leadhassa. 
A szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogad-
hatnak a bizottsági tagok.

Fontos információ, hogy aki előzetesen mozgóurnát kért 
a lakcíme szerinti szavazókörben, és felkerült a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékére, az személyesen a sza-
vazóhelyiségben már nem szavazhat.

A szavazás menete
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazat-
számláló bizottság megállapította a választópolgár személy-
azonosságát. A személyazonosság igazolására a magyar 
hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
• kártya formátumú személyazonosító  

igazolványok  
• régi típusú, könyv formátumú  

személyazonosító igazolványok  
(régi nevén személyi igazolvány)  

• ideiglenes személyazonosító igazolvány
• vezetői engedély
• útlevél
• ideiglenes útlevél

Lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni, azon-
ban a veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat érvényesnek 
kell tekinteni, ha a
• személyazonosító igazolvány
• vezetői engedély
• útlevél    
érvényessége 2020. március 11-én vagy azt követően szűnt 
meg.

A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a szavazás céljából 
megjelent választópolgár személyi azonosítóját (régi nevén 
személyi szám) vagy lakcímét, és azt, hogy a választópolgár 
szerepel-e a szavazóköri névjegyzékben.

Vissza kell utasítani a választópolgárt,
• ha az igazolványa érvénytelen
• az igazolvány nem a megjelent választópolgáré
• a választópolgár az igazolványán szereplő névvel és sze-

mélyi azonosítóval (vagy lakcímmel) nem található a név-
jegyzéken.

További információkkal, nyomtatványokkal kapcsolatban 
tájékozódhatnak a www.valasztas.hu és a www.ujbuda.hu 
weboldalon.

Budapest, 2022. március 8.

Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k.,

a helyi választási iroda vezetője

VÁLAsZtÁs 2022
aktuális

Göncz ÁrpÁd:  
a demokrácia jelképe

Kuncze Gábor
Göncz Árpád a demokrácia jelké-

pévé vált. Mindeközben olyan ember 
maradt, aki nem átallotta a Tabánban 
egy Lokomotív-koncerten a zakóját 
a fűre dobni és ráülni. Volt segédmun-
kás, műfordító, politikai elítélt. Később 
olyan köztársasági elnökként dolgozott 
az emberekért, aki egyik nap az angol 
királynő mellett ül egy hintóban, a kö-
vetkezőn pedig Szabolcs megyében egy 
roma kisfiút ölel magához. A fóti gyer-
mekotthonban tett látogatásakor a fel-

nőtteket kiküldte az osztályteremből. 
A diákok maradtak. Az óra elteltével 
mindössze ennyit válaszolt a kérdésünk-
re: „Mi történt volna? Beszélgettünk.”

Kövesdi Péter
Göncz Árpád mindig áthágta a protokollt. 
Külföldi látogatásai során rendre kezet fo-
gott a vendéglátó szálloda szakácsaival, 
pincéreivel, takarítónőivel. Mongóliában 
viszont az udvariasság jegyében megkós-
tolta a nemzeti ételnek számító birkasze-
met, ettől olyan rosszul lett, hogy a más-

napra a kínai Nagy Falra tervezett sétáját le 
kellett mondani. A lépést azzal indokolta, 
hogy nem szeretné lehányni a Nagy Falat. 

Farkasházy Tivadar
Őt mindenhol mindenki szívesen fogadta, 
természetesen viselkedett, bárkivel talál-
kozott – Erzsébet királynő, Václav Havel, 
Nelson Mandela, Bill Clinton. Göncz Ár-
pád nem kedvelte az unalmas protokol-
láris eseményeket. Egy csaknem százfős 
ENSZ-találkozón a magyar köztársasági 
elnök a börtönéveiről szóló történettel szó-

rakoztatta közvetlen asztaltársait. Hamar 
kiderült, hogy közelében mindegyik ma-
gas rangú politikus volt elítélt vagy fogva-
tartott. Ezek után Árpi bácsi asztaltársasá-
ga volt a legvidámabb mind közül.

Koncz Zsuzsa
Mindenkinek példaként szolgál Göncz 
Árpád életútja, szilárd elvhűsége, kitartá-
sa. Egy 1993-as parlamenti díjátadó alkal-
mával a köztársasági elnök a szívből jövő 
gratuláció után ennyit súgott a fülembe: 
„én mást adtam volna neked”.

Telt ház előtt zajlott a Göncz 
Árpád születésének századik 
évfordulója alkalmából szer-
vezett, Kedélyesen Göncz 
Árpádról című beszélgetés. 

A március 3-i rendezvényt László Imre, Új-
buda polgármestere nyitotta meg a TEMI Fő-
városi Művelődési Házban. – Göncz Árpád 
számára mindig az ember volt a legfontosabb 
– mondta a polgármester, aki egy személyes 
emlékét is felelevenítette. Kórházi főigaz-
gatóként és praktizáló orvosként tapasztalta 
meg, hogy Göncz Árpád szerint az elnök van 
az emberekért és nem fordítva. Nem enged-
te ugyanis, hogy a kórházba érkezése miatt 
az orvosi vizitet félbehagyják. Barabás Ri-
chárd alpolgármester „mindenki Árpi bácsi-
járól” beszélt. Szerinte ő volt az a politikus, 

akinek mindig volt egy kedves, tisztelettel-
jes szava, bárkivel találkozott. A köszöntő 
szavak után a meghívottak elevenítették 
fel Magyarország köztársasági elnökével 
megélt közös élményeiket. Többek között 
Farkasházy Tivadar humorista, újságíró; 
Kövesdi Péter, a Göncz Árpádról szóló do-
kumentumfilm riportere; Kuncze Gábor volt 
belügyminiszter mesélt érdekes és mulatsá-
gos történeteket. Az estet moderáló újságíró, 
Dési János – aki könyvet is írt az elnökről 
– kiemelte: csábító ugyan Göncz Árpádról 
kedélyesen beszélgetni és csak a sztorikat 
felidézni, de hozzá kell tenni, hogy olyan po-
litikus és író volt, akinek a világról alkotott 
nézeteit is érdemes mindenkinek magáévá 
tenni. Koncz Zsuzsa előadóművész üzenetét 
videón közvetítették. Az est záróakkordja-
ként Hrutka Róbert zenész játszotta el a Ha 
én rózsa volnék című dalt.
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002. 1118 Budapest XI., Köbölkút utca 27–29. (Ált. Isk.)
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007. 1117 Budapest XI., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.)

008. 1114 Budapest XI., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.)

009. 1114 Budapest XI., Bartók Béla út 27. (Ált. Isk.)

010. 1111 Budapest XI., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.)
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012. 1111 Budapest XI., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.)

013. 1111 Budapest XI., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.)

014. 1111 Budapest XI., Egry József utca 3–11.  
(Széchenyi Gimn.)
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024. 1117 Budapest XI., Váli utca 1. (Gimnázium)

025. 1117 Budapest XI., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.)

026. 1117 Budapest XI., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.)

027. 1117 Budapest XI., Baranyai utca 16–18. (Ált. Isk.)

028. 1113 Budapest XI., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.)

029. 1113 Budapest XI., Aga utca 10. (Óvoda)

030. 1113 Budapest XI., Aga utca 10. (Óvoda)

031. 1113 Budapest XI., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.)

032. 1113 Budapest XI., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.)

033. 1113 Budapest XI., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.)

034. 1113 Budapest XI., Bocskai út 47–49. (Ált. Isk.)

035. 1118 Budapest XI., Zólyomi út 20–22. (Óvoda)

036. 1118 Budapest XI., Zólyomi út 20–22. (Óvoda)

037. 1112 Budapest XI., Érdi út 2. (Ált. Isk.)

038. 1118 Budapest XI., Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda)

039. 1118 Budapest XI., Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda)

040. 1118 Budapest XI., Dayka Gábor utca 4/B (Óvoda)

041. 1112 Budapest XI., Érdi út 2. (Ált. Isk.)

042. 1112 Budapest XI., Érdi út 2. (Ált. Isk.)

043. 1112 Budapest XI., Érdi út 2. (Ált. Isk.)

044. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

045. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

046. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

047. 1118 Budapest XI., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI)

048. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

049. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

050. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

051. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

052. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

053. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

054. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

055. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

056. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

057. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

058. 1118 Budapest XI., Törökugrató utca 15. (Ált. Isk.)

059. 1112 Budapest XI., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.)

060. 1118 Budapest XI., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI)

061. 1118 Budapest XI., Beregszász út 10.  
(Öveges Szakgimn. és SZKI)

062. 1112 Budapest XI., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.)

063. 1112 Budapest XI., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.)

064. 1112 Budapest XI., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.)

065. 1112 Budapest XI., Menyecske utca 2. (Ált. Isk.)

066. 1115 Budapest XI., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.)

067. 1115 Budapest XI., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.)

068. 1114 Budapest XI., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.)

069. 1115 Budapest XI., Bartók Béla út 141. (Ált. Isk.)

070. 1119 Budapest XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

071. 1119 Budapest XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

072. 1119 Budapest XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

073. 1115 Budapest XI., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.)

074. 1115 Budapest XI., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.)

075. 1115 Budapest XI., Keveháza utca 2. (Ált. Isk.)
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077. 1119 Budapest XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

115. 1118 Budapest XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (Ált. Isk.)

Digitális rovarcsapda, vízháló-
zati repedéseket feltérképező 
robot – idén is változatos ötle-
tekkel lepték meg az egyete-
misták Újbuda Hallgatói Startup 
Pályázatának zsűrijét. A legjobb 
négy csapat egy-egy millió 
forint támogatással és egy évig 
tartó mentorálással vághat bele 
vállalkozásába. 

Újbuda hetedik éve meghirdetett startup pályázatán a bu-
dapesti felsőoktatási intézmények 35 év alatti hallgatói 
indulhattak egyénileg vagy maximum ötfős csoportokban; 
az elbírálásnál előnyt jelentett, ha a vállalkozás a XI. kerü-
letben jön létre, vagy itt fog működni. Idén 24 csapat jelent-
kezett, egyesek már a gyakorlatban bevetett fejlesztéseket 
is bemutattak. A pályázatok leginkább mérnöki, informa-
tikai fejlesztésekre épültek, a legnépszerűbb terület a kör-
nyezetvédelem, az újrahasznosítás és az egészségügy volt.

A Polgármesteri Hivatalban rendezett döntőbe hét csa-
pat jutott be, és prezentációban ismertették találmányu-
kat az egyetemek és tőkebefektetési cégek képviselőiből 
álló zsűri előtt. – A korosztályra jellemző alkotókedv új 
irányokat adhat a világnak, amire ma óriási szükség van 
– mondta köszöntőjében László Imre polgármester. Orosz 
Anna alpolgármester azt hangsúlyozta, rendkívül fontos 
a fiatalokat innovatív gondolkodásra ösztönözni, hiszen ők 
rendelkeznek a legtöbb kreatív energiával, ami 10-20 évnyi 
munkában eltöltött idő után már gyakran háttérbe szorul. 
– Jó látni, hogy sok ötlet már a megvalósítás útjára lépett 
– tette hozzá. 

– Nem túl lendületesen, de nő a fiatalok érdeklődé-
se a vállalkozások iránt, amit elsősorban az befolyásol, 
milyen piaci sikereket látnak maguk körül. Ha azt lát-
ják, hogy a siker a kitartástól, tehetségtől függ, akkor ez 
vonzani fogja őket – jelentette ki lapunknak a pályáztatás 
lebonyolítását végző Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesü-
let elnöke. Moll János úgy véli, a mai fiatalság nem oko-
sabb a korábbi generációknál, kibontakozásukat viszont 

nagyban segíti a nyitott világ. – Néhány évtizede 
a környező országok ötletei épültek egymásra, ma 
az internetnek és a globalizációnak köszönhetően 
egy magyar fiatal egy új-zélandi ötletre is rátalál-
hat a szobájából, és átültetheti azt hazai környe-
zetbe. Ezért olyan fontos a nyelvtudás és a szabad 
internet – tette hozzá Moll János. 

Az első négy helyen az Entremo, a Hydrobot, 
a Refilamer, illetve a Smapp Lab csapat végzett, 
elnyerve az 1-1 millió forint támogatást és az egy 
éven át tartó szakmai mentorálást.

T. D.

A jövő megoldásai a startup pályázaton

Entremo
A BME-s diákok által fejlesztett betegmonitorozó rend-
szer a kórházi személyzet tehermentesítését szolgálja. 
A rendszer egy okoskarkötőre épül, amely a kórházi 
ápoltak, idősek vagy sürgősségi ellátást igénylők csukló-
ján pulzust, oxigénszaturációt és testhőmérsékletet mér. 
Az adatokat a karkötő elküldi egy számítógépre, de más 
jelzőrendszerekkel ellentétben nem riaszt: a monitort fi-
gyelő szakápoló dönti el, milyen érték esetén avatkozza-
nak be. A rendszer az elesést is képes detektálni, vala-
mint automatizálja az adminisztrációt. 

Hydrobot
A Budapest vízhálózatát alkotó csőrendszer apró repe-
désein évente 23 millió köbméter ivóvíz folyik el, ami 
megegyezik 640 ezer ember éves vízfogyasztásával. 
Erre jelenthet megoldást a BME egy éve együtt dolgozó 
mérnök-informatikus csapata által fejlesztett Hydrobot. 
A pici robot képes végigjárni a csőhálózatot, videofelvé-
teleket készíteni róla, majd az adatok elemzése után meg-
állapítani a hibák pontos helyét. Ez alapján a szakembe-
rek kijavíthatják a rendellenességeket. A Hydrobotot már 
használják vízszolgáltató cégek. 

refilamer
A BME gépészmérnök és az SZTE villamosmérnök hall-
gatói a 3D-s nyomtatáshoz használatos alapanyag, a fi-

lament környezetbarát és takarékos előállítására találtak 
megoldást. (Egy átlagos amatőr felhasználó évi 250 ezer 
forintot költ filamentre.) Refilamer nevű találmányuk 
PET-palackból állítja elő a nyomtatáshoz szükséges 
műanyag csíkot, ami tizedére csökkenti az alapanyag-
költséget. A berendezés otthon is használható, és nem 
termel mérges gőzöket, mert nem égeti a műanyagot, 
csupán hőformázza. A készülék 150 euróból előállítható, 
az alkatrészcsere érdekében a diákok már dolgoznak mo-
duláris átalakításán.

smapp Lab
A rovarok elleni védekezést szolgálja az ELTE, a BME 
és a BCE hallgatóinak találmánya, egy digitális rovar-
csapda-hálózat. Ez abban segíti a gazdákat, hogy a meg-
felelő időben a megfelelő mennyiségű, illetve típusú 
szert vessék be a kártevőkkel szemben, így elkerülhető 
az egész éves erős vegyszerhasználat. A csapda befogja 
a kukorica két legnagyobb ellenségét, a gyapottok-ba-
golylepkét és a kukoricamolyt, egy kamera pedig felvé-
teleket készít a berepülő rovarokról. Ezeket képfelismerő 
rendszerrel elemzik, így grafikonon lehet figyelemmel 
kísérni a rajzást. A klímaváltozás miatt a rovarok élet-
ciklusa is változik, ami kiszámíthatatlanná teszi a káro-
kozást – a Smapp Lab ezt a problémát is képes kiküszö-
bölni. A csapat vállalkozása tavaly zárta első piaci évét, 
már közel 200 csapdájukat használták ukrán, román, bol-
gár és magyar gazdák. 

Egymillió forintot és mentorálást nyert a négy legjobb csapat
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Új város a városban
Bakai-Nagy Zita: Óriási ellenszélben kell megteremteni az élhető környezetet a kerület új és régi lakóinak

Újbudán új városnegyedek épülnek, koráb-
biak alakulnak át, ami tovagyűrűző kihívások 
elé állítja az önkormányzatot. Hogyan lehet 
a gyökeres változások mellett megteremteni 
az állandóságot, gondoskodni az idősekről, 
fogadni az új lakókat, kialakítani a humán 
infrastruktúrát? Bakai-Nagy Zitával, Újbuda 
általános polgármester-helyettesével, 
szociális területéért, idősügyi ellátásáért, 
az esélyegyenlőségért, a környezetvédele-
mért és sportért felelős alpolgármesterével 
beszélgettünk.

 �Mi jellemzi a kerület korfáját?
Tavaly elmaradt a népszámlálás, így a legfrissebb adata-
ink ugyan hiányoznak, de látható, hogy föl kell készül-
nünk az Európára is jellemző trendre, mégpedig arra, hogy  
2025-2030-ra Újbuda lakosságának harminc százalékát a hat-
vanon felüli korosztály fogja kitenni. Az idősek szerencsére 
egyre hosszabb ideig élnek, és jól érzik magukat itt, e kevéssé 
zajos környezetben. Az újonnan épülő társasházakba, lakópar-
kokba általában a fiatalabb családok költöznek, ilyenformán 
a kerület fiatalodik, de a trend adott: Európában, így Újbudán 
is nő az idősek száma.

 �Mit jelent ez az idősellátásban?
László Imre polgármester maga is orvos, szociális szakem-
bereink nyitottak a változásra, így szeretnénk az egészség-
ügy és a szociális terület kapcsolatát szorosabbá tenni. Itt 
van a Szent Imre Kórház, a szakrendelőnk, a szociális szfé-
ra részeként az Idősek Háza, az Újbudai Szociális Szolgálat, 
az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, az alapszolgáltatások 
részeként pedig a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres se-
gítségnyújtás, az idősek nappali ellátása. Egy adott korosz-
tálynak és rétegnek a segítséget a segély biztosítja, ugyanak-
kor szeretnénk az aktív időskort is minél tovább kitolni. A 60+ 
Program keretében havonta körülbelül háromszáz programot 
szervezünk, például nyelvtanulást, alap és haladó számítógé-
pes tanfolyamot, színházjáró programot, túrázást, jógát, rejt-
vényfejtő klubot, versenyeket. A Válassz sportot Újbudán 60 
felett! keretében pedig lehet futni, úszni, sakkozni, pingpon-
gozni, teniszezni.

 � A járvány megváltoztatta az idősellátást?
Időszakosan szüneteltetni kellett ezeket a programokat, né-
hányat még nem is tudtunk elindítani. Nagyon lassan, kü-
lönösen a zárt térben tartott csoportos programjainkra csak 
nagyon nehezen jönnek vissza az idősek, három, akár négy 
oltás ellenére is félnek közösségbe menni. Az Újbudai Szoci-
ális Szolgálat felügyelete alatt call center központot hoztunk 
létre, ahol szociális munkások, szakemberek, lelkipásztor 
és egy norvég projekt keretében képzett szenior önkéntesek 
nyújtottak telefonos segítséget. Folyamatosan bővítenünk 
kellett a telefonvonalakat, emellett jelentkezhettek nálunk 
bevásárlásra, házi segítségnyújtásra is. Sajnos a trend nálunk 
is jelentkezett: fölerősödött a családon belüli erőszak, amely 
a működő jelzőrendszeren keresztül jelent meg a rendszer-
ben, akár a rendőrségnél, a humán szolgáltatónál, a család-
segítőknél.

 � Orosz Anna alpolgármester azt mondta, a Gellért-hegyet 
szeretnék megőrizni a futóknak. Milyen más tömeg- és 
szabadidősport lehetőség van a kerületben?

Az Újbudán működő egyesületek szinte majdnem minden 
szakágat lefednek. Az önkormányzati tulajdonú Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. felelős a sportlétesítményeink üze-
meltetéséért. Kosárlabda csarnokunkban edz és versenyez 
például a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC), 
a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) és a MAFC 
kosárlabda akadémia is. A Sport11 központunkban adott 
a kosárlabda, a foci, a tenisz, s a Barca Academy Hungary 
is itt edz. Most adtunk át egy biciklis pumpa pályát a Supe-
rior Mountain Bike Egyesülettel együttműködve, valamint 
a Nyéki Imre Uszodát is használhatják a lakók. Rengeteg 
futókörünk, szabadtéri fitneszparkunk van, például a Bikás 
parkban, Gazdagréten vagy a Feneketlen-tó környékén. Ösz-
szességében a legkisebb kortól egészen az idős korig min-
denki megtalálja magának azt a sportágat, ami neki és erőn-
létének is megfelel.

 � Nemrég jelentette be a főváros, hogy eláll a Gellért-he-
gyi sikló és az autóbusz-parkoló megépítésére vonatkozó 
szerződéstől. Az önkormányzatnak van terve a Citadella 
alakítására?

Ehhez nincsenek anyagi forrásaink, állami, fővárosi és az első 
kerülettel való összefogással lehetne bármit is megvalósítani. 
A Citadellát a kirándulóknak, a turistáknak, a gyerekeknek, 
a futóknak, a nordic walking sportolóknak kellene megőrizni 
– és egyben kitiltani onnan a pöfögő turistabuszokat.

 � A kerület több mint ötven százalékát teszi ki a zöld terület. 
Sas-hegy, Rupp-hegy, Gellért-hegy, Duna parti vízsáv…

És a Kamaraerdő, a keserűvíztelepeink szintén védett terüle-
tek. A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
kal kötöttünk együttműködési megállapodást, mi az anyagi 
lehetőségeinket ajánljuk föl, ők pedig a szakembergárdáju-
kat. Emellett összehangoljuk szemléletformáló programjain-
kat is: közös szemétszedés, faültetés, a gyerekeknek előadást 
tartanak, madáretetőt építenek és telepítenek. A gyerekeken 
keresztül érjük el a felnőtteket is. Szorgalmazzuk a szelek-
tív hulladékgyűjtést, a komposztálást, a balkonkerteket, a kö-
zösségi házainknál a használt elem és a sütőolaj gyűjtésére is 
adott a lehetőség. Az esélyegyenlőségi programunk jegyében 

például augusztus 20-án a kerekesszé-
kesek fölmehetnek a Sas-hegyre, és on-
nan tudják nézni a tűzijátékot.

 � Az agglomerációból, Érdről, Di-
ósdról, Etyekről érkezők megterhe-
lik a közlekedést. Sokan araszolnak 
péntek délután a Bocskai úti forga-
lomban, vagy az M1-es és az M7-es, 
illetve az  M6-os bevezetőjében igye-
keznek haza minden nap.
Az agglomerációból érkezők még nem 
is annyira az intézményrendszerünket, 
mint inkább a közlekedést terhelik meg 
azzal, hogy nem a fő utakon jönnek, 
hanem keresik az elkerülő kis utakat, 
és a lakó-pihenő övezeteken keresztül 
haladnak. Mivel nagyon kevés terület 
fizetős, leteszik az autót, majd a négyes 
metróval, busszal, villamossal mennek 
tovább. A kelenföldi P+R parkoló már 
reggel fél nyolckor tele van. Éppen ezért 
a másik oldalon, Gazdagréten rakják le 
az autóikat, indulnak tovább a belváros-
ba, és így a lakók nem tudnak sehol sem 
parkolni.

 � Korábbi interjújában említette a 
következő számokat: a kerület évente 
543 ezer tonna szén-dioxidot bocsát 
ki, ami Magyarország kibocsátásá-
nak 1,3 százaléka, de a kerületben 
csupán 491 tonna szén-dioxid elnye-
lésére alkalmas zöldfelület van, ami 
a kibocsátás 0,1 százaléka sincs. Ho-
gyan tud így a zöld szellem és a klí-
mastratégia megvalósulni, miközben 
új városnegyedek, a Mol székháza 
– az első felhőkarcoló –, az új pláza 
mind megterhelik a környezetet?
Mi azt vállaltuk, hogy százalékok-
ban csökkentjük a kibocsátásunkat, de 
az átalakulások rendkívül megnehe-
zítik a céljainkat. Egy légszennyezett-
ség-mérő állomás van jelenleg a Kosz-
tolányi Dezső téren. Legalább még 
egyre szükségünk lenne, hogy a téli, 
ködös időszakokban is jobban követ-
hessük az értékek alakulását. Bár Új-
budán többségében távfűtés van, azért 
mégis csak összeadódnak a tényezők, 
nem elfeledve, hogy a kiemelt halálo-
kok mögött ott áll a légszennyezett-
ség is. Ezen csak fővárosi és országos 
szintű összefogással lehetne hathatósan 
javítani. A mi lehetőségünk, hogy csök-
kentsük az autós közlekedést, népsze-

rűsítsük a tömegközlekedést, de már az is sokat segítene, ha 
az M0-s körgyűrűje teljesen körbe érne. Az új városnegyedek-
ben, a Mol-torony környékén, a Szerémi út mellett és a Duna 
közötti területeken, a tömegközlekedés villamosvonal hiányá-
ban – a Szerémi úton rövid távolságon közlekedő 1-es villa-
most kivéve – csak buszra korlátozódik. Remélhetőleg meg 
fog épülni a Műegyetem rakparton egészen a Mol-székházig 
a budai fonódó villamoshálózat újabb része. Megnehezíti tö-
rekvéseinket, hogy az előző városvezetés számolatlanul adta 
ki az építési engedélyeket a befektetőknek, anélkül hogy ezek 
településrendezési szerződés keretében vállalták volna a hu-
mán infrastruktúra fejlesztését. Az építésügyi hatósági fel-
adatot a kormány 2020 márciusától elvette tőlünk, és a kor-
mányhivatalhoz delegálta, vagyis átállt az ingatlanbefektetők 
oldalára az önkormányzatokkal szemben. Emiatt és a haszon 
maximalizálása érdekében az épületek egymás hegyén-hátán, 
sűrűn és közel épülhetnek egymáshoz, minimális zöldfelületi 
mutatókkal, és sok esetben semmilyen humáninfrastruktú-
ra-fejlesztést nem terveznek. Mi pedig a már kiadott enge-
délyek ismeretében próbálunk tárgyalni a befektetővel, hogy 
mégis járuljon hozzá például bölcsőde, óvodai csoportszoba, 
háziorvosi rendelő építésével a kerület fejlődéséhez.

 � Utólag lehet ezt bármilyen formában korrigálni?
Nem, vagy nagyon nehezen. Saját területén csak az ingatlan-
befektető tud bármit is csinálni. Amióta átvettük a városve-
zetést, azóta folyamatosan településrendezési szerződést kö-
tünk azokkal az ingatlanbefektetőkkel, akikkel még tudunk. 
Egyébként hajlandók is rá, mert nekik is fontos, hogy jobban 
értékesíteni tudják az ingatlanjaikat.

 � A településrendezési szerződés milyen szempontokat fog-
lal magába?

A befektetők nem tőlünk vásárolják, hanem általában egy-
más között adják-veszik a telkeket. Ha egy ingatlanbefektető 
megkeres bennünket azzal, hogy egy 600 lakásos társasházat 
építene, akkor azt kérjük, hogy gondolkodjon inkább kevesebb 
lakásszámú ház építésében, amely nem annyira terheli a kör-
nyezetet, sajnos sok olyan területünk van, ahol nem elég jó 
sem a tömegközlekedés, sem a humán infrastruktúra. A tele-
pülésrendezési szerződésben vállalhatja, hogy hozzájárul egy 
játszótér létrehozásához vagy orvosi rendelőt, óvodát, bölcső-
dét épít a saját telkén belül az épület aljában. Jó esetben ezt 
átadja önkormányzati üzemeltetésbe, de már a magánüzemel-
tetés is előrelépés a semmihez képest. További kérdés feléjük, 
hogy tud-e esetlegesen felajánlani nekünk lakást kedvezmé-
nyes bérleti díjért, amit mi például kiadhatunk a közalkalma-
zottaknak – ugyanis a szociális bérlakás állományunk nagyon 
alacsony, mindössze 1322 lakás. És azt se felejtsük el, hogy 
egy lakáshoz már két-három autó is tartozhat, ezek is terhelik 
az utcáinkat, ha nem épül megfelelő számú parkoló.

 � Hogyan lehet elérni, hogy egy lakáshoz kötelező legyen 
parkolót eladni és megvenni?

Ez az ingatlan eladóján múlik, törekednie kell arra, hogy a la-
kásokhoz megvásárolják a megépített parkolóhelyet. Ezt nem 
szívesen vállalják el, hiszen egy parkolóhelyért 6-10 milliót is 

elkérhetnek az 1-1,2 millió forint  négyzetméteráras új építésű 
lakások mellé, és az új lakás tulajdonosai szívesebben parkol-
nak az ingyenes utcán, mint hogy megvegyék a helyet.

 �Mekkora hajlandóság mutatkozik az új szemléletre?
Természetesen mindenki a saját hasznát nézi, követi a régi 
beidegződéseket, de van fogadókészség, mert látják, hogy 
megtérül, ha ezeket a szempontokat figyelembe veszik. Sajnos 
vannak olyan ingatlanbefektetők, akik próbálják kihasznál-
ni a rozsdaövezeti besorolás kiskapuját, hogy utána kiemelt 
kormányzati beruházási státuszt kérjenek. Ez esetben nekünk 
semmilyen lehetőségünk nincs.

 � Hány új beköltözővel számolnak, ha átadnak minden 
épülő lakóparkot?

Harminckét lakóparképítési engedélyt adtak ki az utóbbi 
években, körülbelül egy Szekszárd városnyi lakosság, vagyis 
28-30 ezer új beköltöző lehetséges. Sokan befektetési céllal 
veszik ezeket a lakásokat, a bérlők pedig nem jelentkeznek 
be hivatalosan a lakcímnyilvántartóban, csak megjelennek 
a rendszerünkben, hogy ellátást szeretnének. Előtte nekünk 
erre nem volt időnk felkészülni, az előző vezetés pedig sem-
milyen előkészületet nem tett.

 �Mikor lesz érezhető a humán infrastruktúra hiánya?
Már most is az. A BudaPart városnegyedbe már vannak be-
költözők, jelentkeztek, hogy a gyerekeket beiratnák óvodá-
ba, de nem tudják, hova kell. Ahogy átadják a lakásokat, úgy 
fognak egyre inkább túlterhelődni a bölcsődéink, az óvo-
dáink és a háziorvosok is. S míg ezeken az új területeken 
nem tudják felvenni a körzetes gyerekeket, addig vannak 
olyan területek, ahonnan már kirepültek a fiatalok, maradt 
az idősebb korosztály, az ott lévő bölcsődének, óvodának 
kisebb a kihasználtsága. Átrendeződések zajlanak. Régeb-
ben a lakótelepek építésénél egységként kezelték a lakásokat 
és a hozzájuk tartozó humán infrastruktúrát. Gazdagrét épí-
tésénél például a ‘80-as években teljes rendszert alakítottak 
ki, hogy a beköltöző fiataloknak legyen orvosi rendelőjük, 
bölcsődéjük, óvodájuk és iskolákat is építettek. Ma viszont 
Madárhegy egy újonnan fejlődő rész, ahol nincs élelmiszer-
bolt, át kell menni a szomszédos Gazdagrétre. Az önkor-
mányzatnak egyáltalán nincs lehetősége befolyásolni a ke-
reslet-kínálat folyamatait, boltot üzemeltetni sem tudunk, 
és azt sem mondhatjuk egyes befektetőknek, hogy gyertek 
ide boltot üzemeltetni.

 � A régi lakók hogyan fogadják az átalakulásokat?
A folyamatos építkezések következtében eltűnnek a korábbi 
zöldfelületek, ha valaki elkezd építkezni a saját telkén, abba 
nincs közvetlen beleszólásunk. Ezért is próbálunk úgy mó-
dosítani az építési szabályzatunkon, hogy minél alacsonyabb, 
nagyobb zöldfelület, illetve energiahatékonysági szempontból 
minél jobb épületek épüljenek. Extrém példa, de előfordult, 
hogy a lakók, civilek kérik, hogy sajátítsunk ki egy területet. 
Csakhogy erre nincs lehetőségünk, mert annak több százmil-
liós, milliárdos kompenzációs következménye van. Az ön-
kormányzatnak nincs hatása és befolyása a piaci adásvételre. 
Helyi építési szabályzat van, amelyet a befektetőknek be kell 
tartaniuk. Ez rögzíti például azt, hogy egy adott területen mit 
és hány méter magas épületet lehet építeni, minimum mek-
kora zöldfelületet kell biztosítani, mennyi parkolóval. Egy 
építési engedéllyel rendelkező épületnél, ha utólagosan módo-

sítanánk az építési szabályzaton és visszavennénk a beépítési 
mutatókat, akkor a befektető kártérítési igénnyel léphetne fel 
irányunkba.

 � Az önkormányzati elvonások után egy új kormánytól mi-
lyen segítségre lenne szüksége a kerületnek?

Összességében körülbelü tízmilliárd forinttól estünk el. Jó 
lenne, ha visszakerülne hozzánk az építési engedélyek kiadá-
sa, hogy egységben kezelhessük a várostervezési és város-
építészeti lehetőségeket. A tömegközlekedés fejlesztéséhez is 
hozzá kellene járulni, a budai fonódó villamos vonalát akár 
egészen az albertfalvi kitérőig tovább kellene vinni a déli 
irányba, Budapest határánál P+R parkoló kiépítésével. És ha 
már környezetvédelem és energiahatékonyság: a kerületben 
nagyon sok panel van, ezek nagy része még nincs szigetelve. 
Folytatni kell a panelfelújítási programot.

 � Ez milyen állapotban van most?
Egyáltalán nincs. Van az önkormányzatnak társasház-felújí-
tási pályázata, de ez csak minimális összeg a teljes felújítás 
árához képest. Évente ez lehet 70–105 millió forintos felújítási 
alap. Társasházanként a néhány százezertől az egy-kétmillió 
forintos hozzájárulásig nem sok, de kiegészíti a már össze-
gyűjtött és erre fordítandó közös költségrészt. Jó lenne akár 
PPP-s üzleti formában, állami, önkormányzati és saját erő ösz-
szefogásában elősegíteni a panelek szigetelését.

Tóth Bea

(A Jelen hetilap 2022. március 3-ai számában  
megjelent interjú szerkesztett változata)

Újbudán a legkisebb kortól egészen az idős korig 
mindenki megtalálja magának azt a sportágat,  
ami neki és erőnlétének is megfelel

A legtöbb építkezést már nem lehet megakadályozni,  
de egyre több befektetőt sikerül rávenni arra, hogy aktívan 
hozzájáruljon a szükséges infrastrukturális fejlesztésekhez 
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Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.

Március 21. 19.00
Bach Mindenkinek 
Fesztivál: Társas Bach-muzsika  
Albertfalván
Közreműködnek a Scientists’ En-
semble zenészei és a Weiner Leó 
zeneiskola növendékei: Bencze 
Brigitta Ariella – gordonka; Bohus 
Emese – 1. hegedű; Kisdi Gellért 
– mélyhegedű; Marosi Attila – fu-
vola; May Nóra – 2. hegedű; May 
Zoltán – basszus; Szakács Zoltán 
– zongora; Szebényi Katalin – oboa 
d’amore; Telbisz Ágnes – 2. hegedű. 
A belépés díjtalan.

Március 22. 18.00
Újbudai Dekameron Könyvklub 
– Szabó Magda: Az őz
Az Újbudai Dekameron Könyv-
klub tagjai minden hónapban elol-
vasnak egy kijelölt könyvet, ame-
lyet a következő összejövetelen 
megbeszélnek egymással. A rész-
vétel ingyenes.

Március 26. 18.00
„Zöld erdőben, sík mezőben…” 
– az AKH Opera- és Dalstúdió 
tavaszköszöntő koncertje
A műsorban népszerű dalok, ope-
ra- és operettrészletek, magyar nó-
ták hangzanak el. Közreműködik: 
György Viktória, Kökényessy Júlia, 
Kövecses Klára, Radosiczky Márta, 
Sándor Bettina, Terebessy Éva, Csi-
kai Barna, Kadosa Lehel, Németh 
Károly, Pál Ferenc. Műsorvezető: 
Csák József operaénekes. Zongorán 

kísér: Hegedűs Valér zongoramű-
vész. Belépő: 800 Ft.

Március 29. 18.00
Etele Helytörténeti Kör  
– Tisztviselőtelep
Várjuk mindazokat egy közös 
beszélgetésre, akik ismerik az al-
bertfalvai Tisztviselőtelep múltját, 
itt éltek vagy élnek, esetleg csak 
érdeklődők. A részvétel ingyenes.

gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Március 20. 14.00–16.00
AmazonasTerrárium  
– kisállat-bemutató
A bemutató alkalmával megte-
kinthető süni, tarajos sül, gekkó, 
egerek, nyuszik és még rengeteg 
csodás állat testközelből. A belépő 
egységesen: 1300 Ft.

Március 25.
„Útközben” – Csepeli Pálma 
festőművész kiállítása
„Megrögzötten pozitívan akarok 
létezni!” – ez lehetne a mottója 
a művésznek, aki fest, utazik, ak-
tív életet él, az év egy részét má-
sodik hazájában, Hollandiában 
tölti. A tárlat megtekinthető április 
22-éig hétköznap 9–19 óráig a ház 
programjainak függvényében.

Március 27. 10.00–12.00
Családi délelőtt Bach zenéjével
Közreműködik: Fejes-Tóth Gábor 
stick, Susovich Szilárd és Katona 
Szilárd Előd szaxofon. A minikon-
certek után a művészek hangszer-

simogatót tartanak, valamint egész 
délelőtt kézműves foglalkozással 
várjuk a kicsiket és a nagyobbakat. 
A belépés díjtalan.

Mit tennél, ha tiéd lenne a gyűrű 
hatalma? Mininovella-pályázat
10–18 éves fiataloknak a Gyű-
rűk Ura trilógia nyomán. Te mire 
használnád azt az erőt, amit a gyű-
rű adhatna neked? A Göncz Árpád 
emlékére kiírt pályázaton annyi 
a feladatod, hogy írd meg rövid 
történeted a témában, és küld el 
nekünk a gkh@ujbuda.hu e-mail 
címre. A legjobbnak ítélt mű alko-
tóját megajándékozzuk egy Gyű-
rűk ura trilógiával. A pályaművek 
beérkezési határideje: 2022. április 
30. Eredményhirdetés: 2022. má-
jus 13.

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Március 19. 10.00–14.00
Garázsvásár
Hasznos holmik vására, amelyen 
bárki részt vehet olyan tárgyakkal, 
ruhával, vagy éppen játékkal, mű-
szaki tárggyal, ami otthon felesle-
gessé vált, de másnak még jól jöhet. 
Asztalfoglalás a közösségi ház el-
érhetőségein lehetséges.

Március 26. 18.00
Kelenvölgyi Rock Klub  
– Közreműködik a Hestia, ven-
dég a Random Therapy
Minden hónap utolsó szombatján 
élő zenei koncerttel várunk minden 
kedves érdeklődőt. Belépő: 800 Ft.

Március 31. 18.00
Gongmeditáció
A vezetett gongmeditáció vagy 
hangfürdő alkalmas a stressz keze-
lésére, a mindennapi rohanás utáni 
relaxációra. A részvételhez előze-
tes regisztráció szükséges.  Belépő: 
800 Ft.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Március 18. 19.00
SZÍNPÓDIUM – 
„Öt Karinthy és én”
Karinthy Vera és Bornai Tibor ze-
nés irodalmi estje. Belépőjegy: 
2000 Ft/felnőtt, 1500 Ft/ diák/
nyugdíjas.

Március 25. 18.00
Virágözön – Hettinger Ágnes 
festménykiállítása
A tárlatot megnyitja Keczely Gabri-
ella, közreműködik Kemény János. 

A kiállítás megtekinthető 2022. 
május 2-áig a Kávézó Galériában. 
A belépés díjtalan.

Március 25. 19.30–22.00
KGB – Kisváros Zenei Klub
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro 
(KGB–Karthago–OREZ). Sok 
zenével, anekdotával, vetítéssel, 
meglepetésvendéggel. Belépődíj: 
1800 Ft.

Március 30. 20.00
Ismerős extra – online
Online beszélgetős sorozat Őrme-
zőhöz kötődő ismert, érdekes sze-
mélyiségekkel. Vendég: Bajnay 
Beáta flamenco táncművész. Há-
zigazda: Berényi Lilla kulturális 
szervező. A beszélgetés az ŐKH 
Facebook-oldalán követhető.

RajzVERSem
A tavalyi sikeren felbuzdulva 
idén is rajzversenyt hirdetünk 
a magyar költészet napja alkal-
mából, elsősorban őrmezői gye-
rekek és fiatalok részére. A részt-
vevők kedvenc verseiről várunk 
rajzokat különböző technikák-
kal, négy kategóriában (óvoda, 
alsó és felső tagozat, gimnázi-
um). Az alkotásokat hétköznap 
nyitvatartási időben (9–17 óra) 
személyesen fogadjuk. A kate-
góriák első három helyezettje 
díjban részesül. Beküldési hatá-
ridő: 2022. április 1. A beérkezett 
pályaművekből szabadtéri kiállí-
tást is rendezünk április 11-én 
a Költők parkjában.

A műsorváltozás  
jogát fenntartjuk!

mozaik
pártok eseményeifogadóórák

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 

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06/20/9-600-600.
AZONNAL BEKÖLTÖZHETŐ 
Sasadon 37 nm-es, cirkós lakás 
eladó: 06/70/949-4013 .
ALBERTFALVÁN, Gazdagréten 
és Őrmezőn keresek külön bejáratú, 
minimum kétszobás (lehetőség 
szerint erkélyes) lakást 70 M 
Ft-ig. Felújítandó is lehet. Náthon 
Nicolette, 06/30/654-1530.
FIATAL pár telket/nyaralót venne 
25 M Ft-ig! Dunakanyar, Balaton 
előny. 06/20/4549-152.

 � Oktatás
HÁZHOZ megyek! Angoltanítás: 
+36/20/9176-604.

 � 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.
VÍZSZERELÉST VÁLLALOK! 
Felújítás, javítás, teljes körű 
kivitelezés. Séra Barnabás, 
06/70/288-9954. 

 � 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.
SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 
Minőségi, precíz munka mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 
06/1/229-5694, festesma.iwk.hu
CSÖPÖG? KILAZULT? Letörött? 
Nem Záródik? Fúrni kell? Hívjon 
most! T.: 06/20/442-1411, www.
ezermesterhazhoz.hu  
LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, 
eladás előtti-utáni ingatlanok 
ürítése, lomtalanítása rövid 
határidővel. 06/30/398-1597. 

KERT-, TELEKRENDEZÉS! 
Térkövezés, kertépítés, favágás, 
bozótírtás, gyepesítés, kerítésépítés. 
Reális áron, ingyenes árajánlat. 
Tel.: 06/20/259-6319,  
www.telekrendezes.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.
PEDIKŰRÖS szakemberként 
házhoz megyek. Kezelés ára fix: 
4500 Ft. 06/30/445-3876.
KERTGONDOZÁST vállalok. 
Fűnyírás, sövénynyírás, permetezés 
stb. 06/30/362-1893.
ÁCS-, TETŐFEDŐ-, bádogos 
munkák, SOS is, javítás, csere, 
beázáselhárítás. Lindab tető, új tető 
cserepezése: 06/30/997-4387. 
BEJÁRÓNŐ KEDVEZŐ áron: 
06/30/127-4152.
LAKÁSDOKI. Szobafestés-
mázolás-tapétázás. Ha fontos 
Önnek a 32 éves tapasztalat, 
a minőségi és tiszta munka reális 
áron 06/30/505-8038. 

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

 � 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
MEGNYITOTTUK üzletünket! 
Vásárolunk: Régi papírpénzt, 
írógépeket, varrógépeket, 
könyveket, régi bundákat, 
festményeket, porcelánokat, 
karórakat, zsebórákat, arany 
ékszereket, ezüsttárgyakat. 
Teljes körű hagyatékfelszámolás. 
II. kerület, Török utca 4. Tel.: 
06/20/231-0572, 06/20/324-6562.

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

 � Könyvek
KÖNYVEKET, 
MŰTÁRGYAKAT 
ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL, 
www.vertesiantikvarium.hu 
06/20/425-6437.

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
JÓ ÁLLAPOTÚ heverő eladó 8000 
Ft ért. 06/30/413-4867.

A 25/2021. (XI. 22.) Polgármesteri – Jegyzői utasítás hatályon kívül helyezését követően – Tájékoztatjuk Önöket Budapest Főváros XI. Kerület  Újbuda Polgármesteri Hivatala 
– a 1317/2021. (XI.18.) XI.ÖK határozatában elfogadott – általános munka- és ügyfélfogadási rendjéről:

Polgármesteri Hivatal általános munkarendje: HÉTFŐ 8.00–17.00 ÓRA • KEDD 8.00–16.30 ÓRA • SZERDA 8.00–16.30 ÓRA • CSÜTÖRTÖK 8.00–16.30 ÓRA  PÉNTEK 8.00–13.30 ÓRA 

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei ügyfélfogadása: HÉTFŐ 13.00–17.00 ÓRA KÖZÖTT • SZERDÁN 8.00–16.00 ÓRA KÖZÖTT • PÉNTEKEN 8.00–12.00 ÓRA KÖZÖTT

Anyakönyvi Csoport és a Központi Iktató Bocskai úti ügyfélszolgálata az alábbi időpontokban fogad ügyfeleket: 
HÉTFŐ 13.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT • SZERDÁN 8.00–16.00 ÓRA KÖZÖTT • PÉNTEKEN 8.00–12.00 ÓRA KÖZÖTT

Humánszolgálati Igazgatóság általános ügyfélfogadása: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 8.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT • PÉNTEKEN 8.00–14.00 ÓRA KÖZÖTT
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző s.k.

Ügyfélfogadási rend változása

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, Tallér Edina, 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

 � 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-ma-
il: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker,  
simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

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

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

 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, e-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 elő-

zi meg az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: 
lmp.hu/aktivista-jelentkezes 

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltjei (Bp. 2. válasz-
tókerület: Novák Előd, Bp. 18. vk.: Esze Tamás) köszönik 
az ajánlásokat, melyeket sikeresen összegyűjtöttek. A két jelölt 
bemutatása és programja a facebook.com/mihazankujbuda cí-
men érhető el. A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított 
Fekete István Szabadegyetem következő előadását Varga Ist-
ván pénzügyi szakértő tartja március 17-én (csütörtök) 18 órá-
tól a Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben, az iroda nyitva 
kedden 9–11, csütörtökön 16.30–18 óráig. Aláírásgyűjtés a Co-
vid-oltások kötelezővé tétele ellen a mihazank.hu/lezarasellen 
címen. XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szerveze-
tének elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Előd-
nél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 06/30/358-
2723, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Továbbra is kampányolunk!
Közeleg április 3-a, 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

Szeretnél egy nagy múltra visszatekintő,  
magyar nagyvállalatnál dolgozni? 

A Magyar Posta Zrt.

KÉZBESÍTŐ
munkatársat keres

Milyen feladataid lennének?
• Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek részére
• Hírlap előfizetések gyűjtése
• Hírlapok és sorsjegyek értékesítése
• Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett összegekkel

Amit kínálunk:
•  Munkaviszony: határozatlan 
• Megbízható, stabil vállalati környezet
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Igényes munkakörnyezet
• Jó csapat
• Béren kívüli juttatások

Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal:
• 8 általános iskolai végzettség
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

További információk:
• A munkavégzés helye: Budafok 1 posta, 1221 Budapest  

Városház tér 19.
• Napi munkaidő: 8 óra
• A munkakör azonnal betölthető

Jelentkezés:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajzod a karrier.posta.hu honlapon  
a Jelentkezés gombra kattintva kattintva vagy a toborzaskozpont@posta.hu 
email címre küldheted el. 

A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu)  
a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő 
másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. 
A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, 
vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti 
a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás 
elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
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Pörögj rá a kedvezményekre és 
a Premier Outlet óriáskerekére!
A tavaszi szelfi pontokért és az 

önfeledt dodzsemezésért 
irány a szabad levegő!

80%
akár

kedvezmény*

Tavaszi
shopping napok

ÁPRILIS 7–10.
csütörtök–vasárnap 

Közösségi házak ajánlója
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Tetszett a recept?  
Önnek is van hasonló? 

Ha igen, küldje el 
nekünk fotóval ellátva  
legkésőbb április 2-áig  
a media11@ujbuda.hu  
címre. A legjobbnak 

ítélt recept  
tulajdonosát  

megajándékozzuk  
az ABA Könyvkiadó  

Rupáner-konyha című  
könyvével, amely 66  
könnyen elkészíthető  
finomságot mutat be.

közös

keresztrejtvény

60+

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!

 PROgRAmAjÁnLó
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66 67 68 69 70

71 72 73 74



Székelykereszturi Molnár Sándor: Így volt költeményéből 
idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (É, T, A, T). 13. Farmer-
nadrágmárka. 14. Részben tolakodik! 15. Népi gyógyító. 16. 
A háború istene a görög mitológiában, angol nyelvű köny-
vekben. 17. Vízcsepp-koncentráció a levegőben. 19. Német 
származású festőművész (Károly). 20. Ifjúsági olimpiai baj-
nok úszónő (Ajna). 22. Csaknem. 24. Vércsoport. 25. Bőrredő. 
27. Kellemetlen illat. 28. Arzén vegyjele. 29. Londoni térkép! 
30. Sezlon fele! 32. Újság. 34. 
Magasztos hangú lírai költe-
mény. 36. 40 rablóval emlege-
tett mesehős (2 szó). 39. Máj 
termeli. 41. Meghódított vá-
rosra kivetett adó. 42. Északi 
határfolyónk. 43. Ételízesítő. 
45: Kettőzve: Gábor művész-
nő keresztneve. 46. Üvegtör-
melék. 48. Palindrom férfinév. 
49. Szláv hármas. 51. Kamion 
eleje! 52. Fricska páros betűi. 
54. Római 1100. 56. Klasszi-
kus prepozíció. 58. Szentélyét 
Szombathelyen tárták fel. 60. 
Hélium vegyjele. 61. Élő. 64. 
Afrikai kérődző. 66. Ritka női 
név. 67. Kalamárisban találha-
tó. 70. Angol–német–ausztrál 
filmdráma Cate Shortland ren-
dezésében (LORE). 71. Közle-
kedési szabálygyűjtemény. 73. 
Idegen állatkert. 74. Panaszt 
zokogva előad.

Függőleges: 1. Megreke-
dő. 2. Szerep „A Pál utcai fi-
úk”-ban (Dezső). 3. Francia 
férfinév. 4. Ókori hadvezér 
a Közel-Keleten. 5. Kettős 
betű. 6. A krimi atyja (Edgar 
Allan). 7. Becézésből önálló-
sult női név. 8. Iráni uralkodó. 
9. Rosszallást kifejező szócs-
ka. 10. Kordé. 11. Stratford 
folyója. 12. Gyapot. 17. Dánia harmadik legnagyobb szigete 
(FYN). 18. Évszak. 21. Talajmélyedés, sekélyes völgy, tájszó-
val (LÁPA). 23. Dunántúli megye. 26. Fodor Sándor óriástör-
péje. 27. Füstöltkolbász-különlegesség. 29. Svájci származású 
orvos, természettudós, filozófus és francia forradalmár (Je-
an-Paul). 31. Afrikai fertőző betegség. 33. Rövid fadarab egy 
tárgy megtámasztására. 35. Német névelő. 37. Rövid angol 

női név. 38. Fehéroroszország és Norvégia gépkocsijelzése. 
40. Tanári, idegen rövidítéssel. 41. Az idézet második sora 
(E, É, M, E). 44. Könnyed társalgás. 46. … morbo, egészsé-
ges (latin). 47. Jellegzetes, aszimmetrikus ázsiai tőrtípus. 50. 
Agyafúrt. 53. Bányászati szállítókocsi. 55. Angol férfinév. 57. 
Trinitro-toluol, röv. 59. Szaladni kezd! 60. Blokkol. 62. Kidol-
gozott kéz jelzője. 63. Csomó, angolul. 65. Tengernévadó brit 
tengerésztiszt, sarkkutató (James). 68. Szópótló szócska. 69. 
Tartó. 72. Szeretetben van! 74. Errefele!

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 41. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 4. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Cinkék bokáznak öles havon, nézik 
a varjak hallgatagon”. Nyertese: Kántor Mariann, 1119 Buda-
pest, Fejér L. u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztő-
ségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

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

A foglalkozások a megelőző szabályok 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.

Újbudai dekameron 
Könyvklub
Március 22. 18.00
Szabó Magda: Az őz
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyé-
kényes utca 45–47.); ingyenes; információ: 
hétköznap 8–18 óráig a 204-6788-as telefon-
számon. 

Virágözön – Hettinger 
Ágnes festménykiállítása
Március 25. 18.00
A tárlatot megnyitja Keczely Gabriella, 
közreműködik Kemény János. 
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos 
utca 8.); információ: 309-0007.

Megtekinthető 2022. május 2-áig a Kávé-
zó Galériában; ingyenes.

természetjárás
Március 26. Budai-hegység
Normafa–Tündér-szikla–Zugliget (Lóvasút 
Kulturális és Rendezvényközpont kiállítása 
– fakultatív).

Táv: 9 km, szint: 50 m. Előzetes jelentke-
zés szükséges. Találkozó: 9 óra, Széll Kál-
mán tér, 21-es buszmegálló; információ/
jelentkezés: Pólya Tamás (Műanyag SC) 
06/70/580-8079.

Etele Helytörténeti Kör
Március 29. 18.00
Tisztviselőtelep 
Várnak mindenkit közös beszélgetésre, aki 
ismeri az Albertfalvai Tisztviselőtelep múlt-
ját, itt élt vagy él, vagy csupán érdeklődik 
iránta. Ingyenes.

Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyé-
kényes utca 45–47.); információ: hétköznap 
8–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon.

Tavaszváró  
Kreatív Alkotókör
Március 25. 11.00
Köszöntsük együtt a tavaszt virágdekoráció-
val! A foglalkozáson merített papírból készí-
tünk virágot.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.); 
ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött: 
regisztrálni március 16-ától hétköznap 9–14 
óráig lehet a program helyszínén. Kérjük, 
hozza magával személyi igazolványát, lak-
címkártyáját és 60+ kedvezménykártyáját!

60+ Kártyaklub  
– játék francia  
és magyar kártyával
Új klubfoglalkozást indítunk a francia és ma-
gyar kártya szerelmeseinek, illetve azoknak, 
akik új hobbiként tanulnának meg kártyázni. 
A foglalkozás kéthetente szerdai napokon 
14.15–16.15 között zajlik az Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani Központban 
(Kérő utca 3.). Várunk minden érdeklődőt!

„Ismétlés a tudás anyja!”
– emlékeztető oktatás 
Office, Facebook, 
mappaműveletek 
témakörben
Az elmúlt tizenkét évben több mint 3500 idős-
korú polgár vett részt az Újbuda 60+ Program 
különböző számítógépes tanfolyamain. A visz-
szajelzések és tapasztalatok alapján a szerve-
zők elérkezettnek látták az időt, hogy ismétlő 
oktatást szervezzenek idén tavasszal olyanok-
nak, akik korábban már tanulták, használják 
a Facebook-felületet, az Office-programokat, 
de lennének kérdéseik, vagy bizonytalanok 
a mappaműveletekben (fájlok, mappák keze-
lése, másolás, kivágás, beillesztés, átnevezés 
stb.). Az oktatás online Zoom felületen vagy 
személyesen az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központban (Kérő utca 
3.) zajlik. Minden csoport öt-öt alkalmas, egy 
alkalom 2x45 perc. A részletekről március 
16-ától tudnak érdeklődni a 60+ program köz-
pontjaiban, a program Facebook-oldalán illet-
ve az idosbarat.ujbuda.hu oldalon. A részvétel 
ingyenes.

Jelentkezés: kizárólag személyesen, már-
cius 23–29. között az Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Központban 
9.30–13.30 óráig, személyi igazolvány, lak-
címkártya és a 60+ kedvezménykártya fel-
mutatásával.

Hangtálkoncert
A rezgő tálakat (hangtálakat) a keleti kul-
túrákban gyógyítási, meditációs és egyéb 

re laxációs célokra használják. Számos jóté-
kony hatása van: a hangfürdő ellazítja az iz-
mokat, megszünteti a belső feszültséget, ezál-
tal testi-lelki feltöltődést és harmóniát nyújt. 
A hangtálak mellett más hasonló hangszerek 
is megszólalnak a koncerten.
Időpont: április 7. 10.30–11.30
Helyszíne: Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső utca 3.)

A program ingyenes, de előzetes jelentke-
zéshez kötött. Jelentkezés: március 28-ától 
8–12 óráig személyesen (személyi igazol-
vány, lakcímkártya, 60+ kedvezménykártya 
felmutatásával) a Bölcső utcai programköz-
pontban, a csoportlétszám függvényében.

Jóga
Újraindul a személyes jógafoglalkozás 
az őrmezői 60+ programközpontban 
(Kérő utca 3.). 

Április 13-tól kéthetente szerdánként 
12.15-től várjuk a kezdőket, haladókat.

Az aktív jógázás nemcsak energiával tölt 
fel bennünket, de a koncentrációt és az elme 
nyugalmát is elősegíti. Szervezetünk mé-
regtelenítését és a jobb emésztést, a stressz 
csökkentését is támogatják a különböző 
gyakorlatok. Mindent egybevetve kitűnő 
mozgásforma azoknak, akiknek fontos sa-
ját testük és lelkük épsége. A 60+ program 
idősbarát jógája a kerületi idősek számára 
teremt lehetőséget a fentiek megtapaszta-
lására. A gyakorlatok végrehajtása széken 
ülve történik.

Előzetes regisztrációhoz nem kötött, in-
gyenes foglalkozás.

nevetéssel  
az egészségért  
– Hahota jóga
A nevetés a legtermészetesebb orvosság, 
amelynek pozitív élettani hatásai orvosi-
lag is bizonyítottak. Segít a betegségek 
megelőzésében, a stressz egészségkáro-
sító hatásainak kivédésében, támogatja 
immunrendszerünket. A Hahota jóga 
alapjait az öngerjesztett nevetéssel egy-
bekötött légzőgyakorlatok adják, ame-
lyek hamar átalakulnak természetes, 
jóízű kacagássá, így pozitív hatásait 
azonnal érezheti.

Mindezt személyesen is megtapasztal-
hatja, ha ellátogat a program foglalkozá-
saira.

A foglalkozás két helyszínen zajlik
Újbudai Szenior Programközpont
Időpont: minden hétfőn 9.00
Bikás park, kék sportpálya
Időpont: minden kedden és csütörtökön 
9.00 

Minden jelentkezőt vidám szeretettel 
vár a „kacagókórus”!

A bp. Xi. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából elkészült 
a budaörsi út–budaörs határa–Xii. kerület határa–gazdagréti út–rétköz 
utca–gazdagréti út–budaörsi út–M1/M7-es autópálya bevezető szakasza 

által határolt területre vonatkozó 43/2018. (Xii. 4.) Xi. Ök rendelettel 
jóváhagyott kerületi építési szabályzatának módosítása.  

A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése értelmében 

teljes eljárás formájában történik. A Kormányrendelet 29. §-a és a 9/2017. 
(III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot 

és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2022. március 2-ától 2022. április 2-áig tekinthető meg  

az önkormányzat weblapján, a Településrendezési és  
Településképi Osztály felületén a készülő településrendezési eszközök 

címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket április 2-áig  
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI.  
ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom 
az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Településrendezési 
és Településképi Osztály tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot 

tart 2022. március 24-én, csütörtökön 15.00 órai kezdettel.
A lakossági fórum a járványhelyzetre tekintettel online lesz megtartva. 

Az érdeklődők a fórumhoz a Településrendezési és Településképi Osztály 
felületére belépve https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 

foepitesz-telepulesrendezesi-es-telepuleskepi-osztaly
az ott megadott linkre kattintva tudnak majd csatlakozni.

Amennyiben a lakossági fórumon nem kívánnak részt venni,  
javaslataikat a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre írásban  

is eljuttathatják 2022. április 2-áig.

Budapest, 2022. március 1.
Tisztelettel: Bódis Csaba

osztályvezető

értesítés

pályázati kiírás
Zöld sziget 

Környezetszépítő lakossági pályázat

Kiíró: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

TámogaTás célja:
A XI. kerületben élő személyek, illetve a kerületben műkö-
dő szervezetek, intézmények környezetépítő tevékenysé-
geinek elősegítése, támogatása, ennek részeként kertek 
szépítése, virágok és fás szárú növények telepítése, kony-
hakerti növények ültetése, gondozása, ingatlan előtti köz-
terület zöldítése, rendezett környezet kialakítása.

Határidők:
a pályázat beérkezési határideje:  
2022. április 14. és 2022. augusztus 31.
Pályázatok elbírálása: 2022. április 20. és 2022. szeptember 
5.
Megvalósítási határidő (elszámolható időszak):  
2022. március 1.–október 31.

TámogaTás forrása, mérTéKe:
Jelen pályázat forrását Újbuda Önkormányzata 2022. 
évi Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.

a TámogaTás formája: 
• vissza nem térítendő  

támogatás
• utófinanszírozás

a TámogaTás mérTéKe:
• a beruházás legfeljebb 50%-a
• megvalósítási helyszínenként társasházak, iskolák, 

civil szervezetek, egyházi intézmények, egyesületek 
és alapítványok esetében maximum 200 000 Ft, magán-
személyek esetében maximum 100 000 Ft.

KedvezményezeTTeK Köre:
Újbuda közigazgatási területén található/működő társashá-
zak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek, illetve ingatlantu-
lajdonnal rendelkező magánszemélyek, valamint iskolák, civil 
szervezetek, egyházi intézmények, egyesületek, alapítványok.

a PályázaTTal KaPcsolaTos  
információK:
A pályázónak egy projektjavaslatot (terve-
zett kertrendezési elképzelést) és a kitöl-
tött adatlapot egy példányban szükséges 
benyújtani. Az adatlap és a pályázati 
kiírás teljes szövege a www.ujbuda.
hu honlap Közigazgatás/Hirdetőtábla, 
pályázatok oldalán letölthető, illetve 
a Budapest Főváros XI. kerület Új-
buda Polgármesteri Hivatalán, 1113 

Budapest Bocskai út 39–41. épület 
portáján. megtalálható.

Budapest, 2022. március 7.

dr. László Imre
polgármester

Az epres kevertsüti nagyon 
gyorsan összehajigálható finom-
ság. Egy gyakorlott szakácsnak 
a gyümölcs megmosásával együtt 
is kevesebb mint tíz percbe telik 
az összeállítása. Ami pedig ki-
emeli a dobálós-gyümölcsös sütik 
sorából az a finom, vajas-cukros 
teteje és hogy meglepően magas-
ra nő. Az eper más gyümölccsel 
is helyettesíthető. A mérce pedig 
egy 2,5 dl-es bögre!

Elkészítése:
A sütőt előmelegítjük 190–200 
fokra, alul-felül sütésre. A hozzá-
valókat az eper  kivételével ösz-
szekeverjük. A tejet adjuk hozzá 
utolsóként – kisebb adagokban. 
Kidíszítjük a tetejét a hosszában 
kettévágott eperszemekkel. Kb. 
20–25 perc alatt aranybarnára 
sütjük (tűpróbát végzünk). Még 
forrón alaposan megkenjük ol-
vasztott vajjal, és addig szórjuk 
a tetejét kristálycukorral, míg 
egészben nem maradnak a szemek 
a süti tetején. Az első néhány ré-
teg ugyanis bele fog olvadni a vaj-
ba. Ezután sütőpapírral együtt  
kiemeljük a tepsiből. Bátran, mert 
nem törik! Nyugodtan szeletelhet-
jük forrón is, sőt, erősen javallott!

rupáner-konyha:  
Bögrés epres kevertsüti

Hozzávalók:

•	 másfél	bögre	
kristálycukor		

•	 2	tojás	
•	 3	bögre	fehér	

finomliszt	

•	 1	csomag	sütőpor	(12	g)

•	 egy	csipet	só	

•	 fél	bögre	étolaj	

•	 másfél	bögre	2,8%-os	tej

•	 gyümölcs	ízlés	szerint

•	 +	3-4	evőkanál	olvasztott	vaj	

és	kristálycukor	a	szóráshoz
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Mire egy különösen cinikus képviselő-
társa, bizonyos Kölcsey István (Magyar 
Élet Pártja) odaszúrta:  „tessék írásban be-
jelenteni”.

Az elnök kihirdette az eredményt: 
„Az ülést bezárom”. Mire „Éljen az el-
nök! Éljen a kormányzó!” felkiáltásokkal 
a képviselőház még szabadlábon lévő tag-
jai felpattantak a helyükről. Így ünnepel-
ték Horthy Miklóst, azt a kormányzót, aki 
a német megszállás után a posztján maradt, 
s nyilvánosan különösebben nem lépett fel 
a szuverenitás elvesztése 
ellen. Sőt, azzal hogy ma-
radt a kormányzói szék-
ben, mintegy legitimálta 
mindazt, ami történt. 
A magyar képviselők te-
hát nem kívántak, nem 
mertek a német megszál-
lásról beszélni. 

Ha a napló nem rögzí-
tette is, az újságírói kar-
zaton lévők hallották, 
hogy Közi Horváth tilta-
kozott a német megszál-
lás ellen, az ellen, hogy 
egy idegen állam rendőr-
sége magyar képviselőket 
fogott le. Közben a kor-
mánypárti, az imrédista 
és a nyilas képviselők 
teli torokból kiáltoztak, 
hogy a bátor pap szavait 
elnyomják.

Közi Horváth a sze-
mükbe vágta: „Hallat-
lan, hogy a saját minisz-
terelnökük lemondását 
tudomásul sem veszik! 
Keresztes-Fischert is le-

fogták, a magyar belügyminisztert! Hal-
latlan, hogy a magyar képviselőházban ne 
lehessen szóvá tenni a magyar kormány 
tagjainak letartóztatását!”.

Van még egy beszámolónk a történtek-
ről. Mester Miklós államtitkár mondta el 
a Bokor Péternek adott életútinterjúban.

„Mester: Németh Andorral találkoztam. 
Azt kérdezte tőlem: bent voltál a Parla-
mentben? Mondtam: Nem voltam bent, 
nem tudtam bemenni! Ekkor ő mondta el 
nekem azt, hogy Közi Horváth József fel-
szólalt, rázta az öklét és piros arccal, va-
lósággal kiabálva kérdezte: »Mi történik 
kérem, ebben az országba, itt törvényhozó-

kat tartóztatnak le?« De ezt Németh Andor 
úgy mondta, hogy nemcsak én hallottam, 
hanem a többiek is. Elég nagy volt az ije-
delem, mikor ő ezeket elmondta, azok közt, 
akik nem voltak bent a parlament ülésén. 

(…)
Bokor: Úgy, ha nem tévedek, Közi Hor-

váth József volt az egyetlen a Parlament-
ben, aki a parlament fórumán tiltakozott 
a megszállás ellen.

Mester: Kérem, ő volt egyedül, aki ez 
ellen tiltakozott. Annak idején, 1941-ben 

a háborúba lépés ellen sem tiltakozott sen-
ki a parlamentben. Ez az igazság. Szóval, 
ez a Közi Horváth részéről egy bátor kiál-
lás volt.”

Korabeli feljegyzésekből azt is tudjuk, 
hogy a kormányzó ünnepléséhez nemcsak 
az imrédisták csatlakoztak, hanem a nyila-
sok közül is jó páran.

A plenáris üléseken szokás szerint a leg-
végén ismertette a jegyző a jegyzőkönyvet, 
és a házelnök külön megkérdezte, hogy 
azzal kapcsolatban van-e valakinek észre-
vétele, kimaradt-e belőle valami lényeges. 
Ám ezen az ülésen ez is elmaradt, az elnök 
nem akart lehetőséget adni még így sem 

arra, hogy valaki reklamáljon. Berekesz-
tette az ülést, és kiviharzott a teremből. 
Ugyan a képviselők még az ülésterem kö-
zepén összegyűlve egy darabig vitatkoz-
tak, Kölcsey István képviselő azt is felrótta 
Közi Horváthnak, hogy izgága magatartá-
sával megzavarta alkotmányos munkáju-
kat.

Heltai Jenő naplójából (1944. május 27.) 
azt is tudjuk, hogy Közi Horváth később is 
interpellálni akart az ország szuverenitásá-
nak megsértése miatt.

És itt álljunk meg még egy pillanatra, 
Közi Horváth volt az, aki 1944. november 
2-án ismét figyelmeztette képviselőtársait, 
hogy „illetéktelen személyek törvénytelen 
módon magyar állampolgárok ezreit hur-
colják el”. Emiatt Beregfy Károly nyilas 
honvédelmi miniszter behívatta frontszol-
gálatra, ahonnan kalandos úton sikerült 
visszatérnie Budapestre a főváros körülzá-
rása előtt. 

A keresztény párti képviselő egyébként 
kifejezetten jobboldali politikusnak szá-
mított, szűzbeszédéről azt mondta az első 
nyilas képviselő, Meskó Zoltán, hogy 
Közi Horváth nézetei inkább megfelelnek 
a nemzeti szocializmusnak, mint a katoli-
kus eszméknek.

Az úgynevezett III. zsidótörvény par-
lamenti vitájában – ahol a zsidóságot 
„fajként” definiálták, és többek között 
megtiltották zsidók és nem zsidók há-
zasságát, szexuális kapcsolatukat pedig 
bűncselekménynek minősítették – Közi 
Horváth József egy deklarációt olvasott 
fel valamennyi parlamenti pap képviselő 
és a keresztény párt nevében. A nyilatkozat 
közelről sem ellenzéki hangnemben fogal-

mazódott, inkább mentegetőzésnek tűnt. 
Azt bizonyította, hogy ők előbb voltak an-
tiszemiták, mint az akkor hatalmon lévők. 
„Nem” szavazatuk sem a zsidóság védel-
mét célozta, hanem a még korábbi liberális 
házassági törvény szellemének (tudniillik 
a polgári házasság intézménye bevezeté-
sének) elutasítását jelentette. Végül a ke-
resztény nemzeti „fajvédelmi szempontok” 
elismerése mellett a keresztény párt, illetve 
a pap képviselők pártállásra való tekintet 
nélkül – a püspöki kar döntése értelmében 

– nem szavazták meg a zsidótörvényt. Ami 
talán mégis csak fontosabb, mint az anti-
szemita hangvételű indoklás.

De vissza 1944. március 22-éhez. 
A lapok hallgattak. A kormányzati szócső, 
az MTI csak ennyit közölt „kölcsönös meg-
egyezés alapján német csapatok érkeztek 
Magyarországra a közösen viselt háború” 
sikereinek előmozdítására. 

És miért hallgatott a sajtó a valóságról?
Március 22-én Haeffler István, a minisz-

terelnökség sajtófőnöke bizalmas utasítást 
adott ki, amely szerint „A sajtó meleg hangon 
üdvözölje azt a tényt, hogy a két szövetséges 
kormány megállapította a régi hagyományos 
barátságot és fegyvertársi együttműködést. 
(…) A továbbiakban a sajtó igen meleg han-
gon köszöntse ennek a hagyományos baráti 
és fegyvertársi szellemnek a nevében a hoz-
zánk érkezett német csapatokat.”

Miután a maradék demokratikus, balol-
dali lapokat addigra betiltották, számtalan 
újságírót letartóztattak, a jobboldali, kor-
mánypárti lapokra maradt, hogy vezércik-
kek egész sorában köszöntsék a Magyaror-
szágot megszálló csapatokat.

Dési János

Fotó: fortepan.hu

szent György tér, német és nyilas alakulatok 
1944. október 16-án a kiugrási kísérlet után

történelem történelem

A Magyarországot végleg 
a háború és a tömeggyilkos-
ságok örvényébe taszító 1944. 
március 19-i német megszállás 
ellen a magyar parlamentben 
csak egyetlen képviselő próbált 
tiltakozni: Közi Horváth József, 
akinek újbudai kötődései is 
akadnak. A háború után egy 
ideig a Budai Nemzeti Bizottság 
tagja volt – ez amolyan önkor-
mányzati szerepet játszott –, 
illetve rövid ideig a Bartók Béla 
úti Szent Imre Kollégium igazga-
tója is. A katolikus pap emléke 
mára elfeledettnek látszik, 
pedig korának érdekes politi-
kusa volt. 

„A német megszállás egy olyan katonai ak-
ció volt, amelyet követően a király nélküli 
királyság kormányzója a helyén maradt, 
a magyar államapparátus folytonosságát 
nem megszakítva zavartalanul továbbmű-
ködött, és az akkori hatalmi elit nem jelezte 
a lépés illegitim voltát. Mindez valószínű-
leg összefüggött azzal, hogy a megszállást 

megelőzően ugyanez a hatalmi elit nyitott 
volt mindazokra az érdekekre, értékekre 
– egyszóval politikára –, amelyeket a né-
met megszállás brutálisan realizált.” – írta 
évekkel ezelőtt Gerő András történész.

Most mindennek illusztrációjára egyet-
len dolgot idézzünk fel. Mit tett a magyar 
parlament 1944. március 19. után?

A március 19-én, vasárnap megjelent 
reggeli lapok azt közölték, hogy a kép-
viselőházat március 22-re összehívták. 
Ezt azonban még a Kállay Miklós vezette 
kormány rendelte el, mit sem sejtve a meg-
szállásról. Vasárnaptól szerdáig a Gestapo, 
előre elkészített listák alapján, már letar-
tóztatta a legfontosabb baloldali és német-
ellenes vezetőket, illetve azokat, akiket 
a nácikra veszélyesnek tartottak. A néme-
tek erőszakos lépése nemcsak az ország 
függetlenségét taposta el, hanem mivel 
több képviselőt is letartóztattak, közvetle-
nül érintette az egész törvényhozást, annak 
szuverenitását. 

Visszaemlékezések szerint már csak 
azért is sok újságíró szorongott a T. Ház 
folyosóin március 22-én, mert kíváncsiak 
voltak, akad-e olyan képviselő, aki szóvá 
meri tenni a nyílt ülésen mindazt, ami tör-
tént.

Közi Horváth József, a Keresztény Nép-
párt képviselője, katolikus pap és újságíró 

lett az egyetlen, aki elég bátran viselke-
dett. Tasnádi Nagy András, a képviselő-
ház elnöke, ahogy megnyitotta az ülést, 
azon nyomban azt javasolta, azt bizonyta-
lan időre napolják el, nehogy valaki szóba 
hozza a megszállást. A parlamenti napló 
szerint „élénk helyeslés a jobb- és balolda-
lon” fogadta a javaslatot. A jegyzőkönyv 
azt is rögzíti, hogy Közi Horváth József 

közbekiáltott: „Szót kérek!”. Mire zaj 
és felkiáltások a jobboldalon: „Nem adjuk 
meg!”.

Közben az elnök feltette a kérdést, elfo-
gadják-e az ülés azonnali berekesztéséről 
szóló javaslatát. Ezt felkiáltással elfogad-
ták, mire Közi Horváth újra közbekiáltott: 
„A mentelmi jog megsértését jogom van 
bejelenteni!”. Közi Horváth józsef (Agyagos, 1903. szeptember 25.–

oberhaching, nsZK, 1988. május 26.) római katolikus pap, 
újságíró, országgyűlési képviselő a két világháború között, majd 
1949-től az emigráció egyik szervezője.

szegény családból származott. A győri Püspöki Papnevelő 
Intézetben kezdte tanulmányait, 1927-ben szentelték katolikus 
pappá. Lelkipásztor Magyaróváron, sopronban. Majd Győrbe kerül 
papnak, a győri törvényhatóság tagja. 1935-től az Actio Catholica 
katolikus segélyszervezet főtitkára. 1939-ben választják meg ország-
gyűlési képviselőnek az Egyesült Keresztény Párt és a Magyar élet 
Pártja színeiben a győri választókerületből. A német megszállás 
után ő az egyetlen, aki ez ellen szót próbál emelni a magyar parla-
mentben. A felszabadulás után a Budai Törvényhatóság tagja, rövid 
ideig a szent Imre kollégium vezetője. 1948-ban emigrációba kény-
szerül. Aktívan részt vesz és szervezi a magyar emigrációs szervezete-
teket. 1965-től a müncheni szent rita otthon lelkésze. nyugdíjasként 
a magyar katolikus egyház vezetőiről ír életrajzokat. 1992-ben hozzák 
haza hamvait és szülőfalujában temetik újra.

Egy bátor  
képviselő a német  
megszállás idején

német katonák a szilágyi Erzsébet fasor 61. kerítése előtt, 
háttérben az 59. számú ház látszik.
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Egész napos családi programok 

pecsétgyűjtő játék    malac-puzzle   

  hulladéklabirintus    mag-zsákbamacska    

superfood-rakodó    termény-memória játék   

  arcfestés    óriás fajátékok    óriás buborék    

állatsimogató    évkerék    kézműves foglalkozás  

újrahasznosítható anyagokból     

mozgásos játékok – labirintusfutás   

  fenntarthatósági programok és tanácsadás

színpadi programok
10.00 langaléta garabonciások  

– gólyalábas utcaszínház a színpad előtt

11.00 Veronaki zenekar  

– a Gőgös Gúnár Gedeon megzenésített versei

12.00 MeSe-zene-Bona - interaktív, zenés-táncos  

gyermekprogram, buborékpartyval, ajándékkal

12.45 artisták a színpadon – bemutatkoznak  

a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei

14.00 panic crEw Hip Hop Tánciskola

15.00 marton Viki koncert

16.30 kállay saundErs akusztikus koncert

17.10 ÜnnepI köszönTő, majd a pecsétgyűjtő játék 

eredményhirdetése (a köszöntőt tartják: Dr. László Imre 

polgármester, Orosz Anna alpolgármester) 

17.30 nEw lEVEl EmpirE koncert

Újbuda Önkormányzatának rendezvénye

március 26. 
10.00-19.00

a fenntarthatóság és a sport jegyében
a Bikás parkBan

felhívás


