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Elhunyt  
Falus Ferenc

Megmenekülhet  
a budai 
arborétum

4

Biztató válasz érkezett  
a fenntartó alapítványtól

Újbuda a V0 
elkerülő mellett

3

László Imre polgármester 
javaslatát támogatja  
a Fővárosi Közgyűlés is

12 millió forint gyűlt össze  
a jótékonysági Eper partin

Az egykori tisztifőorvos tragikus 
hirtelenséggel, 71 éves korában 
hagyott itt minket

Új lendületet 
kapott a Mikes 
Lélekközpont

10

Több hely  
a lakóknak

5

Bővülő parkolási zónák
Július 1-jétől kezdődően több ütemben új 
fizetős parkolási zónákat hoz létre a kerü-
letben az önkormányzat annak érdekében, 
hogy az ott élők otthonuk közelében 
tudják hagyni autójukat, Újbuda ne legyen 
az agglomerációból érkezők ingyenes 
parkolója. 

A zónabővítés első üteme Szentimrevárost és a Gellért-hegy 
lábát érinti – vagyis már a kerület teljes belső részén fizetni 
kell majd –, utána, ez év végén következik a bejövő forgalmat 
különösen megszenvedő Őrmező, illetve az Etele út környé-

ke. Jövőre pedig a kerület fővárosi tulajdonú útjaira, valamint 
Kelenföld és Gellérthegy addig kimaradó területeire is kiter-
jesztik a fizetős parkolást. 

Az érintett környékek lakói – beleértve az állandó lakcím-
mel ott nem rendelkező bérlőket is – új várakozási engedélye-
ket válthatnak ki, háztartásonként két gépkocsira. Az enge-
délyek bő húsz éve változatlan díja emelkedik, és jövő évtől 
már nem a kerület egész területére, hanem csak adott zónákra 
lesznek érvényesek. Az önkormányzat parkolásüzemeltetési 
társasága már eddig is kihelyezett újfajta, bank-
kártyahasználatra alkalmas, rendszámfelisme-
réssel működő parkolóautomatákat, emellett új, 
központi helyen lévő ügyfélszolgálat is segíti 
az autósokat.

Képes múlt online a Fortepanról

Újbudai múlt  
3000 képkockán
Orosz hadifoglyok az I. világháború 
idején csatornát építenek a Villányi 
úton. Koncz Zsuzsa Sztevanovity Zo-
ránnal és Dusánnal mókázik valami-
kor a ’60-as években a Gellért-hegyen. 
Bál a Gellért Szállóban, úttörőavatás 
a repülőtéren – csak néhány kép abból 
a gyűjteményből, amely a fortepan.hu 
oldalon érhető el Újbuda történelmé-
ről. Hogyan működik ez a kollekció, 
miként sikerül felismerni a képeken 
szereplőket és a helyszíneket – többek 
között erről is beszélgettünk az archí-
vum egyik alapítójával és mai vezető-
jével. Tamási Miklós azt is elmondta, 
miért készült több kép a XI. kerület-
ben, mint mondjuk Angyalföldön.

Ivartalanítási 
program indul 

Újbudán

Házi kedvenceink sok örömet ad-
nak a hétköznapokban, ám számos 
kihívást is tartogatnak: áldozni kell 
a kutyák, macskák egészségére, fi-
gyelembe kell venni a szükséglete-
iket, vagy meg kell küzdeni a nem 
kutyások rosszallásával. Az ön-
kormányzat a felelős állattartásról 
indít tájékoztató programot, amely-
nek fontos része a felesleges szapo-
rulatot fékező ivartalanítási akció.

Felelős állattartással 
elkerülhetők  

a konfliktusok is8

7
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A Déli Körvasút mentén élő 
budapestiek életminőségének 
védelmében, László Imre, 
Újbuda polgármesterének javas-
latára kezdeményezi a Fővárosi 
Közgyűlés, hogy induljon el 
a Budapestet elkerülő, úgyne-
vezett V0 vasútvonal megvaló-
sításának előkészítése – közölte 
Facebook-oldalán Karácsony 
Gergely főpolgármester. A cél 
az, hogy 2031 végére kitereljék 
a városból a rendkívül nagy 
zaj- és rezgésterheléssel járó 
nemzetközi tranzit teherfor-
galmat. A Fővárosi Közgyűlés 
kezdeményezte azt is, hogy 
a kormány azonnal vizsgálja  
felül, továbbra is indokolt-e 
a Ferencvárost és Kelenföldet 
összekötő vasútvonal kapa-
citásbővítése, azaz a Déli 
Körvasút kiépítése.

A Déli Körvasút fejlesztés problémáiról 
a Fővárosi Közgyűlés június 8-i rendkívü-
li ülésén beszélt László Imre. A Fővárosi 
Törvényszék döntése alapján a Ferencvá-
ros és Kelenföld közé tervezett, vágánybő-
vítéssel járó fejlesztés környezetvédelmi 
engedélyét megsemmisítették, és új eljárás 
lefolytatására kötelezték az érintett hatósá-
gokat. A feltárt hiányosságokat rendezni 
kell a beruházás megkezdése előtt. Újbuda 
polgármestere arra kérte a főpolgármestert, 
hogy még a nyáron intézkedjen az ügyben.

– A Hamzsabégi sétány átalakításának 
terve társadalmi tiltakozást váltott ki 
az elmúlt években – mutatott rá László  
Imre. Újbuda folyamatosan képviselte 
a helyiek érdekeit, de nem tudja alapve-
tően megváltoztatni a kormányzati cél-
kitűzéseket. Az önkormányzat a bírósági 
döntés megismerése után azonnal kérte 
a beruházót, hogy minden tevékenységet 
függesszen fel az érintett területen, illet-
ve levélben kérte az engedélyező hatósá-
got, hogy a környe zetvédelmi engedély 
hiányában vonja vissza a vasútépítési en-
gedélyt. Az új környezetvédelmi hatásta-
nulmánynak komplex szempontokat kell 
feltárnia, nemcsak a zajvédelmet vagy 
a V0 nevű elkerülő vasúti nyomvonal meg-

építésének következményeit kell vizsgál-
ni, hanem például a felszín alatti vizekre 
gyakorolt hatásokat is. – Egyes informáci-
ók szerint a hatástanulmányok már a nyár 
közepén a kormány rendelkezésére állnak 
majd, azok megismerése nélkülözhetetlen 
a projekt bármilyen folytatásához – hang-
súlyozta László Imre. Kiemelte, hogy ezen 
a területen csak olyan infrastrukturális 
elemek építhetők a jövőben, amelyek kizá-
rólag a személyszállítás céljait szolgálják, 
ideértve a Déli Körvasút fejlesztését is.  

Ehhez kapcsolódóan a megfelelő érde-
kérvényesítés érdekében Bakai-Nagy Zita, 
a kerület alpolgármestere már előzetesen 
írásban jelezte az illetékes kormányhi-
vatal felé, hogy Újbuda Önkormányzata 
– a lakosság mint a legfontosabb érintett, 
valamint az élhetőbb és a szóban forgó te-
rületen kialakult természetes körülmények 
védelme érdekében – ügyfélként kíván 
részt venni az új környezetvédelmi engedé-
lyezési eljárásban.

A polgármester indítványozta azt a köz-
gyűlés által végül támogatott kezdeménye-
zést, hogy a kormány hozzon döntést a V0 
vonal megvalósításáról, valamint vizsgálja 
meg, hogy a Ferencváros–Kelenföld vasút-
vonal kapacitásbővítés műszaki tartalma 
továbbra is indokolt-e, és a célokkal ará-
nyos beavatkozást jelent-e a sűrűn lakott 
városi térségben. – Újbuda Önkormányzata 

a helyiek álláspontját képviselve és a körül-
ményeket szakpolitikailag értékelve nemet 
mond erre a beruházásra – jelentette ki 
László Imre. Kezdeményezik a kormány-
nál, hogy Budapesten és az elővárosi öve-
zetben csak olyan vasútfejlesztés legyen 
engedélyezhető, amely nem bővíti az átme-
nő teherforgalmat, és kizárólag a személy-
szállítás céljait szolgáló infrastrukturális 
elemek épülhessenek.

aktuális aktuális

Befejezték a nyomozást  
a nyaklánckitépő ügyében
Az újbudai rendőrök befejezték a nyomozást H. Gergő 
ügyében, aki április 26-án egy 87 éves asszony arany-
láncait tépte le egy XI. kerületi társasház lépcsőházában. 
Az idős nő elesett, a rabló pedig elmenekült a nyaklán-
cokkal, majd bement egy zálogházba, hogy el-
adja azokat. Az esetet térfigyelő kamerák rög-
zítették. A XI. kerületi rendőrkapitányság 
nyomozói azonosították a feltételezett elkö-
vetőt. A 34 éves H. Gergőt másnap elfogták, 
és rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
kihallgatták. A rendőrök a nyakláncokat le-
foglalták, majd visszaadták az idős hölgynek, 
aki nem szorult orvosi ellátásra. A nyomozók 
a szükséges eljárási cselekményeket elvégez-
ték, és az iratokat átadták az illetékes ügyész-
ségnek. 

Letartóztatták  
az álrendőröket
A XI. kerületi rendőrkapitányság bűnszövetségben elkö-
vetett kifosztás bűntett és más bűncselekmények meg-
alapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást L. Tamás 
és R. Valentin ellen, akik a gyanú szerint magukat rend-
őrnek kiadva károsítottak meg időseket.

A rendőrkapitányság 2021. október 13-án csalás mi-
att rendelt el nyomozást, akkor ismeretlen tettesek ellen, 
akik az utcán szólítottak le egy idős férfit, azt állítva, 
hogy rendőrök, és betörések ügyében nyomoznak. Iga-
zolásként egyikük a mobiltelefonján mutatott fotót egy 

rendőrigazolványról vagy valami hasonlóról. A két férfi 
hazakísérte áldozatát azzal az ürüggyel, hogy lefényké-
pezzék pénzét és ékszereit. Az úr és szintén idős felesége 
elővette értékeit, amelyeket a tettesek elloptak. Az oko-
zott kár több millió forint volt.

A csalók idén május 3-án bukkantak fel újra a XI. ke-
rületben. Ekkor is az utcán szólítottak meg egy 

idős férfit, mondván, betörtek az otthonába. 
Hazakísérték, hogy „ellenőrizhessék”, mi 
tűnt el, de az egyik szomszéd kérdőre von-
ta az állítólagos rendőröket, akik inkább 
gyorsan távoztak. Ezt követően május 18-án 
a XIV. kerületben károsítottak meg egy idős 
férfit, ugyanezzel a módszerrel: az utcán sze-
melték ki áldozatukat, valamiféle igazolványt 
mutattak, és betörésre hivatkozva hazakísérték, 
hogy értékeit ellenőrizzék. Ez alkalommal több 

száz ezer forintot zsákmányoltak.
Az újbudai rendőrök nyomozásának adatai arra mu-

tattak, hogy a bűncselekményeket ugyanaz a páros kö-
vethette el. A feltételezett tettesek kocsiját utolsó akci-
ójuk után nem sokkal a BRFK Vagyonvédelmi Osztály 
és a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársainak segít-
ségével próbálták megállítani. A két férfi a rendőrautók 
jelzéseit figyelmen kívül hagyva továbbhajtott, végül 
a XVI. kerületben nekiütközött két másik autónak és egy 
parkoló járműnek.

A két menekülőt és az egyik vétlen autó sofőrjét a men-
tők kórházba vitték. A feltételezett elkövetőket ellátásuk 
után a XI. kerületi rendőrkapitányságra állították elő. L. 
Tamás 32 éves és R. Valentin 33 éves budapesti lakoso-

kat bűnszövetségben elkövetett kifosztás bűntett és más 
bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgatták 
ki, őrizetbe vették őket, majd az ügyészség indítványára 
a bíróság 30 napra elrendelte letartóztatásukat. Az újbu-
dai nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak kö-
vethettek-e el további hasonló cselekményeket, valamint, 
hogy autós menekülésük során történt-e közúti veszélyez-
tetés vagy más közlekedési jogsértés.

Így ismerheti fel  
az álrendőröket
Rendőrnek álcázott csalók próbálhatnak információkat 
szerezni és a lakásába bejutni, hogy értéket lopjanak. Ha 
furcsa történettel csengetnek be önhöz magukat rendőr-
nek kiadó személyek, vagy az utcán megszólítják, udva-
riasan kérjék el a jelvényszámukat – ha nem adnak ilyet, 
akkor biztosan nem rendőrök. Ne engedjenek be idegene-
ket a lakásba!

A hivatásos rendőröknek egyedi, személyre szóló jel-
vényszámuk van. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, 
hogy a hivatásos rendőrt egyenruhája és az azon elhelye-
zett jelvénye, vagy a szolgálati igazolványa és a jelvénye 
igazolja. A civil ruhás rendőr az intézkedés megkezdése 
előtt – ha az intézkedés eredményességét veszélyezteti, 
akkor utána – köteles a nevét, azonosító számát, valamint 
az intézkedés tényét és célját szóban közölni, igazolvá-
nyát és jelvényét felmutatni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, ha valakinek 
álrendőrökről van konkrét információja, esetleg felme-
rül, hogy így próbálták megkárosítani, hívja haladéktala-
nul a 112-es segélyhívó telefonszámot.

kék hírek

Hamarosan befejeződnek 
Madárhegyen a földutak 
burkolati munkái: 
a Barackmag utca, 
a Rupphegyi út, a Keltike 
lejtő és a Medvetalp utca 
a Budapesti Útépítési 
Program keretében válik 
járhatóbbá. A hiányzó 
közművek kiépítése 
és a lakossági rákö-
tések megtörténtek, 
a Barackmag utcán 
a szőnyegezés előkészítése 
és a védőréteg készítése, 
a Rupphegyi úton pedig 
az útpálya szegélyezése 
zajlik. A Keltike lejtőn 
és a Medvetalp utcában 
az útépítési munkák 
alépítményi részei elké-
szültek, jelenleg a felület 
utókezelése és az útpálya 
aszfaltszőnyegezésének 
előkészítése folyik. A kivi-
telezés a tervek szerint 
halad, június végére befe-
jeződnek a munkálatok.

Szilárd útburkolatot kapnak a madárhegyi földutak

Jelenleg is zajlik a Tétényi út 20–36. közötti, illetve 
a Nagyszeben úti járdaszakaszok felújítása, hogy 
a közlekedés gyalogosan is biztonságos és gördülékeny 
legyen az itt élők számára. A nyár folyamán még várhatók 
járdafelújítási munkálatok a kerületben a Szerémi úton, 
az Olt utcában, a Karolina úton, valamint az Ugron Gábor 
utcában. A felújítások alatti esetleges fennakadások miatt 
az önkormányzat a lakosság szíves türelmét kéri.

Megújuló járdák
Újbuda Közterület-
felügyelete közös 
helyszíni bejárást 
tart a Budapest 
Vásárcsarnok veze-
tőjével a Fehérvári 
úti csarnoknál. 
A felügyelet 
a nyári időjárás 
beköszöntével 
rendszeresen kap 
bejelentéseket 
a piac környékén 
tartózkodó, 
italozó hajlékta-
lanok miatt, így 
a Vásárcsarnokkal 
közösen próbálnak 
kialakítani 
hosszú távon 
működő megol-
dást – akár a tér 
átalakításával.

Közös ellenőrzés a csarnoknál

Bárczy István-díjat kapott Tóth Ildikó, a XI. kerületi Észak-Kelenföldi Óvoda 
vezetője. A Montessori-szellemiségű pedagógiai módszer iránt elkötele-
zett, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó, magas színvonalú 
óvodavezetői munkájáért odaítélt elismerést a Főpolgármesteri Hivatalban 
adta át június 7-én Karácsony Gergely főpolgármester és Niedermüller 
Péter, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke. A Bárczy István-díjat 
a Fővárosi Közgyűlés alapította, először 2010-ben adták át. A kitüntetést 
a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények olyan 
munkatársai kaphatják meg, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel járultak hozzá a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, 
képzéséhez, ezáltal a főváros fejlődéséhez.

Bárczy István-díjat kapott  
Tóth Ildikó óvodavezető
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Újbuda Önkormányzata nemet mond a beruházásra

Sürgősen intézkedni kell 
a Déli Körvasút ügyében

 

Újabb csapás az önkormányzatokra
Megugorhatnak az önkormányzatok kiadásai, miután a kormány 
úgy döntött, hogy a jövőben nem élvezhetik a rezsicsökkentés 
előnyeit. A „visszaélések elkerülése érdekében” úgy kell módosítani 
a szabályokat, hogy a villamos energia és a földgáz egyetemes 
szolgáltatására – amelynél a befagyasztott díjakat alkalmazzák – 
kizárólag a lakossági fogyasztó legyen jogosult. 
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gémesi 
György gödöllői polgármester „roggyantó ütésnek” nevezte 
az önkormányzatok kitiltását. – Nominálisan ugyan 95 milliárd 
forinttal nő az önkormányzatok finanszírozása, de ezt lényegében 
elveszik a megemelt, 88 milliárd forintra rúgó szolidaritási adóval – 
hangsúlyozta tájékoztatóján.

A fideszes székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András 
szerint elvárható lett volna, hogy a kormányzat az önkormányzati 
érdekképviseletekkel előzetesen egyeztet egy ilyen lépésről. Végül 
a döntés után, június 16-án a Belügyminisztériumban lesz egyeztetés.

Megvan az új 
főpolgármester-
helyettes

Bősz Anett lett az új, humán 
területekért felelős főpol-
gármester-helyettes miután 
a Fővárosi Közgyűlés június 
8-i rendkívüli ülésén titkos 
szavazással megválasztották 
a Demokratikus Koalíció 
(DK) jelöltjeként. Ezt a tiszt-
séget korábban Gy. Németh 
Erzsébet töltötte be, ám ő 
május 1-jén lemondott, miután 
országgyűlési képviselői 
mandátumot szerzett, és a két 
pozíció összeegyeztethe-
tetlen. Hasonló okból kell majd 
Újbudán időközi önkormány-
zati választásokat tartani.

Komoly felújítást végeztek a Kelen SC Hunyadi úti 
sporttelepén: a Kővirág sor felőli műfüves pálya új 
borítást kapott a Budapesti Pályaépítési Program, 
valamint Újbuda Önkormányzatának  támogatá-
sával. A megújult játékteret egy háromcsapatos 
gyerektorna keretében adták át június 4-én. A Kelen 
SC-ben ma már több mint 700 gyermek rúgja 
a labdát, az új pálya a téli időszakban is megfelelő 
edzéskörülményeket nyújt majd nekik.

Megújult a Kelen SC pályája



 | 2022. június 15. | 4 5 | 2022. június 15. |  aktuálisaktuális

Csányi Sándor, 
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány 

kuratóriumi elnök részére 

2100 Gödöllő, 
Páter Károly u. 1. 

Tisztelt Elnök Úr! 
Kerületünk polgárai között érthető nyugtalanságot keltettek azok a megúju-

ló sajtóhírek és nyilvánosságra került dokumentumok, amelyek a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szervezetébe tartozó Budai 

Campus tervezett elköltöztetéséről szólnak. 

Az elődei révén e helyen százhatvan évre visszatekintő, magas színvo-

nalú egyetemi intézmény, illetve a vele elválaszthatatlanul összefüggő ar-

borétum ugyanis kerületünk kulturális identitásának és mai életének is sok 

ágon szerves részét képezi. A történelmi beágyazottságú, nagy múltú in-

tézmény működésének felszámolása sok tekintetben kerületünk kulturális 

leértékelődését és semmivel nem pótolható veszteségét jelentené. Az ilyen 

horderejű ügyekben a felmerülő tervekről és azok indokoltságáról, a tágabb 

közvélemény csakúgy, mint a közvetlenül érintett polgárok közössége, vala-

mint az érintett önkormányzat, joggal vár el együttműködést és hiteles tájé-

koztatást az illetékes döntéshozóktól. Ma már az is természetes igény, hogy 

a kulturális helyszínek és az épített környezet állapotát érintő, azt lénye-

gesen átalakító tervek kidolgozása minden érintett bevonásával kell, hogy 

megtörténjen – értelemszerűen már a kezdet kezdetén. 

Az is világos, hogy az oktatási funkció megszűnése a Budai Campuson 

a helyszín teljes funkcióváltását is jelentené, ami nemcsak a nemes kultu-

rális hagyomány folytonosságának megszakításával járna, hanem az arbo-

rétum fenntarthatóságát és létjogosultságát is veszélybe sodorná. Hiszen 

az arborétum egyfelől az oktatási folyamat elválaszthatatlan eleme, másfe-

lől szakszerű kezelése semmiképpen sem nélkülözheti az egyetemi oktatók 

helyben rendelkezésre álló szakértelmét. 

A fent leírtakra tekintettel a kerület polgárai nevében két kérdéssel fordu-

lok a tisztelt Kuratóriumhoz. 
Szerepel-e a fenntartó alapítvány tervei közt a Budai Campus Gödöllőre 

költöztetése, amint az a MATE számára készített, Közbeszerzési Műszaki 

Leírás/ Előzetes Tervezési Program/Műszaki irányelvek című, 2021. au-

gusztus 16-i keltezésű tanulmányban olvasható? 

Ha valóban az elköltöztetés lenne a stratégiai cél, a továbbiakban ki lenne 

az arborétum gazdája, és hogyan lenne biztosítható az értékes gyűjtemény 

megóvása és folyamatos fejlesztése? 

Budapest, 2022. május 20. 
Üdvözlettel: 

Dr. László Imre
polgármester

Dr. László Imre 
polgármester részére 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Budapest 
Bocskai út 39–41. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az egyetemi rendszer új modelljének kialakítása kapcsán a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány arra vállalt kötelezettséget, hogy a Magyar Agrár- és Élettudomá-nyi Egyetemet (MATE) a hazai felsőoktatás egész rendszerében, sőt nemzetközi szinten is mértékadó, eredményesen működő, hosszú távon is sikeres intézménnyé formálja. A most megkezdett folyamat során a legsikeresebb európai egyetemek példáira építünk, a tradíci-ókat ötvözzük a modem kor megoldásaival. A folyamatba bekapcsolódó campusaink pedig a modellváltás eredményeként hosszú távon versenyképesebbek lesznek, oktatóink, diákjaink és végzett hallgatóink elismertségének növekedésével intézményünk Magyarország megha-tározó felsőoktatási tudásközpontjává válik. 
A modellváltás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a nagy múltú képzési helyek szellemiségével, tradíciójuk figyelembevételével összhangban hozzuk meg mindenkori dön-téseinket. Azzal, hogy az új működésben a Budai Campus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Campusaként működik, Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helyének részévé válhatott. Természetesen a modellváltással az intézményi struktú-ra racionalizálása is együtt járt, hiszen számos ponton szükség volt a megszokott működési keretek megváltoztatására vagy átgondolására. Az alapítványi működés révén egy letisztult rendszer jött létre, amely megteremti az egyetem pénzügyi stabilitását, és szélesebb lehető-séget teremt az oktatóknak is a tudomány művelésében. Számos újítás indult már el, és ez a folyamat még nem zárult le: az új típusú működés további beruházásokat, szervezeti válto-zásokat, az oktatói és hallgatói bázis kiszélesítését is magában hordozza. Bízunk benne, hogy ezek a változások – és az ezzel járó átmeneti nehézségek – hosszú távon egy az évszázados tradíciókat tiszteletben tartó, de a 21. század új kihívásaival is megbirkózni képes egyetemet alapoznak meg. A modellváltás teljes lezárásáig igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az egyetem polgárai és az új működési modellben érdekelt szereplők – Budán vagy az ország más pontján – egyaránt elégedettek legyenek az eredménnyel. A MATE Budai Campusán folyó oktatási feladatok ellátása az eddig megszokott módon, továbbra is magas színvonalon biztosított. Azon hallgatók, akik az idei esztendőben felvételt nyertek a MATE Budai Campusára, ott is fogják tanulmányaikat befejezni és diplomájukat kézhez venni. A Budai Arborétum jövőjének ügyében arról tudom tájékoztatni, hogy fennál-lása óta sem a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, sem pedig az egyetemet fenntartó Alapítvány nem tervez és nem is tervezett soha semmilyen bezárást vagy bármilyen korlátozó intézkedést. Bárki, aki ilyesmit híresztel, akár a sajtóban, akár a közösségi médiában, az saj-nálatos módon szándékosan vezeti félre a közvéleményt. A valóság az, hogy az Alapítvány és a MATE a jövőben több látogatóbarát fejlesztést kíván megvalósítani az arborétum terüle-tén, annak érdekében, hogy a gyűjtemény még magasabb színvonalon legyen képes ellátni ez idáig is sikeresen betöltött rekreációs funkcióját, természetesen továbbra is térítésmentesen. Tisztelettel tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben bármilyen olyan döntés születik az Egyetem életében, amely a közvélemény tájékoztatását megkívánja. ezt ugyanúgy, ahogy eddig, az Egyetem ezután is haladéktalanul megteszi.

Budapest, 2022. június 1. 

Üdvözlettel: 
dr. Csányi Sándor

elnök

Megmenekülhet  
a budai arborétum

Vihart kavart az elmúlt hetekben a Budai Arborétum ügye, miután a médiá-
ban olyan beszámolók jelentek meg – részben egy, a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem (MATE) számára készített háttértanulmány alapján –, 
hogy a MATE tervezett fejlesztései nyomán veszélybe kerülhet a több mint 
másfél évszázadra visszatekintő újbudai növénygyűjtemény. A 3,5 hektáros, 
a Gellért-hegy oldalában lévő kert korábban a Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetemhez tartozott, majd amikor azt 2000-ben összevonták a gödöllői 
Szent István Egyetemmel, annak Budai Campusaként működött tovább. Mi-
után 2021-ben különféle agrártudományi felsőoktatási intézmények össze-

vonásával létrejött a MATE, szóba került több oktatási hely, köztük 
a Budai Campus megszűnése, ami adott esetben a Budai Ar-

borétumot is érinthetné. 
Az 1975 óta fővárosi természetvédelem alatt álló 
terület ügyében László Imre, Újbuda polgármes-

tere a MATE mögött álló alapítvány kuratóriu-
mának elnökéhez, Csányi Sándorhoz fordult. 

A tőle kapott tájékoztatás értelmében az arbo-
rétum ügye nyugvópontra juthat: az egyetem, 
illetve az alapítvány nem tervez semmilyen 
bezárást vagy korlátozó intézkedést annak 
területén, ezzel szemben új, látogatóbarát 
fejlesztésekre készülnek.

László Imre és Csányi Sándor levélváltását 
az alábbiakban szó szerint közöljük.
Újbuda vezetése természetesen a jövőben is 

figyelemmel kíséri az arborétum ügyét, és hatá-
rozottan fel fog lépni, ha tudomást szerez bármi-

lyen természetkárosító beruházásról.

Aki szeptember 
30-áig elektronikus 
úton szerzi be az új 
engedélyt, nem kell 
eljárási díjat fizetnie

Júliustól bővülnek a fizetős 
zónák – hogy Újbuda  
ne legyen az agglomeráció 
P+R parkolója

Kártyás automatával  
és belvárosi ügyintézéssel  
újít a kerület

Intézze a parkolási ügyeket online:

parkolas.ujbuda.hu
+36/1/7908830

ugyfelszolgalat@ 
ujbudaparkolas.hu

A parkolási rendelet májusi módosítása 
szabad utat engedett Újbuda parkolóhelye-
inek felszabadításához. Annak érdekében, 
hogy a lakók otthonuk közelében tudják 
hagyni autójukat, az önkormányzat új 
díjfizetős zónákat jelöl ki, ami a remények 
szerint más lehetőségek felé tereli majd 
az ingázókat és átutazókat. A három 
ütemre tervezett zónabővítés 
mellett új engedélytípusok, 
bankkártyás és rendszám 
bevitelére is alkalmas parkoló-
automaták, valamint központi 
ügyfélszolgálat is segíti majd 
az autósokat. 

Július 1-jétől az Infopark közel teljes te-
rületén, valamint az Egry József utcában 
és a Bertalan Lajos utcában válik fizetőssé a par-
kolás a képviselő-testület döntése értelmében. Hintsch 
György alpolgármester, a módosító csomag előterjesztője 
lapunknak elmondta: – Augusztusban érkezik a nagyobb 
bővítési csomag, akkor az egész Szentimrevárost és a Gel-
lért-hegy lábát teszik fizetőssé, a Somlói út alatti terüle-
ten. A kerület belvárosi részén, a vasúttól északra tehát 
teljes egészében fizetőssé válik a parkolás. A november, 

december körül várható máso-
dik ütemben Őrmező kerül 
sorra, Kelenföldön pedig 

az Etele út környékén von-
nak be körülbelül 3000 férő-

helyet parkolási övezetbe a nem-
rég megnyílt pláza, a metrómegállók 

és a villamos környezetében. A tervek sze-
rint a 2023-ra várható harmadik ütemben ke-
rülnek sorra a fővárosi tulajdonú utak (Villányi 
út, Karolina út, Nagyszőlős utca, Fehérvári út), valamint 
folytatódik a bővítés a Gellérthegyen és Kelenföldön ki-
maradt területein.

Változnak a szabályok
A rendeletmódosítás értelmében háztartásonként két autó-
ra igényelhető várakozási engedély a korábbi négy helyett. 

További változás, hogy a lakossági engedély 2001 óta 
változatlan összege megemelkedik. Az évi 2000 forintos 
eljárási díj mellett az első autóra 12 ezer, a második autó-
ra 24 ezer forintos várakozási hozzájárulást kell fizetniük 

a parkolási övezetben lakó autótulajdonosoknak. Tekintet-
tel arra, hogy az idei bővítés az év közepén lesz bevezetve, 
aki szeptember 30-áig elektronikus úton szerzi be engedé-
lyét, annak nem kell érte fizetnie.

A megújulás részeként az önkormányzat új engedélytí-
pust is bevezet, hogy az állandó kerületi lakcímmel nem 
rendelkező, de a kerületben élő lakásbérlők is kaphassanak 
parkolási engedélyt. Ennek összege évi 24 ezer forint lesz.

Érdemes tudni, hogy június 15-étől az új parkolási zó-
nákban lakók is benyújthatják a 2022. évi, 2023. március 
31-éig érvényes várakozási engedélyre vonatkozó kérel-
met, ám ez csak augusztus 1-jétől fog élni. Ettől az idő-
ponttól nem csupán az új zónákban, de idén kivételesen 
a jelenlegi fizetős övezetekben is megállhatnak az enge-

déllyel rendelkező autósok. (A Műegyetem 
rakpart és az Infopark azonban továbbra is 
kivételt képez.)

– A 2022. évi új zónákra kiváltott enge-
délyek tehát az egész kerületre, így a fővá-
rosi utakra is érvényesek, viszont fontos 
változás lesz, hogy a 2023. évi engedélye-

ket, más kerületekhez hasonlóan, csak bi-
zonyos zónákra fogják megkapni az autósok 

– közölte lapunkkal Lindmayer Bence, az Újbu-
da Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

– Újbudán a zónásítás után négy nagy parkolási zóna jön 
létre: a Bartók Béla úttól északra és délre, Őrmezőn, vala-
mint Kelenföldön – tájékoztatott Lindmayer Bence.

Automata egyszerűbben
Újbuda számos pontján helyeztek el új típusú automatákat, 
amelyek segítségével kényelmesen és járulékos költségek 
nélkül lehet parkolni. Mivel a jegyváltásnál meg kell adni 
a gépjármű rendszámát, fizetés után nem kell visszavin-
ni a cédulát az autóig, hogy kirakjuk azt az ablakba, mert 
a rendszer a rendszám alapján látja a befizetést. Az auto-
mata elfogad bankkártyát, így a fizetés is kényelmesebb.

Ügyintézés központi helyen
Az Újbudai Közterület-felügyelet Fraknó utcai központ-
jából a Bartók Béla út 79. alá költözött az Újbuda Parko-
lásüzemeltető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata, így mostan-
tól központi helyen, a budai belváros díjfizetős övezetében 
lehet ügyeket intézni. Az új irodában négy ablakban fog-
lalkoznak személyes ügyfélszolgálattal, itt lehet éves en-
gedélyeket hosszabbítani, pótdíjakat befizetni, panaszokat 
tenni. Az épületben működő háttér-ügyfélszolgálaton pe-
dig a behajtással és a kommunikációval foglalkozik négy 
további munkatárs.

Lindmayer Bence felhívta a figyelmet, hogy az autósok 
a parkolási engedélyek kiváltását és a bírságok kifizetését 
online is elintézhetik az ugyfelablak.ujbuda.hu címen, így 
nem kell ellátogatniuk az irodába. Az online felületen idő-
pontfoglalásra is van lehetőség.

Görög András – Albertfalva (MSZP)
A parkolási zónák bővítésével szeretnénk megkönnyí-
teni a helyben lakók életét, mégpedig úgy, hogy kont-
rolláljuk a kerületet P+R parkolóként használó autó-
kat. Emellett megoldásokat keresünk a lakótelepeken 
tapasztalható átparkolásokra is. Albertfalva később 
válik fizetőssé, de már most vizsgálatokat végzünk, 
hogy megelőzzük a gondokat, ugyanis először mindig 
a kerülethatárokon jelentkezik parkolási anomália. 

Varga Gergő – Kelenföld  (DK)
A parkolási zónák bővítése a kerületben megfigyelhe-
tő kaotikus helyzeteket kívánja rendezni. Sokkal na-
gyobb területeket kellene bevonni a zónákba, de egye-
lőre ennyire van lehetőségünk. Az intézkedés nemcsak 
a bevételeket fogja növelni, de lehetőséget teremt 
az újbudaiaknak a praktikus és kényelmes parkolásra.

Junghausz Rajmund – Őrmező (Fidesz)
Őrmező évek óta szenved a parkolási problémáktól, 
a mostani helyzet azonban sürgős megoldásért kiált. 
Mióta a 4-es metró végállomása és a buszvégállomás 
is Őrmező közvetlen közelébe került, és rengetegen te-
szik le ott az autójukat, agglomerációs P+R parkolóvá 
vált a lakótelep. Az amúgy is kevés hellyel rendelkező 
városrész életét továbbnehezíti a nemrég indult iroda-
ház-beruházás, amelynek következményeként szeptem-
bertől az ott dolgozók is el fogják foglalni az őrmezői 
férőhelyeket. Több mint ezren írták alá, hogy a bővítés 
első ütemébe kerüljön be Őrmező, de nem így lett, ezért 
a szeptemberi iskolakezdésre óriási káosz várható. A fi-
zetős parkolást a legjobb rossz megoldásnak tartom, ám 
más lehetőség egyelőre nem látszik. 

jelenlegi parkolási zónák

2022. július 1-től

2022. augusztus 1-jétől

2022. december 1-jétől

2023-as várható bővülés

fővárosi fenntartású terület

Biztató válasz  
a fenntartótól

T. D.
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  Gyors leletközlés, kedvező árak, folyamatos akciók!
  Elérhető vérvétel csecsemők és kisgyermekek  
számára is!

Az akció  
2022. 05. 23-tól  
06. 19-ig tart!

LABORATÓRIUMI  
VIZSGÁLATOK

BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM KÖZPONT  
1117 Budapest, Fehérvári út 82. (bejárat a Kocsis u. felől); +36-1-794-3982;  

info@budaimaganrendelo.hu; www.budaimaganrendelo.hu
BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM LABOR  

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.; +36-1-794-3980; +36-1-445-0700; 
recepcio@bmclabor.hu; www.bmclabor.hu

SAVOYA PARKI RENDELŐ  
1117 Budapest, Hunyadi János út 19.; +36-70-647-7811;  

savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu
PESTI MAGÁNORVOSI CENTRUM – HOTEL HELIA RENDELŐ  

1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.; +36-70-799-9015 
pestimaganrendelo@budaimaganrendelo.hu; www.pestimaganrendelo.hu

A NAGY RUTIN CSOMAG  A NAGY RUTIN CSOMAG  
ÁRÁBÓL MOST TOVÁBBI  ÁRÁBÓL MOST TOVÁBBI  
10% KEDVEZMÉNYT10% KEDVEZMÉNYT    
BIZTOSÍTUNK!BIZTOSÍTUNK!

Budai Magánorvosi Centrum

MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban 
minden reggel 6 órától, 

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

 +36-1-445-0700

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

IDŐPONTFOGLALÁS:  managerszuresBMC@gmail.com

Jelentkezzen be szűrésünkre, hogy még a betegség kialakulása 
előtt, idejében megállapíthassuk az egészségét veszélyeztető 

kockázati tényezőket, felmérhessük aktuális egészségi állapotát, 
tanácsokat adhassunk életmódbeli változtatásokra,  

szükség szerint gyógyszeres kezelésre, további vizsgálatokra. 

MENEDZSERSZŰRÉS, NEM CSAK MENEDZSEREKNEK!

XI. KERÜLETI
LAKOSOKNAK

Gondoskodás, nem kegyetlenség
Egyre gyakrabban hallani kukába dobott 
kölyökkutyákról és kismacskákról; orszá-
gosan állatok tízezrei kerülnek különböző 
menhelyekre, a gondozók alig győzik 
a munkát. A közösségi oldalakon eközben 
mindennaposak a kóborló ebekkel kapcso-
latos, „Keressük…” kezdetű bejegyzések. 

Mindez elkerülhe-
tő lenne, ha 
a gazdák 
a hobbi-
ból tar-
tott négy-
l á b ú a k 
mindegyikét 
ivartalanítanák. 
Intő számtani 
példa: egyetlen 
kutyapár nyomán 
– évi kétszeri el-
léssel, négyes 
alommal, majd 
az utódok to-
vábbi ugyan-
ilyen arányú 
szaporu latá-
val számolva 
– tíz év alatt 
akár 20 mil-
lió kutyakölyök 
születhet. A meg-
lepetésként érke-
ző alom kölykei 
s z e r e n c s é t l e n 
génkombinációk 
miatt gyakran sú-
lyos idegrendszeri 
betegségekkel szü-
letnek. Őket később 
több esetben utcára 
hajítják, de sorsuk 
altatással is vég-
ződhet. (Az il-
legálisan tevé-

kenykedő szaporítók ötletszerűen keresztezik a kutyákat, 
majd később fajtatiszta utódként adják el súlyos százezre-
kért a keverék, problémás ebeket.)

Az ivaros állatok sokkal agresszívebbek egymással. 
Hajtják őket a hormonok, durva, akár halálos sérüléseket 
okozhatnak egymásnak, illetve a harcoló feleket szaksze-
rűtlenül szétválasztó gazdák, esetleg járókelők is sebeket 
szerezhetnek. – Ezek az ebek nagyobb eséllyel szöknek 
meg otthonról. Különösen a kanokra kell vigyázni a tüze-
lési időszakban – elég, ha megéreznek egy-egy párzásra 
kész szukát, a több méter magas kerítés sem lehet akadály, 
hogy utánuk rohanjanak. – mondta dr. Papp Antal, a Talpas 
Állatorvosi Rendelő vezetője.

Az ivartalanítás hatása rendkívül jótékony: az állatok 
többnyire kiegyensúlyozottabbak, fegyelmezettek lesz-
nek, könnyebben taníthatók, jobban ragaszkodnak gaz-
dájukhoz. A szukáknál csökken az emlőrák esélye. En-

nek ellenére még mindig sok a tévhit a szaporító szervek 
eltávolításával kapcsolatban. Az operáció után a kutya nem 

lesz sem kövérebb, sem boldogtalanabb: szá-
mukra a párzás nem jelent 

örömforrást. A mű-
tétet a hivatásos 
állatorvosok kor-
szerű körülmények 

között, humánus 
módon végzik, az al-

tatás és a fájdalomcsil-
lapítás alapkövetelmény. 

A műveletet érde-
mes 6 hónapos és 1 
éves kor között el-
végeztetni: a köly-
kök gyorsabban 
r egenerá lód na k 
az operáció után. 
Sokuk már másnap 
játszana, ez azon-
ban szigorúan tilos. 

A seb nem igényel 
különösebb utókeze-

lést, de arra figyelni 
kell, hogy az ál-
lat ne piszkálja, 
még karcolás se 
érje a heget. 

ELHUNYT  
FALUS FERENC

71 esztendős korában elhunyt dr. Falus Fe-
renc volt országos tisztifőorvos, aki a koro-
navírus-járvány idején szinte heti gyakori-
sággal tájékoztatta Újbuda lakóit az aktuális 
helyzetről, illetve szabályozásokról. Május 
27-én kapott szívinfarktust, június 2-án haj-
nalban, álmában érte a halál a Szent János 
Kórházban. 

Pályafutása kezdetén mentősként dol-
gozott, amire nagyon büszke volt. Később 
tüdőgyógyász lett az Országos Korányi TBC 
és Pulmonológiai Intézetben, majd osztály-
vezető egyetemi adjunktus a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Pulmonológiai 
Klinikáján. Ő volt a Magyarországi Ottho-
nápolási és Hospice Egyesület első elnöke, 
ezt követően a Nyírő Gyula Kórház főigaz-
gatójaként tevékenykedett, ahol létrehozta 
az ország első játékszenvedély-betegeket 
gyógyító osztályát. Évekig vezette az Állami 
Nép egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot. 
Élete végéig gyakorolta hivatását.

Nyugodjék békében!

Falus Ferenc halálára
Vannak emberek, akik arra születnek, hogy 
másokon segítsenek. Az orvosok között is 
akadnak ilyenek szerencsére. Falus Ferenc 
biztos, hogy közéjük tartozott. Valószínűleg 
már egészen fiatal korában is „doktor bá-
csi” volt. Azaz olyan valaki, aki alaposan 
végiggondolja, mit mond, mit kell tenni, ho-
gyan lehet enyhíteni fájdalmat, kínt, lázat. 
Tudta, hogy a klasszikus „doktor bácsinak” 
nemcsak a lázat kell csillapítania, a sebet 
fertőtlenítenie, az oltást beadnia, hanem 
meg kell nyugtatni a pácienst és hozzátarto-
zóit. Ráadásul nem csupán szavakkal – mert 
azokkal tele a szekér –, hanem azzal a maga-
biztos viselkedéssel, amelyből rögtön érez-
hetjük, jó kezekbe kerültünk. Az esetek 
jelentős részében ez fél gyógyulás – mégis, 
egyre kevesebben tudják az ilyesmit.

Falus Ferenc tudta. Valahogy a lényé-
ből fakadt ez is. Néha talán túl kimértnek 
és megfontoltnak tűnt ebben a kapkodó vi-
lágban. Ahol mindent azonnal és egyből.  
Ő inkább szerette megfontolni a választ, 
vagy utánanézni valami szaklapban.

Segíteni akart, méghozzá minél többek-
nek. Egy biztos kezű, határozott mentőor-
vos minden nap segíthet pár emberen. Egy 
intézményvezető, ha jól teszi a dolgát, ha 
innovatív, ha van szakmai tekintélye, akkor 
százak és ezrek életét könnyítheti meg.

Az elmúlt bő két és fél évben az egyik 
legmegbízhatóbb forrássá vált vírusügyek-
ben. Nem véletlen, hogy az Újbuda tévében 
szinte hetente jelentkezett – bíztunk a ta-
nácsaiban. És sosem csalódtunk benne.

D. J.

Bruttó százezer forinttal nő az önkor-
mányzati fenntartású intézményeknél 
és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók cafe-
téria juttatása, több orvos részesülhet praxis-
vásárlási támogatásban, a nyáron pedig 
elindul a három ütemre tervezett parkolásizó-
na-bővítés. Egyebek mellett ezekről döntött 
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testü-
lete a májusi rendes ülésén, amely képviselői 
búcsúnak és eskünek is helyet adott. 

A napirendi pontok megszavazása előtt a Novák Elődöt váltó 
Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk Mozgalom új képviselője tette le 
hivatali esküjét. Ezután a tavaszi országgyűlési választásokon 
képviselői mandátumot szerzett Bedő Dávid (Momentum), 
majd Orosz Anna alpolgármester (Momentum) búcsúzott el 
a testülettől. Orosz Anna utolsó alpolgármesteri megszólalá-
sában kifejtette, tisztában van vele, hogy a negyedik fideszes 

kétharmad árnyékában nehéz dolga lesz a parlamentben, de 
küzdeni fog olyan fontos kerületi ügyekért, mint a Budai Ar-
borétum és a Hamzsabégi sétány megmentése, a Lágymányo-
si-öböl hozzáférhetősége vagy a beépítések mérséklése.

Béren kívül többet kapnak
László Imre polgármester arra kérte a munkájukat az Ország-
házban folytató Bedő Dávid, Tóth Endre, Orosz Anna és No-
vák Előd képviselőket, hogy legjobb tudásuk szerint képvi-
seljék a kerület érdekeit. Később kitért arra is, hogy a 2021-es 
pandémiás év rendkívüli gazdálkodási időszakában rengeteg 

többletfeladat és fokozott stressz hárult az önkormányzati 
dolgozókra. Munkájuk elismeréseként és az inflációs hatá-
sok mérséklése érdekében a testület megszavazta, hogy idén 
bruttó 100 ezer forinttal megemeljék az önkormányzati fenn-
tartású intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban dolgo-
zók cafetéria juttatását, amely ezzel – megduplázva a korábbi 
esztendők összegét – évi bruttó 400 ezer forintra nő. A döntés 
több mint 1600 embert érint.

Ösztöndíjtól lakhatásig
A testület közalkalmazottakat érintő támogatási csomag be-
vezetéséről is döntött azzal a céllal, hogy az önkormányzat 
vonzóvá tegye pozícióit, és megtartsa munkavállalóit. Tá-

mogatásokra jogosultak az önkormányzati intézményben 
dolgozók, az önkormányzattal szerződéses viszonyt ápoló 
egészségügyi szolgáltatók – például a háziorvosok –, va-
lamint a praxisukban dolgozó kollégák is. A támogatások 
többségében a leendő és a meglévő munkatársak is része-
sülhetnek.

– A háziorvoshiány országos probléma, de egyre kevesebb 
van óvodapedagógusból és szociális szakemberből is – mond-
ta el lapunknak Bakai-Nagy Zita alpolgármester, aki szerint 
az idei költségvetésben helyet kapó új szolgáltatási rendszer jó 
eszköz arra, hogy munkaerőt vonzzon a XI. kerületbe. A há-
rom támogatási forma közül az egyik a havi 100 ezer forintos 
újbudai ösztöndíj, amely azoknak a szociális területen, óvoda-
pedagógus, orvos, védőnő vagy gyógytornász szakon végző 
hallgatóknak adható, akik vállalják, hogy tanulmányaik be-
fejezése után Újbudán helyezkednek el. A másik, a lakhatási 
támogatás a magas albérleti árakkal veszi fel a harcot azzal, 
hogy a lakásbérleti díj 50 százalékát (maximum 80 ezer fo-
rintot) megtéríti a dolgozónak. Ez öt évig jár, és egyszer meg-
hosszabbítható, így az önkormányzat akár tíz esztendeig is 

segítheti a kerületi munkavégzést. A rekreációs 
támogatás részeként pedig éves uszodabérleteket 
kapnak az önkormányzati intézmények, amelye-
ket a dolgozók a Sport 11, illetve a Kondorosi 
uszodában használhatnak fel. 

Az újbudai ösztöndíj első körére májusban le-
járt a jelentkezési határidő, a rekreációs támoga-
tásokat már igénybe vehetik a dolgozók, a lak-
hatási támogatás igénylését pedig őszig lehet 
benyújtani.

Tartalék is maradt tavalyról
A testületi ülés egyik leghosszabban tárgyalt 
témája az önkormányzat 2021. évi zárszámadá-
sa volt, amely az előző évi költségvetés kiemelt 
feladatait és azok teljesítését nyugtázta. Elhang-
zott, hogy a járvánnyal és központi elvonásokkal 
terhelt 2021-es költségvetési év tervezése vissza-
fogott volt a bizonytalanságok és a kockázati té-
nyezők miatt. Az önkormányzati vezetés a rossz 

pénzügyi kilátások miatt óvatosságból zárolt előirányzatokat, 
a beruházásokat később indította el. Mindennek köszönhetően 
2022-ben 2,7 milliárd forint szabadon felhasználható marad-
ványösszeggel gazdálkodhat az önkormányzat, ebből fedezi 
például az emelt cafetéria juttatásokat is.

Hintsch György alpolgármester arról számolt be, hogy 
a fenti összegből 700 millió forintot különítettek el az Ulász-
ló utcai elhanyagolt saroktelek fejlesztésére. Az Ulászló–Kö-
körcsin–Zsombolyai utcák által közrefogott telek előzetes 
hasznosítási elképzelése szerint a meglévő két romos épület 
területén gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és bölcső-

de kapna helyet, a telek jelentős részét képező zöldfelületen 
pedig közparkot is kialakítanának. A tervek azonban kizáró-
lag az ott élőkkel folytatott egyeztetéseket követően válnak 
majd véglegessé. 

Könnyebb lesz a praxisvásárlás 
A 12. napirendi pontban az orvoshiány kezelése érdekében 
a praxisvásárlások támogatásáról szóló önkormányzati ren-
deletet módosították. A képviselők megszavazták a praxist 
eladók életkori korlátjának eltörlését, így támogatásra jogosult 
az a háziorvos is, aki 65 évesnél fiatalabb kollégájától vesz át 
praxist.

T. D.

Megemelték az önkormányzati 
dolgozók juttatásait
Új koncepció készül a saroktelekre

Felelős állattartással elkerülhetők a konfliktusok is

Ebivartalanítási 
program indul Újbudán
Házi kedvenceink sok örömet 
adnak a hétköznapokban, 
ám számos kihívást is 
tartogatnak: áldozni 
kell a kutyák, macskák 
egészségére, figye-
lembe kell venni 
a szükségleteiket, 
vagy meg kell küzdeni 
a nem kutyások 
rosszallásával. 
Az önkormányzat 
a felelős állattartásról 
indít tájékoztató prog-
ramot, amelynek fontos 
része a felesleges szapo-
rulatot fékező ivartalanítási 
akció.

– Ősztől a lakosság kedvezményesen tudja 
igénybe venni az állatorvos által végzett 
ivartalanítást – tájékoztatott Bakai-Nagy 
Zita alpolgármester az ÚjbudaTV-ben. 
Az önkormányzat a 40 ezer forinttól in-
duló műtéti beavatkozás 50 százalékát 
finanszírozza, de a rászoruló gazdáktól 
nagyobb terhet vállal át. – Az egyre nö-
vekvő árak mellett az állatok tartása, élel-
mezése, chipeltetése, gyógyítása nagyon 

költséges. Emellett sok bejelentést kapunk, 
hogy lakótelepi kóbor vagy csak kienge-
dett macskák, kutyák megellenek, és nincs, 
aki gondoskodjon róluk – érvelt a támo-
gatás szükségessége mellett az alpolgár-
mester. Hozzátette: mivel a házi kedvenc 
boldogságot okoz, könnyíteni szeretnének 
a gyerekes családok terhein, de az akcióval 
az idősebbekre is gondolnak, akik kutyát, 
macskát fogadnak be, mert ilyenkor foko-

zottan felmerül a nem kívánt szaporulat 
lehetősége. Az önkormányzat életé-

ben most először indul ilyen ak-
cióprogram, amit a tervek szerint 

minden évben megismételnek.
– Ha az állat gazdája tudja, 

hogy kutyája nem jön visz-
sza a hívásra, akkor bizony 
rövid pórázon kell tartani, 
a kutyapiszkot pedig össze kell 
szedni. Ha pedig támadásra 
hajlamos az eb, akkor szájko-
sárral kellene sétáltatni, még 
akkor is, ha ez törvényileg nem 

kötelező – vázolta fel a sétáltatás 

során felmerülő konfliktusok megoldásait 
Rádi Károly. Az önkormányzati képviselő 
szerint ugyanis mindig az állattartó fele-
lőssége eldönteni, illetve mérlegelni, mi 
az, amivel a békés egymás mellett élés meg-
oldható. Úgy véli, kisebb konfliktusok csak 
a belvárosban vannak, Újbuda alapvetően 
nagyon  élhető hely ebből a szempontból is: 
sok a kutyafuttató, ahol zárt helyen lehet le-
mozgatni az állatokat, illetve vannak kutya-
sétáltatásra kijelölt területek. 

A teljes beszélgetést megtekinthetik 
az ÚjbudaTV műsorán, illetve Youtube- 
csatornáján.

T. D.
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Fogságban Magyarországon

A háborúkban reménytelen helyzetbe kerülő katonák a vi-
lágtörténelem kezdete óta megadással próbálták megmenteni 
életüket, teljes mértékben kiszolgáltatva magukat a győzte-
seknek. A genfi és a hágai hadijogi egyezmények szabályoz-
ták a fogságba esett katonák életkörülményeit. Ezek szerint 
a hadifogoly tiszteket egyáltalán nem volt szabad munkára 
fogni, a tiszthelyettesek munkafelügyelőként, a legénységi 
állomány tagjai pedig munkásként nyerhettek alkal-
mazást.

Az I. világháború kitörését követő hetekben az oszt-
rák–magyar hadvezetés számára is világossá vált, 
hogy valami jelentősen megváltozott a korábbi idők 
háborúihoz képest: a hadifoglyok száma nagyságren-
dekkel múlta felül a korábbiakat. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia területén 1916 első felében már több mint 
egymillió ellenséges katona volt fogságban. 

A hadifoglyok száma Pest megyében 1915 máso-
dik felétől robbanásszerűen emelkedett, 1916 végére 
elérte a negyvenezret. Az ide vezényeltek fele a me-
zőgazdaságban kapott munkát, a többiek ipari üze-
meknél, illetve a közvetlen katonai felügyelet alatt 
működő vállalatoknál dolgoztak.

Az orosz hadifoglyoknak az 1921-ben megkötött 
rigai egyezmény tette lehetővé, de nem kötelezővé 

a hazatérést. Az év végén 271 orosz fogoly nyilatkozott arról, 
hogy nem kíván visszamenni Magyarországról. Legtöbbjük 
addigra már családot alapított itt, vagy könnyebbnek remélte 
az életet, esetleg nem értett egyet az országában végbement 
politikai változásokkal.

 Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár,  
Pest Megyei Levéltár

Fotók: fortepan/Országos Széchényi Könyvtár

Fortepan
A Fortepan célja, 
hogy olyan 
gyűjteményt építsen, 
ahol önkiszolgáló 
módon juthat bárki 
archív fotókhoz, 
és bármilyen célra 
felhasználhatja 
azokat. Aki úgy 
érzi, hogy olyan 
képekkel rendelkezik 
az 1990 előtti 
időkből, amelyek 
másoknak is érde-
kesek lehetnek, 
az felajánlhatja 
ezeket a fortepan@
gmail.com címen.

Dési János

Orosz hadifoglyok az I. világháború idején 
csatornát építenek a Villányi úton. Koncz 
Zsuzsa Sztevanovity Zoránnal és Dusánnal 
mókázik valamikor a ’60-as években 
a Gellért-hegyen. Bál a Gellért Szállóban, 
úttörőavatás a repülőtéren – csak néhány 
kép abból a gyűjteményből, amely 
a fortepan.hu oldalon érhető el Újbuda törté-
nelméről. Hogyan működik ez a kollekció, 
miként sikerül felismerni a képeken szerep-
lőket és a helyszíneket – többek között erről 
is beszélgettünk az archívum egyik alapító-
jával és mai vezetőjével. Tamási Miklós azt is 
elmondta, miért készült több kép a XI. kerü-
letben, mint mondjuk Angyalföldön.

 � Kezdjük az elején. Miért vágtak bele az online fotógyűjte-
ménybe, a fortepan.hu-ba?

Azért kezdtük el építeni ezt a gyűjteményt a barátaimmal, 
mert azt tapasztaltuk, hogy kevés az archív fotó a sajtóban, 
a tanulmányokban, az egyetemi munkákban. A múlt sokkal 
érdekesebb, ha megmutathatjuk. Feltételeztük, ha online el-
érhetővé teszünk tartalmat, akkor ez sokakat érdekelni fog.

 � Eleinte lomtalanításokon gyűjtötték a negatívokat…
Sőt, még most is találunk így gyakran érdekes anyagokat. 
De ma már kapunk olyanoktól is filmeket, akik tudják, hogy 
ez érték, fontos – csak már nincs hol őrizniük. Amatőrök-
től és nagyon komoly profi fotósoktól is. Napjainkra eljött 

az a korszak, amikor a nagymama is monitoron nézi a fotókat, 
a filmeket odaadják nekünk, hogy megmaradjon a jövőnek – 
digitálisan is.

 �Mostanra mindenkinek ott a zsebében a fényképezőgép. 
Milliószám készülnek a fotók. De a Fortepan gyűjtési 
időszakában, a kezdetektől 1990-ig, nem így volt.

A ’70-es évektől szaporodtak meg nagyon a képek. Akkortól 
vált a fotózás széles tömegek számára elérhetővé, rengetegen 
laboráltak otthon, már akkor.

 � Izgalmas lehet.
Ne gondolja. Egyszer végignéztem vagy százezer fotót 1983-
ból, amelyek a Főfotónál készültek. Talán ha százat sikerült 
kiválasztani, és feltenni a fortepan.hu-ra. A többi annyira 
unalmas és érdektelen volt, hogy nem érdemes megmutatni 
sem.

 � Pedig lehet, hogy a képek tömegében akad olyan, amelyi-
ken érdekes ember szerepel…

Bizony lehet. Mondok egy példát. Kaptunk valakitől egy fo-
tót, amelyiken egy ember ül egy motoron. Jó kép volt, éles, 
érdekes. A fórumozók hamar megfejtették a motor típusát, azt 
is, hol készült. És csak évek múlva jött rá valaki, hogy egyéb-
ként a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert szerepel rajta. Pedig 
az ember mennyivel fontosabb, mint az utca vagy a motor.

 �Ma már remek emberfelismerő programok működnek, 
ingyenesen is.

Nagy reményeket is fűzök ehhez. Hátha van még képünk Kos-
suth Lajosról, csak nem találtuk meg.

 � Kossuthról?
Akad pár fényképünk róla. De például Bartók Béláról nincsen. 
Vagy nem találtuk meg. Pedig a 20. század egyik legfontosabb 
művésze, mégis nagyon aluldokumentált az élete. De hátha 
akad valakinek, és megosztja velünk.

 � Több mint háromezer olyan képet találtam a Fortepa-
non, amelyik valamilyen módon Újbudához kapcsolódik. 
Lágymányosról, a Gellért Szállóról, a budaörsi repülőtér-
ről sokat, de felfedeztem olyat is, amelyen a Gellért-he-
gyen Koncz Zsuzsa Sztevanovity Zoránnal és a Metro 
együttessel szép ruhában mókázik.

Hunyady József író-újságíró fotózta ezeket, akinek a hagyaté-
kából rengeteg művészt ábrázoló kép került a fortepan.hu-ra.

 � De van fotó a Móricz Zsigmond körtéri villamosfordu-
lóról, az egykor ott megálló HÉV-ről és így tovább. Több 
mint háromezer újbudai kép. Egész történelem.

Több mint háromezer? Egész pontosan ennyiről derült ki 
eddig, hogy a XI. kerületben készült. De a nem adatolt több 
mint 30 ezer fotó közül is lehet, hogy sok innen származik. 
Van egy megfejtő fórumunk, ahol önkénteseink igyekez-
nek rájönni, hol, mikor készültek a képek, kiket ábrázol-
nak és a többi. A közösségi tudás nagyon fontos, rengeteg 
képet sikerült itt megfejtenünk. És valóban, Újbudáról sok 
a fénykép. Több, mint a legtöbb budapesti kerületből. Ez 
részben azért is lehet, mert a két háború között kiépülő 
Lágymányos, a Gellért tér, a Budafoki út, a Bartók Béla út 
környéke a polgári közép otthonává vált, és valószínűleg 
meglehetősen sok család rendelkezett fényképezőgéppel 
már ezekben az időkben.

 � Egy jó Kodak Retina vagy egy Box.
Igen. És volt pénzük használni is. Angyalföldről vagy mond-
juk a tanyavilágról jóval kevesebb képünk van, miközben 
az ott élők élete is fontos és érdekes volna ma is.

 � A tanyavilágról azért szociofotósok egész 
sora tudósított a ’20-as, ’30-as években, 

ami tudom, egész más, mintha az emberek 
magukat fotózzák. Vagy Závada Pál regényei 

jutnak eszembe, többnek fontos szereplője a kis 
településen működő fényképész.

Valóban, de ezek a régi, XI. kerületi képek mások. Itt nagy 
számban olyan családok éltek, amelyek maguk is fotóztak. 
A lakásukban, a játszótéren vagy a gyerek iskolájában. De 
később még olyan is akadt, aki a szovjet hősi emlékmű felállí-
tását dokumentálta a szomszéd utcában. Azaz a saját, minden-
napi életüket, és ez felettébb érdekes tud lenni.

 � A kerületi új szerzemények közé most néhány egészen 
különleges fénykép került.

Az Országos Széchényi Könyvtár tett föl több I. világháborús 
hagyatékot, ami szabad felhasználású, és így át tudtunk emel-
ni egy válogatást. Ezeknek a fotóknak, amelyekről most szó 
van, Müllner János a szerzője, aki hivatásos fotóriporter volt.

 �Méghozzá ismert és jó fotós.

Ő készített néhány olyan képet, amelyről elhűlve olvastam 
a megfejtői fórumunkon, hogy a Feneketlen-tó–Villányi út 
környékén készült. És ezeken I. világháborús Magyarországra 
került orosz hadifoglyok építenek csatornát.

 �Milyen érdekes lenne többet tudni a sorsukról…
Hihetetlennek tűnő történet, amiről sosem hallottam. I. világ-
háborús orosz hadifoglyok a Villányi úton… Valóban utána 
kellene olvasni. Mi lett velük, hazakerültek-e valamikor. És 
most, hogy Európában megint itt egy véres háború még inkább 
megérinti az embert ez a sztori.

 � Ugorjunk az időben. Pár éve a XI. kerületi ’56-os esemé-
nyekről forgattunk filmet, és alig találtam róluk a Forte-
panon fotót. Most viszont már egy csomó látható.

Az ’56-os dolgok jó példát mutatnak arra, hogy még mindig 
kerülnek elő fényképek fontos eseményekről. A múlt héten is 
kaptam olyan képeket egy amatőr szerzőtől, amelyek a forrada-
lom idején készültek. Tehát ’56 is rejteget még meglepetéseket. 
Egyébként 1956-ból sem a Móricz Zsigmond körtér környéke 
a nehezen megmutatható, hanem a vidék. Ha onnan kerülne elő 
valami, az sokkal érdekesebb lenne, mint még egy budapesti 
kocka, mert sokkal kevesebb van belőle. 

Angyalföldről vagy  
a tanyavilágról sokkal kevesebb 
képünk van, mint Újbudáról. 
Valószínűleg már a két háború  
között is meglehetősen sok család 
rendelkezett itt fényképezőgéppel
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Nagy vállalkozásba vágta 
a fejszéjét a Nem Adom Fel 
Alapítvány azzal, hogy adomá-
nyokból kísérel meg felépíteni 
egy házat sérült emberek 
számára. A 12 lakást, autista-
fejlesztő központot magában 
foglaló és a kísérőknek szállást 
adó Mikes Lélekközpont víziója 
tavaly óta óriási energiákat 
mozgatott meg, idén pedig 
az önkormányzat jóté-
konysági estje helyezte 
újra középpontba. 
A célokról és eredmé-
nyekről Dely Géza, 
a Nem Adom Fel 
Alapítvány elnöke 
számolt be. 

 � Ahogy a sláger mondja, 
kell egy ház. A Nem Adom 
felnek elsősorban azért, hogy 
segítsen  önállósodni azoknak 
a sérült fiataloknak, akiknek az át-
lagnál százszor nehezebb elindulniuk az 
életben. Egy fogyatékkal élőnek mennyi 
esélye van külön lakásba költöznie?  

Valóban a fogyatékkal élők önálló életkez-
dése érdekében találtuk ki, hogy Budapes-
ten létrehozzunk egy modell- és példaértékű 
ingatlant. Ez nagy kihívás, hiszen többsé-
gük a szüleikkel vagy otthonokban kény-
telenek élni. Messziről kellett indulnunk. 
A Fővárosi Önkormányzatnak mind a mai 
napig – a negyven évvel ezelőtti rendszer-
ből öröklődően – Budapesttől 150–250 kilo-
méterre vannak fogyatékkal élőknek szóló 
intézményei. Nehéz elképzelni, hogy egy 
fővárosi fiatalt, családjától távol, egy több 
száz kilométerre lévő faluban integráljunk 
a társadalomba. Fontos, hogy ezek az embe-
rek a kapcsolatrendszerükhöz közel lehesse-
nek önállóak. Az otthonokban nagyon sok-
szor tapasztalom, hogy a fogyatékossággal 
élőket nem kezelik felnőttként. Gyakorlati, 
segítői szempontból egyszerűbb, hogy a la-
kók együtt vacsorázzanak, és mindent min-
denki együtt csináljon, de ez gyerekstátusz-
ba szorítja őket. Pedig arra vágynak, amire 

az épek: hogy megbecsüljenek engem, hogy 
önálló döntéseket hozhassak, hogy megkér-
dezzenek azokról a dolgokról, amelyekben 
kompetens lehetek. A másik fontos prog-
ramunk, amihez szintén kell a ház, az az 
autista gyerekek és az őket nevelő családok 
fejlesztése. A Léleköltő program azért egye-
di és különleges, mert az egyes családokra 
fókuszál, ám épp ezért Magyarországon 
semmilyen finanszírozási háttérbe nem il-
leszthető bele. Mivel több család Erdélyből 

költözött át azért, hogy 
részt vegyen az intenzív 
fejlesztésünkön, fele-
lősségünknek érezzük, 
hogy lakhatásuk is le-
gyen. 

Ezt a kérdést oldanák meg a Mikes köz-
pont családi szobái.

 � Egy kerekesszékre vagy külföldi orvo-
si kezelésre könnyen elképzeljük, hogy 
összejön elég adomány, de egy több száz 
milliós házra hogyan lehet gyűjteni?

A Mikes Lélekközpont ötlete az eltelt évek 
alatt többször megakadt, épp a finanszíro-
zási problémák miatt. 2021 szeptemberét 
írtuk, amikor egy cégekkel folytatott meg-
beszélésen kimondtuk, nem fogjuk tudni 
fölépíteni ezt a házat, mert a meredeken 
emelkedő ingatlan- és építőanyagárak el-
lenünk dolgoznak. Pedig akkor már – sok 
idő és munka árán – a Mikes Kelemen ut-
cában lévő telket is megvásárolhatta az ala-
pítvány. És akkor történt valami furcsa do-

log. Október 4-én a Facebook néhány órára 
leállt, és éppen a Mikesről szóló cikkünk 
merevedett ki a képernyőkön. A következő 
napokban özönlöttek a telefonok, e-mai-
lek, Facebook-megkeresések, amelyekben 
szakemberek, cégek, magánemberek pénzt, 
építőanyagot, illetve szakmunkát ajánlottak 
fel. Úgy éreztük, közbeszólt a gondviselés. 
Hihetetlen, de néhány nap alatt a bekerülési 
összeg mintegy nyolcada összegyűlt. Jelen-
leg ott tartunk, hogy az építési engedélyhez 

elkészültek a tervek, amelyeket most adunk 
be, de már a kiviteli tervek jelentős részét 
is kidolgozták önkéntes tervezőmérnökeink. 
Egy teljes építészcsapat jött össze statikus-
sal, elektromos és gépészeti tervezővel, 
tűzvédelmi szakemberrel. Ez egy ekkora 
épületnél több tízmillió forintos tételt je-
lent. Emellett olyan nagyvállalatok, mint 
a Wienerberger, a Tondach és a Rockwool 
ajánlották fel a szükséges téglát, cserepet, 
szigetelőanyagot.

 � A felfokozott adományozó kedvet az ön-
kormányzat egy jótékonysági partival 
segített fenntartani. Milyen eredmény-
nyel zárult a rendezvény?

A Jótékonysági Eper parti valóságos int-
ravénás injekciót jelentett nekünk. Papp 
Szabolcs kollégámmal bemutattuk a prog-

ramunkat, és megint csak azt tapasztaltuk, 
hogy komolyan megmozdultak a kerületi 
cégek. A Tigra Kft., a Big George, az In-
fogroup 2,5–3 millió forintokat ajánlott föl, 
az Allee igazgatója megígérte, hogy bevon 
minket az év végi gyűjtésükbe, az Auchan 
pedig a bizalomprogramjába. A Vakvarjú 
étteremlánc tulajdonosa tanácsokkal lát el, 
és üzletemberekkel ismertet meg minket, 
a Regió játékkereskedés pedig hosszú távon 
biztosít fejlesztőjátékokat a Léleköntő prog-

ramunk számára. Összesen 12 millió forint 
gyűlt össze a partin, de az est hozadéka en-
nél jóval több volt: rengeteg kapcsolatot te-
remtettünk, lehetőségek sora nyílt meg előt-
tünk, és olyan ígéreteket kaptunk, amelyek 
megtöbbszörözhetik ezt az összeget. 

 � A sikereken felbuzdulva más vállalkozá-
sok felé is nyit az alapítvány?

Itt fontos megjegyeznem, hogy tavaly, ami-
kor a Facebook-leállás nyomán kapcsolatba 
kerültünk Újbuda Önkormányzatával, Ba-
kai-Nagy Zita alpolgármester megkeresett 
bennünket, hogy sajátjuknak érzik a Mikes 
ügyét, és pont az ilyen jellegű kapcsolatok 
építésében segítenének hosszabb távon. Ha 
megkapjuk az építési engedélyeket, az ön-
kormányzat segít találkozókat összehozni 
újbudai cégekkel.
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kisvakond, aki váratlanul a nagyvárosban 
találta magát. Barátaival, Békával, Egérkével és Sünivel együtt izgalmas kalan-
dokba keveredett, és különleges emberekkel találkozott. A legendás cseh mesefigu-
ráról szóló musicalt az érdeklődők június 3-án nézhették meg az Őrmezei Közösségi 
Házban a Napraforgó Meseszínház produkciójában. – Az elektronikus kütyük vilá-
gában ezek az előadások színes foltként hatnak – mondta Czakó Ádám színész.

Kisvakond a nagyvárosban

Egyiptomi szimbólumokkal illusztrált, több esetben 
fotó alapján festett, önéletrajzi ihletésű képekből nyílt 
kiállítás az Újbuda Galériában május végén. Verebics 
Kati kollázsolt művei transzfertechnikával készültek, 
ennek lényege, hogy egy átvivő folyadékkal a print-
fotók átitatódnak a vászonra. Az érdeklődők június 
17-éig tekinthették meg az alkotásokat.

Önéletrajzi ihletésű képek  
Egyiptomról

Új lendületet kapott  
a Mikes Lélekközpont
12 millió forint gyűlt össze a jótékonysági Eper partin

T. D.

aktuális

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.

/A csarnok emeletén, az SZTK felöl i oldalon/

06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416

Egyeztessen velünk időpontot!

JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

NYARALÁSON SE MARADJON LE

A CSODÁS HANGOKRÓL!

KORO1/22/06ÚJB1

PAPP LÁSZLÓ
SPORTOLÓI
ÖSZTÖNDÍJ
Pályázati határidő:  
augusztus 15. 16.00

További információ:

kozigazgatas.ujbuda.hu

Formálódnak a civil elképzelések

Egyeztetés a Kelenföldi 
Városközpontról
A tarthatatlan állapotú 
Kelenföldi Városközpont megújí-
tását eleinte eladás útján 
oldotta volna meg a többségi 
tulajdonos főváros, de a lakos-
sági tiltakozások és az önkor-
mányzat vétója időt nyert 
a csarnok számára. A civilek, 
illetve az önkormányzat képvi-
selői legutóbb a fejlesztés 
sarkalatos pontjait tárgyalták 
végig. A cél, 
hogy október 
végéig egy több 
verziót felvázoló, 
a helyiek támo-
gatását élvező 
javaslatcsomag 
kerüljön a főváros 
asztalára.

A Bikás park melletti 
Tétényi úti városközpont-
ban rengeteg üzlet, egye-
bek közt pékségek, ét-
kezdék, posta, virágosok 
és élelmiszerboltok látják 
el a környéken lakó több 
ezer embert. A 42 éve 
épült létesítmény azon-
ban rossz állapotban 
van, a vasszerkezetek 
korrodálódtak, az esővíz 
mindenhova befolyik, 
a faburkolatok tönkre-
mentek. A komplexumot 
tulajdonló főváros (az ön-
kormányzati rész csupán 
20 százalék) tavaly ősszel 
úgy döntött, eladja a te-
rületet, hogy egy új szol-
gáltató- és bevásárlóközpont épüljön ott. 
A kerület vezetése azonnal egyeztetésre 
hívta az üzletközpont bérlőit és vállalkozó-
it, László Imre polgármester pedig ígéretet 
tett, Újbuda csak akkor járul hozzá az ér-
tékesítéshez, ha az újjáépítési tervek kielé-
gítik a helyben lakók igényeit. A civilek 
kinyilvánították: nem akarnak magas épü-
letet a régi helyére, és ragaszkodnak ahhoz, 
hogy az üzletközpont eddigi funkciói meg-
maradjanak. Az ingatlan megvásárlására 
és hasznosítására kiírt pályázat november 
végén zárult. A polgármester ekkor kije-
lentette, Újbuda vezetése nem támogatja 
az eladást, mert nem érkezett olyan ajánlat, 

amely összhangban lenne a környékbeliek 
elképzeléseivel. Végül eredménytelennek 
nyilvánították a pályázatot. Annak érde-
kében, hogy a terület sorsának alakulá-
sára hatással lehessenek a lakók, az ön-
kormányzat arra készül, hogy a Kerületi 
Építési Szabályzatot (KÉSZ) a lakossági 
igények szerint módosítja, ami határokat 
szabhat a főváros döntésének.

Új helyett a régit 
pofoznák ki
László Imre a legutóbbi egyeztetésen el-
mondta, hagyományos vagy online sza-

vazást, valamint fórumokat terveznek 
tartani az ügyben, hogy a környékbeliek 
minél nagyobb számban nyilváníthassa-
nak véleményt, amiből összeállhat a fővá-
rosnak szánt javaslat. Kérdésre válaszol-
va a polgármester kijelentette, a kérdések 
megfogalmazásában is együttműködnek 
a civilekkel, hogy azok minden szereplőt 
képviseljenek. A civilek részéről elhang-
zott, úgy tudják, az épület vasbeton szer-
kezete kiváló állapotban van, így bontás 
helyett felújítani kellene. A kerület főépí-
tésze, Schreffel János válaszában rámuta-
tott: az új épület mellett szól, hogy egy jobb 
beépítési mutatókkal, több zöldfelülettel 

rendelkező, modernebb központot lehetne 
létrehozni, ami ráadásul olcsóbbnak ígér-
kezik, mint a felújítás. A Kelenföld Város-
központ Megmentéséért Mozgalom arról 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy eddig 
13 ezer, a felújításra szavazó kerületi lakó 
aláírását gyűjtötték össze.

– Az aláírásgyűjtés és az önkormányzat 
eddigi felmérése fényében úgy tűnik, a la-
kosság a felújítás és az alacsony épület mel-
lett áll – mondta el az egyeztetés végén Szé-
csi Ilka. A KörTér ökoközösség képviselője 
örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat 
folytatja az együttműködést a civilekkel, 
és bevonja őket a KÉSZ módosításába. Szé-
csi Ilka arra is kitért, reméli, hogy a főváros 
az itteniek érdekeit szem előtt tartva nem 
fog élni a KÉSZ módosítása miatt felmerü-
lő kártalanítási joggal, az ugyanis a profit-
orientált beruházókra jellemző. – A hosszú 
távú érdek az, hogy a városközpont közva-
gyonban maradjon, és fejlesztés alá vonják 
– fogalmazott a KörTér képviselője.

– Maradjon meg a város-
központ jelenlegi formá-
ja a szükséges felújítás 
mellett, de növeljék meg 
a zöld felületeket – érvelt 
szintén a régi épület meg-
tartása mellett Bereczky 
Gábor, a Védegylet fő-
titkárhelyettese. Szerinte 
egy két szintnél magasabb 
épületbe iroda vagy szál-
loda is betelepülhet, ez pe-
dig megnövelné a környék 
forgalmát, tönkretenné 
a helyi humán infrastruk-
túrát, és rontaná a helyiek 

életminőségét. Hozzátette, tisztában van az-
zal, hogy az épületegyüttest lebontani, a he-
lyére pedig egy ugyanakkorát építeni nem 
éri meg egy beruházónak sem. 

László Imre polgármester a következők-
kel zárta az egyeztetést: „Mi a fővárostól 
mint tulajdonostól azt a lehetőséget kap-
tuk, hogy október 31-éig egyeztessünk 
a civilekkel, a környéken élőkkel, hogy 
milyen megoldás lenne számukra elfogad-
ható. A jogosítványunk arról szól, hogy 
korrekt egyeztetéseket folytassunk, és ki-
alakítsunk több javaslatot, amit átadunk 
a fővárosnak. Egyetértek azzal, hogy ne 
épüljön toronyház, de hogy az épület hány 
szintes lesz, az az ott élők megkérdezése 
és a tárgyalások során fog eldőlni. A pontot 
a mondat végére a főváros teszi oda. Ne-
künk az a dolgunk, hogy árnyaltan, min-
den részletre kiterjedően feltárjuk az in-
formációkat, amelyek birtokában a főváros 
felelős döntést tud hozni.”

T. D.
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Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/20/977-7478, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1114 Bp., 
Kosztolányi Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 16–19 
óráig várja az érdeklődőket.
 

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi 
elérhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 
1111 Bp., Budafoki út 9–11. Nyitva tartás: június, július 
hónapban: hétfőtől csütörtökig 12–17, pénteken 9–14 órá-
ig. Augusztusban 1-jétől 20-áig az iroda zárva tart. Mobil: 
+36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web: face-
book.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/
simicskoistvan
 

 � A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda nyári szünet miatt június 13-ától zárva tart. 
Augusztus végétől újra várjuk a kedves érdeklődőket!
 

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába 
Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.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, mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. 
Ha szerinted is sürgősen cselekedni kell a klímavészhely-
zet miatt, és te is olyan világot szeretnél, ahol a profit nem 

előzi az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: 
https://lmp.hu/csatlakozz
 

 � 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 értelmiségi holdudvarából alapított Fekete Ist-
ván Szabadegyetem következő előadását Horváth Tibor, a Fe-
kete István Irodalmi Társaság elnöke tartja június 16-án, csü-
törtökön 18 órától a Bartók Béla út 96. alatti párthelyiségben. 
„Ne támogasson a kormány olyan szankciót Oroszországgal 
szemben, amely a magyar embereknek kárt okoz!” címmel 
aláírásgyűjtés a Covid-oltások kötelezővé tétele ellen a https://
mihazank.hu/szankciokellen címen. XI. kerületi ügyekben 
a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és országgyű-
lési képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni (novak.
elod@mihazank.hu), illetve a párt önkormányzati képvi-
selőjénél: Szecsődi Patrik (szecsodi.patrik@mihazank.hu, 
06/30/870-4700). Helyi hírek: facebook.com/mihazankuj-
buda. Az iroda nyitva hétfőn 16–19, kedden 15–18, szer-
dán 9–12, csütörtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.
 

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Köszönjük a bizalmat, és minden segítsé-
get, javaslatot, amelyet az elmúlt időszakban kaptunk. Most 
a tervezés, építkezés, új lendület időszakánál tartunk. Hogy 
a folyamat teljes legyen, mindenkire szükség van, és a csat-
lakozás lehetősége nyitva áll, hogy együtt dolgozhassunk to-
vább Újbudáért és Magyarországért. https://momentum.hu/
csatlakozz/
 

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

 � 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.  
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a XI. kerületben: 
orokosbeata.hu, goldhome.hu. 2,5% jutalék. Tel.: 
06/20/349-0040. Köszönöm szépen a bizalmat!    
ELCSERÉLEM vagy eladom XI. kerület, 
Györök u.-i, 1. em., 56 nm-es öröklakásomat,  
55 000 000 M Ft. Ingatlanosok kizárva.  
Csere fszt.-i előkertesre: 06/30/413-4867.   
VÁSÁROLNÉK felújítandó vagy újépítésű  
2-3 szobás lakást. T.: 06/70/325-4309.  
NYARALÓT VÁSÁROLNÉK.  
Tel.: 06/20/378-4979.  
 

 � Bérlemény 
KIADÓ LAKÁST KERESEK Bartók B. út, 
Villányi út, Bocskai út stb., kb. 250 ezer forintig 
06/70/949-4013. 
  

 � Oktatás 
OLVASÁS, ÍRÁS GYAKORLÁSA, olvasónapló 
alsó tagozatosoknak, angol és német tananyag 
ismétlése, gyakorlás alsó és felső tagozatosnak 
nyáron is közgazdász-bölcsész nyugdíjas 
pedagógusasszisztensnél az Allee közelében. 
Tel.: 06/20/928-7510. 
 

 � 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.   
VILLANYSZERELÉS A–Z-ig. FACEBOOK.
COM/villanyember, 06/30/512-6045.   
  

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

 � Lakásszerviz   
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen:  
202-2505, 06/30/251-3800, Halász Tibor.    
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere:  
06/20/321-0601.  
KLÍMAMEN: klímatisztítás, karbantartás, 
csere, új klímatelepítés, Hívjon bizalommal!  
Tel.: 06/30/857-2653.  

 � Szolgáltatás 
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Bútormozgatással, takarítással.  
Tel.: 06/30/422-1739. 
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok  
– ha az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245.    
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés, 
www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/990-7694.  
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. 
KAZÁN, CIRKÓ, GÁZ vízmelegítő 
felújítása, javítása, karbantartása. Kazáncsere 
kéménybéleléssel, teljes körű ügyintézéssel. 
Gázbojler cseréje villanybojlerre.  
Villanybojler vízkőtelenítése, cseréje,  
javítása: 06/70/943-4372. 
TETŐDOKTOR: RÉGI HAJLOTT tetők 
javítása, cseréje, beázáselhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 06/30/622-5805, 
06/20/492-4619. 
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 
GÁZKÉSZÜLÉKCSERE! Karbantartás, 
fűtésrendszer gépi átmosása. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés. Kiváló Tisztelettel  
Kőrösi András Épületgépész Technikus: 
06/20/9360-581. huvosklima.hu.
GEO KLÍMASZERELÉS: klímatisztítás, 
karbantartás, új klímatelepítés. Hívjon 
bizalommal! Tel.: +36/20/381-0703. 
    

 �Gyógyászat   
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957. 
GYÓGYPEDIKŰR otthonában:  
06/30/206-4801. 
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, 
rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában,  
mindez otthonában. 06/30/247-1095.   
 

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

 � 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.   
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, karóra felvásárlása 
készpénzért! Bp., XII. ker., Böszörményi 
út 16/B. Tel.: 06/70/407-3898, info@
boszormenyiaranyhaz.hu    
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol festményeket, 
ezüstöket, Herendi-Zsolnay porcelánokat. 
noegaleria@gmail.com, +36/70/946-0029.   

 � Állás kínál   
ŐRMEZŐI MARKETINGIRODA keres fiatalos 
csapatba, XI. kerületi, diplomás, nyugdíjas 
hölgyet adminisztratív és szervezői munkakörbe, 
napi 8 órás munkavégzésre. Windows,  
Office használata feltétel. Jelentkezés:  
goldcomm@goldcomm.hu-ra, fényképes 
önéletrajzzal, kereseti igény megjelölésével. 
  

 � Szabadidő, sport   
WING TSUN KUNG FU Kínai harcművészet. 
Hatékony önvédelem! Edzések a Montázsban, 
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.   
NERC, RÓKA, mindenfajta szőrmebundát 
vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot: 
06/20/229-0986. 
FURGONBÉRLÉS már napi 6000 Ft-tól. 
WWW.FURGONBERELESM1M7.HU, 
06/20/213-0693.
FILMES FÉNYKÉPEZŐGÉPET keresek 
– Praktica, Nikon, Canon, Leika, Contax, 
Hasselblad stb. Objektíveket is. 06/70/949-4013.

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

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

impresszum

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 
betartásával látogathatók. Kérjük, előírá-
sainkról előzetesen tájékozódjanak az idos-
barat.ujbuda.hu weboldalon, illetve hétköz-
nap 9–14 óráig személyesen a Kérő utcai 
60+ programközpontban vagy a 372-4636-
os telefonszámon! A programváltozás jogát 
fenntartjuk.

A Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal szervezett közös 
programok
Június 24. 11.00
Előadás – barlangok a nagyvilágban, 
barlangok Budapesten
Talán kevesen tudják, de az ember első, 
„távfűtéssel” is ellátott lakóhelyei a barlan-
gok voltak. 

Az előadás részeként szó lesz továbbá 
néhány méltán világhírű barlangról, bepil-
lantást nyerünk Budapest csodálatos föld 
alatti világába, és megérthetjük, miért szá-
mítanak védett értékeinknek a barlangok.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). 
A program ingyenes, előzetes regisztrációhoz 
nem kötött. Az Újbuda 60+ Kedvezménykár-
tyát belépéskor felmutatni szíveskedjenek.

Az előadást tartja: Kremnicsán János 
(DINPI). További információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon 
vagy személyesen.

Június 29. 9.00–11.30
Kirándulás – fedezzük fel a Szemlő-he-
gyi barlang borsócseppköveit
Még a barlangokról szóló előadás után sem 
tudunk teljes képet alkotni arról, milyen 
csodálatos mesevilág rejtőzik néhány mé-
terrel a felszín alatt. Fedezzük föl együtt 
a város egyik legszebb barlangját! 

Megfelelő cipő, pulóver, köny-
nyű felöltő szükséges, mert 
a barlang hőmérséklete 12 fok. 

Jelentkezni kizárólag sze-
mélyesen lehet június 20–24. 
között, minden nap 9–13 óráig 
az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központban 
(Kérő utca 3.).

A jelentkezéshez – a betöltött 
60. életév és az állandó újbudai 
lakcím igazolásához – szük-
ség van a személyi igazolvány-
ra, a lakcímkártyára, valamint 
az Újbuda 60+ Kedvezménykár-
tyára.

További információ: hétköz-
nap 9–14 óráig 372-4636-os te-
lefonszámon vagy személyesen.

Újbudai 
Dekameron 
Könyvklub 
Június 21. 18.00
Gabriel García Márquez: Egy 
előre bejelentett gyilkosság krónikája 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház  (Gyé-
kényes utca 45–47.). A program ingyenes.

További információ: hétköznap 8–18 órá-
ig a 204-6788-as telefonszámon.

Természetjárás
Június 23. Pilis-hegység
Kevély-hegyi levendulamező–Teve-szik-
la–„Egri vár” 
Találkozó: 8 órakor az 1-es villamos Flóri-
án téri megállójában (a távolsági busz indu-
lása miatt kérjük, legyenek pontosak).

Táv: 12 km, szint: 100 m. A foglalko-
zást vezeti: Méri Sándorné (Caola SE) 
06/30/549-8457. A program ingyenes, de 
előzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni 
június 21-éig a fenti telefonszámon lehet.

Morus-nap – Szent 
Benedek válaszútján
Június 24. 17.30–19.00
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos 
utca 8.). Előadó: Bakos Gergely bencés 
szerzetes, Rod Dreher könyvének fordító-
ja. A belépés díjtalan. További információ: 
Morus Szent Tamás Egyesület Szalánczi 
Gabriella (gabi.schmid51@gmail.com)

A programon közreműködnek: Gyulai 
Zsuzsanna versmondó, valamint a Weiner 
Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművé-
szeti Szakgimnázium növendékei.

Számítógép-  
és internethasználat 
az Újbudai Szenior 
Programközpontban
Időpont: hétköznap 8.00–11.45 
Segítségnyújtás internet, számítógép, 
laptop, okoseszközök használatával kap-
csolatban. Időpont: minden csütörtökön 
8.00–11.45. Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső utca 3.). A szol-
gáltatás ingyenes. További információ: 

hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os tele-
fonszámon.

3-1-2 meridiántorna 
Időpont: minden hétfőn 10.00–11.00
Helyszín: Újbudai Szenior Programköz-
pont (Bölcső utca 3.). 

A program ingyenes. A foglalkozást ve-
zeti: Sancz Klára önkéntes. További infor-
máció: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon.

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

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

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/379-9163-as 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

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

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv. 
Telefon: +36/70/560-3919

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

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

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

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 egyeztetés 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, antal.aniko@ujbuda.hu

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

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

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

SZECSŐDI PATRIK (Mi Hazánk) önk. képv. 
Minden pénteken 8–11 óráig a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai 
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Egyeztetés: 
szecsodi.patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv. 
Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Tisztelt Kerületi 
Polgárok!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 
1. és november 28. között Magyarország területén 
népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes 
lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak  
az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. 
Feladatuk a körzet bejárása, körzethez tartozó 
címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás,  
új címek felvétele, kapcsolatfelvétel  
az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek 
KSH által előírt módon való kitöltése, folyamatos, 
ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, 
meghiúsulások dokumentálása a menedzser 
alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek 
jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos 
kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Munkájukat 
közvetlenül a felülvizsgáló irányítja és felügyeli. 

A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. 
november 20. között zajló terepmunka 
során címellenőrzést végez, és 
lakóegységenként kérdőívet tölt 
ki tableten. Az adatfelvételhez 
szükséges tabletet  
a KSH biztosítja.

Ennek a felelősségteljes 
munkának az ellátásához 
kérem a Tisztelt Kerületi 
Polgárok segítségét.

A SZÁMLÁLÓBIZTOS SZEMÉLYÉVEL 
KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK:

• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) 
internethozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, 
vizsgához és kapcsolattartáshoz)

• e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség
• 18. életév betöltése
• legalább középfokú végzettség

A SZÁMLÁLÓBIZTOSI MUNKÁRA OLYAN  
SZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK:

• akik magabiztos számítógépes  
ismerettel rendelkeznek, illetve 
jártasak érintőképernyős készülékek 
használatában

• pontosan tudják követni az előírásokat

• betartják a határidőket
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel 

rendelkeznek
• képesek a munka okozta fizikai és szellemi 

megterhelés, az esetleges konfliktusok 
elviselésére

• vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott 
válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás 
idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki 
tevékenység mellőzését.

ELŐNYT JELENT
• a felsőfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálásban, 

mikrocenzusban, vagy más
• KSH lakossági adatfelvételben 

számlálóbiztosként, és munkáját  
jó minőségben végezte el.

Kérek mindenkit, aki rendelkezik  
a felsorolt képességekkel és kedvet érez a 
népszámlálási munkában való részvételhez, 
jelentkezzen számlálóbiztosnak.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.), a recepción leadott 

„Számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöltésével, 
aláírásával lehet valamint a nepszamlalas@

ujbuda.hu e-mail címre is megküldheti.
Jelentkezési lap kérhető a 

Polgármesteri Hivatal recepcióján, 
illetve letölthető a kozigazgatas.
ujbuda.hu/valasztas-nepszavazas 
oldalról

Jelentkezési  
határidő: 

2022. július 15.

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel 
(jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre 
azután kerül sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket 
tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről 
sikeres e-learning vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. 
 (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján 
meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: 
kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás  
350 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 
380 Ft/cím, személyek összeírása 730 Ft/személy, 
felkészülési és kapcsolattartási díj: 25 000 Ft)

Hivatalunk népszámlálási ügyintézőjének telefonos 
elérhetősége:

Szalai Erika: +36/70/684-7167

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk 
megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.

Kérem, hogy a lehetőségek szerint minél többen 
jelentkezzenek segítve ezzel a munkánkat.

Budapest, 2022. május 18.
Köszönettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző s.k.

Jelentkezzen számlálóbiztosnak!

Népszámlálás 
2022
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új lakóink

kult

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe 
a kerületi babákról készült fényképeket. 

A fotó kat elektronikus formában a  

media11@ujbuda.hu  
e-mail címre kérjük.  

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

ÚJBUDA  
ÚJ LAKÓI

2022. január 18-án megszületett Joó Júlia Katalin 
gyermekünk. A család és legfőképp anya örömére 
harmadikra kislány érkezett a családba, két kis bátyja 
óvja, szereti őt. Sok izgalom után köztünk van egész-
ségben, cseperedik, együtt járunk játszózni Újbudán.

A zsoltárok könyvéből idézünk.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (Z, D, I, A). 13. Ötle-
tel. 14. Szintetikus polimerek általános neve. 15. Az ősziró-
zsa virágzatának belseje (KÖG). 16. Német kikötőváros. 17. 
Eledel. 18. Latin eredetű női név, jelentése: fényes, ragyogó. 
20. Shakespeare királya. 22. Sóbálvány része! 24. Levélmin-
tával lát el. 25. Hónaprövidítés. 27. Kétszer fárad. 29. Foggal 
őröl. 31. Józsa Richárd színész monogramja. 32. Hegyes szer-
szám. 33. Német származású 
magyar festőművész (Károly). 
34. Szergej Mironovics Koszt-
rikov, szovjet politikus felvett 
neve. 36. Háziállat. 38. Japán 
miniszterelnök (Kakuei). 40. 
Emerson, Lake & Palmer angol 
rockegyüttes rövid neve. 43. 
Odakozmált. 45. Óv. 46. Jézus 
édesanyja. 48. Csónak eleme! 
49. Harcias nőszemély. 52. Be-
járat. 53. Súlyos. 55. Bécsi mus-
tár! 57. Állatlak. 58. Egymást 
követő betűk az ábécében. 60. 
… Dagover, német színésznő. 
61. Hatalmas. 62. Görög betű. 
63. Fiatalabb fiútestvér meg-
szólítása. 65. Hegytömb belső 
része! 67. Német ipari vidék. 69. 
Eredményeképp. 71. Becézett 
női név. 73. Napszak. 75. Oszt-
rák, francia és svéd autójel. 76. 
Bátorság. 78. Irányvonal.

Függőleges: 1. Konyhai esz-
köz. 2. Mennyei. 3. Kommuni-
kációs eszköz. 4. Magánegyetem 
New Havenben. 5. Régi hossz-
mérték. 6. Zúdít. 7. Kis ragadozó. 
8. Veszteglő. 9. Román gépkocsi-
jelzés. 10. Kan betűi keverve. 11. 
Kötőszó. 12. Nesz. 17. Teljesen 
kifejlődött (gyümölcs). 19. Dán 
építőjáték. 21. Román terepjáró. 
23. Vajas tésztából készült, töl-
tött sütemény, más néven burek. 26. Kezdőpont. 28. Választ. 
30. Vezetékben kering. 33. Egykori tömegmérték. 34. Kossuth- 
és Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész (Pál). 35. Becézésből 
önállósult női név. 37. A szobában. 39. Szemlél. 41. Germán 
eredetű férfinév. 42. Színész, rendező, igazgató, pedagógus 
a 19. században (keresztnévvel). 43. Az idézet második része 
(Ö, T, Z, V). 44. Tótfaluval egyesült Pest megyei település. 47. 

Rákfene része! 50. Függőleges kiterjedése jelentős lefelé nézve. 
51. Olasz filmszínésznő (Pola). 54. Előkelő. 56. Nyugta fele! 59. 
Tudományos-fantasztikus, rövid angol kifejezéssel. 61. Száraz-
dajka. 62. Európa-bajnok tőrvívó, edző (Zsolt). 64. Kossuth- 
és Liszt-díjas opera-énekesnő (Sylvia). 66. A gabona levágott, 
földben maradt szára, Arany János szóhasználatával. 68. Do-
logtalan méh. 70. Temető egynemű betűi. 72. Cigarettázik, köl-
tői szóval. 74. Néma tanerő! 77. Előadó, röv. 78. Varróeszköz.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 43. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 10. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Alma virággal futkos a szellő, 
akár egy kócos semmirekellő”. Nyertese: Müller Gizella, 1116 
Budapest, Barázda köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szer-
kesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Zöld volt az idei  
Eleven Tavasz

Gévai Csilla illusztrátor kiállítása

Mesél  
a holdfény

Megújult programsorozattal 
várta a helyieket és a Bartók Béla 
Boulevard-ra látogatókat az idei 
Eleven Tavasz május 20–22. között. 

A nyárváró fesztiválon köztérről köztérre foly-
tatódott az 1 művész 1 porta kezdeményezés, 
az érdeklődők izgalmas gasztrokínálattal is 
találkozhattak, családi és gyerekprogramokon 
vehettek részt, kiállításokat, színházat és mű-
vészeti workshopokat látogathattak. Az ese-
mény forgalmas utcából igazi közösséggé va-
rázsolta a Bartók Béla Boulevard-t, fókuszában 
a környezetvédelemmel, a zöld szemlélettel, 
még a workshopok növényi alapanyagokkal 
működtek. A korzózók Oláh Sándor Mindenki 

seper! című performansza 
részeként közösen seper-
hették tisztára a Bartókot, 
a gyerekek pedig a Gárdo-
nyi téren felállított tanu-
lópályán ismerkedhettek 
a közlekedési szabályokkal, 
vagy a felnőttekkel együtt 
kerékpáron ismerhették 
meg a környéket. 

A fesztivál megrende-
zését 2022-ben az Insert 
Program támogatta, amely 
a UIA (Urban Innovative 
Actions) európai uniós 
városfejlesztési pályázat 
egyik nyertese. A rendez-
vény szakmai partnere 
a kirakART volt.  

Gévai Csilla illusztrátor 
és mesekönyvíró műveiből 
nyílt grafikai kiállítás május 
27-én a Gazdagréti Közös-
ségi Házban, Csillagfényből 
napfénnyé címmel. A tárla-
ton több kötet illusztrációit 
tekinthették meg az érdek-
lődők, voltak vicces, vidám 
és ijesztő figurák is. Gévai 
Csilla csaknem húsz éve kez-
dett el együtt dolgozni Berg 
Judittal, akinek három köny-
vét illusztrálta. 2007-ben fő-
díjat nyert az Aranyvackor 
pályázaton Holdfényszüret 
című, saját rajzaival ellátott 
meséjével. Első önálló iro-
dalmi kötetei, a Nagyon Zöld 
Könyv és a Holdfényszüret 
történetekkel és rajzokkal 
mutatták be az élet valódi ar-
cát. Az Amíg utazunk című 
mesekönyvéből kiderül, mi-
ért piros a metró, hogyan 
működik a mozgólépcső, 
miért a 72-es trolibusz a leg-
jobb járat, és milyen sokféle 
áramszedő van. A művésznő 
két gyermek édesanyja. Szív-
ügye a környezetvédelem, 
az eszkimó kultúra és az iro-
dalom. A kiállítást június 14-
éig lehetett megtekinteni.

kult

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. 
Telefon: 1/246-5253  
E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az eseményen kép- és hangfelvétel készülhetnek!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Amfiteátrumi 
estéK 2022

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Július 7.
szirtes Dávid

Július 14.
Jack Cannon 

Blues Band
Július 21.

önként és 
Dalolva Társulat

Július 28.
Room service 

Bryan Adams Tribute Band Unplugged

Augusztus 4. 
Hajdú László
Augusztus 11.
Hestia
Augusztus 18.
Acoustic Guitar Caffe
Augusztus 25.
Random Trió
A koncertek csütörtökön esténként 
19 órakor kezdődnek. Eső esetén 
a GKH ad otthont a rendezvénynek.

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!

Kiteljesedés/Fulfillment címmel június 24-én nyílik meg Kollányi Julianna tervezőgrafikus plakátkiállí-
tása az Újbuda Galériában. A tárlaton az érdeklődők azokat a plakátokat tekinthetik meg, amelyek a B32 
Galéria és Kultúrtér, valamint a Karinthy Szalon kulturális eseményeit hirdették meg az elmúlt években, 
legyen szó kiállításról, koncertről, színházi előadásról. 

Kollányi Julianna 24 esztendeje foglalkozik kiadványok művészeti szerkesztésével – ő az Újbuda újság 
tördelőszerkesztője is –, most bemutatandó alkotásait tipográfiai és esztétikai szempontok alapján válo-
gatta össze. A tárlat címe arra az alkotói folyamatra utal, amellyel a művész a meghirdetett események 
arculatát kialakítja, azok atmoszféráját megteremti. A szeptember 9-éig a Polgármesteri Hivatal nyitva-
tartási idejében látható kiállítást Antal Nikolett, a KözPont Újbudai Kulturális Kft. kulturális igazgatója 
nyitja meg.

Plakátokon a kiteljesedés  
– kiállítás az Újbuda Galériában

Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 
45–47.
 
Június 15.– 
augusztus 25.
Én, én, én meg az Irén – Buda-
pesten a helyzet változatlan
Kukovecz Irén Ágnes és Merza Gá-
bor párhuzamos fotókiállítása.
A kettős tárlat hétköznap 10–16 
óráig látogatható.
 
Június 21. 18.00
Újbudai Dekameron  
Könyvklub
Gabriel García Márquez: Egy elő-
re bejelentett gyilkosság króniká-
ja című könyvéről beszélgetünk, 
és megtudjuk azt is, hogy az online 
szavazás eredményeként a nyá-
ri szünetben melyik könyvet kell 
majd elolvasnunk a szeptemberi 
könyvklubra.
A részvétel ingyenes.

Június 29. 19.00
Nyári este – a Gesualdo Kama-
rakórus és a Cser Miklós  
Kamarazenekar közös kon-
certje
Az AKH évadzárásaként egy 
könnyed és sokszínű nyári estére 
hívja a közönséget. A koncert első 
részében madrigálok hangzanak 
el, afféle karakterdarabok, melyek 
egy-egy életképet jelenítenek meg. 
Ezt követi Joseph Haydn „nap-
szak” szimfóniái közül az utolsó, 
„Az este”, amely négy esti jelene-
tet idéz fel. A program zárásaként 
újra kórusművek szólalnak meg, 
de ezek már az álom, a megnyug-
vás, az elengedés jegyében adnak 
zenei jó éjt puszit.
A részvétel ingyenes.
 
NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Az Albertfalvi Közösségi Ház júli-
us 18-ától augusztus 5-éig karban-
tartási munkák miatt zárva tart.

Augusztus 29. 18.00
A Nagyar Fotográfia Napja

A Füvészkertben jártam
Az APS Fotóstúdió csoportos ki-
állításának megnyitója
A tárlat szeptember 16-áig láto-
gatható, hétköznap 10–19 óráig.

Albertfalva anno – retro
Az albertfalvai fotók gyűjtése 
folytatódik. Idézzük meg és rög-
zítsük a régi Albertfalvát, hogy 
minél többen láthassuk, és majd 
az utánunk jövők is megismerhes-
sék! A fényképeket kétféle módon 
lehet eljuttatni: papíralapon az Al-
bertfalvi Közösségi Házba kérjük 
behozni a képeket, ahol beszken-
neljük azokat. Elektronikusan pe-
dig minél nagyobb felbontású jpg 
formátumban várjuk a felvételeket 
az akh@ujbuda.hu címen.
 
Naprakész programajánlat, infor-
mációk: facebook.com/Albertfalva 
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Albertfalvi Hely- 
és Iskolatörténeti 
Gyűjtemény
1116 Budapest, 
Pentele utca 8.
 
Repülés 
madártávlatból – 
az egykori repülőgépgyár 
Albertfalván 
A kiállítás korabeli fotókon 
és maketteken keresztül mutatja 
be, milyen is volt az egy évszázad-
dal ezelőtt Albertfalva keleti felén 
elterülő repülőgépgyár. A gyár 
fénykorában 1700 főt foglalkozta-
tott és 1926-ig működött. A belé-
pés ingyenes.
 
Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy  
utca 2.

Július 2.  
18.00–22.00
Rockklub
Közreműködik a Hestia együttes.

Július 16. 9.00–14.00
Kelenvölgyi  
Elöltöltősfegyver-börze
Elöltöltős fegyverek börzéje.

Augusztus 13. 9.00–14.00
Kelenvölgyi  
Elöltöltősfegyver-börze
Elöltöltős fegyverek börzéje.

Augusztus 15–25.
Kelenvölgyi bábkiállítás
Válogatás Császár Ágnes bábmű-
vész magángyűjteményéből.

Augusztus 26. 17.00
Nemes Takács László  
kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető szeptember 
14-éig munkanapokon a progra-
mok függvényében.

TÁBORAJÁNLÓ:
Csináljunk mozit! 
Filmes napközis tábor
A résztvevők megismerhetik a fil-
mezés csínját-bínját, és elkészíthe-
tik saját mozijukat is. 2022. június 
20–24.
 
Japán csodái 
Kézműves napközis tábor
Ismerkedés a japán kultúrával, 
a hagyományos japán művészeti 
ágakkal. 2022. július 4–8.
 
Iciripiciri 
Báb és dráma  
napközis tábor
Művészeti tábor drámajátékkal 
és bábokkal.
2022. augusztus 22–26.
 
Varázsvilág
Színjátszó  
napközis tábor
Ismerkedés a színészmesterség 
rejtelmeivel 
2022. augusztus 8–12.;  
2022. augusztus 15–19.
 
TANFOLYAM, 
FOGLALKOZÁS
Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.
 
Június 17.  
–július 7.
Színes buborékok
Szimonidesz Hajnalka illusztrátor 
kiállításának nyitónapja

Megnyitó helyett június 17-én 18 
órakor Facebook-oldalunkon rövid 
ismertetőt teszünk közzé a tárlat-
ról és az alkotóról. A belépés díj-
talan.
 
Június 17–18. 9.00–16.00
Gyermek  
agykontroll-tanfolyam  
10–14 éveseknek
Részvételi díj: 28 000 Ft/gyermek, 
testvéreknek kedvezmény, szülők-
nek ingyenes
Jelentkezés: Kovács Erika okta-
tónál (06/20/211-3527), info@

kovacserika.com. További infor-
mációk: www.kovacserika.com
 
Június 18. 10.00
Frakk, a macskák réme
Mesemusical a Madách Színház 
művészeivel, a Négy Arc Produk-
ció szervezésében.
Jegyek foglalhatók:  
www.mesehajo.com oldalon.

Június 24. 17.30
Morus-nap – Szent Benedek Vá-
laszútján
Előadó: Bakos Gergely bencés 
szerzetes, Rod Dreher könyvének 
fordítója.
Közreműködnek: Gyulai Zsuzsan-
na versmondó és a Weiner Leó 
Katolikus Zeneiskola és Zenemű-
vészeti Szakgimnázium növendé-
kei. A belépés díjtalan.
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Közösségi házak ajánlója
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Világ buborékjai, egyesüljetek!    
22. ARC közérzeti pályázat 

Határidő:  
2022.07.20. 

VILÁG BUBORÉKJAI,
EGYESÜLJETEK!

hirdetés


