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Építésügyi hatáskörök: jogkör nélkül a túlépítés ellen

IDŐKÖZI
VÁLASZTÁS

Szeptember 18-án két újbudai
választókerületben is időközi
választást tartanak

Elvették a kerületek
utolsó eszközét
15

Sűrű kulturális ősz
vár az újbudaiakra

Egy friss kormányrendelet az önkormányzatok településképi véleményezési jogát az Országos
Építészeti Tervtanács hatáskörébe helyezte át. Az építéshatósági jogkör megvonása után már csak
ez a jog maradt az önkormányzatok kezében, amely korlátozott mértékben ugyan,
de lehetőséget adott arra, hogy egy település nemet mondjon egy beruházásra.
Az új rendelet értelmében a kerületeknek nem maradt beleszólásuk abba,
hogy mi épüljön a területükön.

A Magyar Közlönyben augusztus 16-án megjelent rendelet szerint a kormány úgy
módosította a vonatkozó 2006. évi rendeletet, hogy az 5000 négyzetméter
hasznos alapterületet meghaladó épület, illetve az egy építési telken
1500 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó, legalább
hat lakásból álló, új építésű lakóépület építészeti, műszaki dokumentációját az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi. Így
a településképi véleményezési jog gyakorlatilag kikerül az önkormányzatok kezéből. Hatnál kevesebb lakással nem sok lakóépület
készül, a fővárosi beruházások jellemzően százas lakásszámnál kezdődnek.
A tervtanács vétójogot kapott,
tehát ha negatív véleményt
mond egy fejlesztésről,
az nem kaphat építési engedélyt.

Folytatás
a 2. oldalon

ARC, Bartók Feszt’, Eleven Ősz
– izgalmas programok várják
szeptemberben a kerület lakóit
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Buborékokra
céloz az idei
Világ buborékjai, egyesüljetek!
– ezzel a szlogennel hirdették
meg a 22. ARC közérzeti plakátpályázatot, amelyre több mint
nyolcszáz alkotó nevezett társadalmi problémákra és világjelenségekre reflektáló művekkel.
Az ARC kiállításának harmadik
esztendje ad otthont a Bikás
park, az idein megjelentek az év
olyan témái is, mint az ukrajnai
háború, a rezsiemelés,
a pedagógusok helyzete vagy
az aszály.

A kerület idén átvállalja a szülőktől a közétkeztetés többletköltségét

Kelenföldi Városközpont:
stopot rendelt el Újbuda

seket vetett fel az idei ARC
pályázati felhívása, amelyre
szép számmal érkeztek megfejtésnek beillő
munkák. László Imre polgármester a megnyitón kiemelte: több százezer ember jön
el rendre a Bikás parkba, hogy lássa a kiállítást, amit nem mindenki szeret, pedig
az alapját jelentő humor létezésünk motorja. – Az ARC teret ad a sorvadó kritikai
gondolkodásnak is – tette hozzá.
Karácsony Gergely főpolgármester
hangsúlyozta: a kiállítást sokan polgárpukkasztónak tartják, pedig buborékokat
igyekszik kipukkasztani. – Már nincs közös tudásunk, hanem igazságbuborékokba
zárva éljük az életünket. Azt gondoljuk,
csak a másik él buborékban, miközben mi
is abban élünk – fogalmazott.
Újbuda és Budapest különdíját ugyanaz
a mű nyerte el: Pétery Dorottya Az év színe
2040 című alkotása a Föld kiszáradását vízionálja. A harmadik helyezett Szegfű Liliána
Boldog pedagógusok napját! című plakátja
lett, a második pedig Csóti Rebeka munkája, az aszályra asszociáló „Élünk, mint hal
a vízben”. A legjobb plakátnak Hamvas Bella Sötét van című, az áramszámlák ihlette
művét szavazta meg a zsűri.

„Buborékban élünk.(...) De miért lett szitokszó a buborék? Miért zsűrizzük le állandóan a másik ember buborékját? Nem
lehet, hogy nem a buborékkal van baj,
hanem velünk, akik képtelenek vagyunk
két ellentmondó buborékot összeilleszteni, átjárhatóvá tenni, hogy megismerjük
a dolgok különböző oldalait?” Ilyen kérdé-

T. D.

Az utolsó építésügyi hatáskört
is elvették az önkormányzatoktól

Köztisztasági akció a pályaudvarnál

Ennek ellenére nem valószínű, hogy a szervezet politikai érdekektől mentes döntéseket fog hozni, hiszen elnöke a Lázár János
vezette Építési és Beruházási Minisztérium államtitkári pozícióját betöltő országos
főépítész, Lánszki Regő Balázs.
A kormány azzal mérte az első
komoly csapást a kerületek
városképére, hogy 2020
márciusában elvonta
az építéshatósági
jogkört az önkorm á ny z atok tól ,
és
áthelyezte
azt a kormányhivatalok hoz.
A Kerületi Építési Szabályzatban (KÉSZ)
ugyan
lehet
csökkenteni a beépítés mértékét, de
ha ez a módosítás
azután történik, hogy
benyújtották az építési engedélyre vonatkozó kérelmet,
akkor a beruházó kártalanítást követelhet a kerülettől. Az utolsó valódi eszköz
egy fejlesztés megállítására, módosítására
a településképi véleményezés volt, amely
korábban vétóként működött. A Covid-járvány idején hozott jogszabály-módosításokkal ezt is úgy fellazították, hogy azóta
a hatóság inkább csak véleményként kezelte, mégis volt súlya a döntéshozatal során.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy minden kerületi jogot felülírhat, ha a kormány
kiemelt beruházássá nyilvánít egy projektet, mert attól kezdve a beruházónak semmilyen egyeztetési kötelezettsége nincs
az önkormányzattal. Ez történt többek között a Lágymányosi-öböl beruházás és a részeként épülő Mol-torony esetében is.
– Eddig minden beruházásnál megvizsgáltuk a terület infrastruktúráját, hogyan

fogja elbírni a növekvő lakosságszámot,
lesz-e elég üzlet, orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, iskola, parkolási lehetőség,
játszótér a környéken. Erről tárgyalásokat
folytattunk a beruházóval, és az a felsoroltak közül sokat magára vállalt az önkormányzat pozitív városképi véleménye
reményében. – Ezért volt fontos
ez a jog – mondta el lapunknak László Imre polgármester, majd hozzátette, a fejlesztőnek
mostantól semmilyen érdeke nem
fűződik ahhoz,
hogy élhetőbb
legyen a környezet. – Hiába
szeretnénk mi
szerződést kötni velük, miután
megkapják az építési engedélyt, szóba se fognak állni velünk – jelentette ki. Jó
példa erre egy folyamatban
lévő kerületi beruházás, ahol
a fejlesztő, amint értesült a rendeletről,
visszalépett az aláírástól. Pedig komoly
eredményeket lehetett ezzel a módszerrel elérni. A Tóváros lakópark már zajló
bővítése során 1326 lakás épült volna, ezt
a kerülettel folytatott tárgyalások során
900 lakásra sikerült mérsékelni. A beruházó Atenor azt is vállalta, hogy több mint
1,3 millió eurót fordít a Kánai-tó rendbehozatalára. A még az önkormányzat kezében maradó, az építkezéseket befagyasztó hároméves változtatási tilalmat ugyan
elrendelték a Kelenföldi Városközpontra,
a polgármester szerint a gyakorlatot nem
lehet kiterjeszteni az egész kerületre. – Ha
bármelyik projektre rákerül a kiemelt beruházás címke, távolról figyelhetjük csak
az eseményeket – tette hozzá.
T. D.

Fotó: BKK

Eszköz nélkül
a túlépítés ellen

Folytatás az 1. oldalról
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Kelenföld vasútállomásra és környékére szervezett közös köztisztasági
és közrendvédelmi akciót a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedésszervező célja, hogy partnereivel szoros együttműködésben élhetőbbé
tegye a főváros forgalmas köztereit, ezért kezdeményez rendszeresen
a mindennapi alapfeladatok ellátásán felüli műveleteket. A kelenföldi akcióban a főváros cége mellett Újbuda részéről a kerületi rendőrkapitányság
és az Újbuda Közterület-felügyelet vett részt. Szeptember 22-én a Móricz
Zsigmond körtér kerül sorra.

Aszfalt helyett zöldfelület

Három olyan helyszínen kezdődött meg a kerületben a zöldfelület-rehabilitáció, ahol régi, rossz, funkció nélküli burkolt felületek vannak. Ezeket
elbontják, helyükön csak a közlekedési útvonalakat építik ki vízáteresztő
burkolattal, a többi részen pedig zöldterületet alakítanak ki vegyes növénykiültetéssel, virágokkal, cserjékkel, néhány paddal. Az első ütemben
a Tétényi út–Andor utca sarkán, a Fehérvári út–Mezőkövesd utca sarkához
közeli területen, illetve az Albert utca–Csurgói út sarkánál bontják fel
az aszfaltot és zöldítik be a tereket. Újbuda Önkormányzata az idei három
helyszín után jövőre újabbakkal folytatja a programot.

Zajgátló övezet lehet a Budaörsi
Repülőtér környékén, változtatási tilalom a Kelenföldi
Városközpontra, az önkormányzat állja az ebédpénz
drágulását – ezekről is döntés
született a képviselő-testület
szeptember 2-i rendkívüli
ülésén.
– Nehéz idők várnak ránk, az emberek mindennapi megélhetése kerül veszélybe – emelte ki napirend előtti felszólalásában László
Imre. Újbuda polgármestere arra kérte a képviselőket, minden energiát arra fordítsanak,
hogy
csökkentsék
az emberek terheit.
Ezt követően bejelentette: egy friss kormányhatározat a hatlakásosnál nagyobb
ingatlanok esetében
elvette az önkormányzatok
településképi
véleményezési hatáskörét, amely az utolsó
lehetőség volt arra,
hogy egy település
vagy egy kerület beleszólhasson az ott
folyó építkezések alakulásába.
Ezzel összefüggésben hozta meg a testület az ülés legfontosabb döntését, amellyel
változtatási tilalmat vezetett be a Kelenföldi
Városközpont területére. Az önkormányzat
ezzel kinyilvánította szándékát arról, hogy
a 2017-ben elfogadott, intenzív beépítést lehetővé tévő építési szabályzat szerint nem
építhető fel épület ezen a területen. Mint
elhangzott, az üzletközpontra már 2021 novemberében elrendelték a változtatási tilalmat, de az csak a rakterületre koncentrált,
a friss döntés viszont a teljes tömböt érinti.

A helyiek nemet mondtak

Budapest számos részén az észszerű beépíthetőséget jóval meghaladó lakásfejlesztések
zajlanak, tavaly óta csak a XI. kerületben
15 ezer lakás építését kezdeményezték. Ezt
a kormány felpörgetett rozsdaövezeti kijelölései továbbfokozták, hiszen ezek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősülnek. Az ilyenek egyfajta
„törvényen kívüliséget” élveznek, és bármilyen, magán érdekeket szolgáló beruházás is
megkaphatja a kiemelt jelzőt. Mivel az építéshatósági jogkört már 2020-ban megvonták az önkormányzatoktól, azok egyetlen
hathatós fegyvere a maximum három évre
elrendelhető változtatási tilalom joga maradt, amivel leállíthatják a folyó beruházásokat, és adott ideig semmi nem épülhet
az érintett területen.
A Kelenföldi Városközpont ügyében azért
volt szükség a tilalom bevetésére, hogy
amíg megszületik a kompromisszum, addig ne indulhasson el a területen semmilyen
nem kívánt építkezés. A Bikás park mellett
32 éve épült üzletközpont tarthatatlanul romos állapotban van, ezért a komplexumot
80 százalékban tulajdonló Fővárosi Önkormányzat – Újbuda Önkormányzatának része 20 százalék – tavaly ősszel úgy
határozott, eladja a területet, hogy egy új,
modern szolgáltató- és bevásárlóközpont
épüljön a helyén. A kerület vezetése azóta
számos alkalommal egyeztetett a központ
bérlőivel és vállalkozóival, a polgármester pedig megígérte, Újbuda kiáll a lakók
igényei mellett. A civilek kinyilvánították,
nem akarnak magas épületet a régi helyére,
és ragaszkodnak az összes eddigi funkció

megtartásához. Az ingatlan megvásárlására és hasznosítására kiírt pályázat 2021.
november végén zárult, Újbuda vezetése,
látva a pályázatokat, megvétózta az értékesítést, mert nem érkezett a helyieknek
megfelelő beadvány, valamint ígéretet tett
a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) lakossági igények szerinti módosítására, ami
határokat szab majd a főváros döntésének.
Az önkormányzat felmérést készített a civilek véleményéről, amely megmutatta, hogy
a többség egy új épület helyett a régi felújítása mellett van. Szerintük az épületegyüttest lebontani, a helyére pedig ugyanakkorát
építeni nem éri meg egy beruházónak sem,
tehát az új épület biztosan magas lenne.
A most bevezetett változtatási tilalom lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat részleteiben felül tudja vizsgálni korábbi
terveit, és alternatív megoldásokat dolgozzon ki a komplexum megújítására, majd
a környéken élők bevonásával elfogadhassanak egy lényegesen mérsékeltebb beépítést megengedő új építési szabályzatot.

Idén nem kerül többe
az ebéd

A képviselők arról is határoztak, hogy
az önkormányzat átvállalja az új tanévtől dráguló közétkeztetés többletköltségét
az idén. A nyersanyag- és energiaárak megugrása miatt ugyanis a kerület közétkeztetését végző cég, a Klassz Menza Kft. Kft.
20 százalékos áremelési igényét fogadta el
a képviselő-testület, az önkormányzat a lakosság őszi, megnövekedett terheinek enyhítése érdekében, az önkormányzat pedig

a lakók érdekében 2022-ben teljes egészében
magára vállalja a többletkiadást.

Repülőből is megárt a sok

Egy másik napirendi pontban a Budaörsi Repülőtér egyre elviselhetetlenebb zajterhelésére
keresték a megoldást a képviselők. A közel
100 esztendős repülőtér működése miatt egykét éve kezdtek sokasodni a lakossági bejelentések, szoros összefüggésben a sportrepülői
jogosítványhoz szükséges pilótaoktatás beindításával. Az egész nap fel-le szálló, hangos
repülők miatt Budafok felől, Kamaraerdő
Memento park melletti részéről és a tóvárosi
lakóparkból is érkeznek panaszok. Bába Szilvia, az üggyel régóta foglalkozó képviselő elmondta, 2020 óta folynak egyeztetések a reptér és az önkormányzat között. A Palkovics
László miniszterrel folytatott tárgyalás eredményeként az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium zajmérő készülékeket adott,
amelyeket a Sport 11 területén és a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szereltek fel, kilenc kézi
mérőt pedig önkéntesek használtak. A mérési
adatokat elküldték a légügyi hatóságnak, ám
az értékelést azóta sem kapta meg az önkormányzat. Eközben a légi forgalom exponenciálisan nőtt: tavaly 5000-rel több fel- és leszállás zajlott le Budaörsön, mint 2020-ban.
Az önkormányzat zajgátló védőövezet
kialakítását várja el a repülőtértől az elkövetkezendő időszakban. Az ülésen jelen
lévő zajszakértő ismertette a Légügyi Hatóság erről szóló szakhatósági véleményét,
melynek kapcsán Bakai-Nagy Zita alpolgármester elmondta, fontos adatok hiányoznak
a tanulmányból. – Egyrészt az a 2020-as

évről szólt, azóta pedig jócskán megnőtt
a légi forgalom, másrészt számítások helyett
zajmérésekkel kell alátámasztani a szakvéleményt – jelentette ki. A képzés során a pilóták fokozott zajhatással járó vészhelyzeti
gyakorlatokat végeznek és erőteljes műrepülő figurákat hajtanak végre (kis magasságban), amelyek zaját nem lehet papíron
kiszámítani. Az önkormányzat most levélben tette fel kérdéseit a hatóságnak, és azt
kéri, végezzék el a szükséges méréseket.
A polgármester hozzátette, a régóta működő repülőteret lassan körbenőtte a város, így
bármit tesznek, a környékbelieket zavarni
fogja a légi tevékenység. László Imre szerint
hosszú távon az jelenthet megoldást, hogy
a városon kívülre viszik az aktív repülési
funkciókat.

Ferihegy forgalma
is zavaró

Egy másik repüléssel kapcsolatos probléma
is napirendre került. A testület a kedvezőbb
légiútvonal-kiosztást elősegítő javaslatokat terjesztett elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmából fakadó zajhatás csökkentése érdekében. A XI., a XXI.
és a XXII. kerületek lakói petíciót nyújtottak
be az érintett önkormányzatoknak, rámutatva, hogy a felszálló repülőgépek többsége
Dél-Budapest felett halad, ami nemcsak
kerülőt és többlet kerozinfogyasztást jelent,
de diszkriminatív is az ott élőkkel szemben.
Bár léteznek direkt és rövidebb kivezető
nyomvonalak Budapest felett, azok szinte teljesen kihasználatlanok: a gépek több
mint 80 százaléka, úti céljától függetlenül,
a dél-budapesti nyomvonalon repül.

Könnyebb lesz
népszavazni

A testület 25 százalékról 15 százalékra csökkentette a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges lakossági aláírások arányát,
így mostantól a lakóközösségek könnyebben
tudnak népszavazást kezdeményezni a számukra fontos kérdésekben. Végül arról is
született döntés, hogy kopjafa helyett emléktáblát emel az önkormányzat az elhunyt képviselők tiszteletére a Zsombolyai utca 5. alatt.
T. D.

aktuális

| 2022. szeptember 14. | 4

LOMTALANÍTÁS
ÚJBUDÁN:

szeptember 21.
–október 5.

Fotó:MTI/Balogh Zoltán

Kérjük a lakosságot,
figyeljenek a rájuk
vonatkozó pontos
dátumra.

Fontos, hogy minél rövi
debb ideig legyenek a lomok
lakókörnyezetükben, ezért
kérjük, csak a meghirdetett
dátum előtti napon, 18 órá
tól tegyék ki azokat. Vigyáz
zunk együtt környezetünk
tisztaságára, biztonságára!
Részletes információk:
ujbuda.hu/lomtalanitas
További naprakész infor
mációkért kövessék a köz
terület-felügyelet oldalát:

A Cseriti házhoz megy
az adományokért
„Kidobás helyett leadás” – ez a jelmondata az önkormányzat által támogatott Cseriti bolthálózat házhoz
menő, begyűjtő szolgáltatásának, ami az őszi lomtalanítással indul útjára. Az adománybolt
munkatársai elszállítják a feleslegessé vált, de jó állapotú
tárgyakat, amelyeket aztán
két újbudai üzletükben értékesítenek a piaci ár alatt.
A felajánlott holmikkal civil
szervezeteket is támogatnak.
A Cseriti adománybolt márciusban nyílt
meg a Fehérvári út 168. alatt, ahol leadott
használt holmikat értékesítenek tovább, elsősorban rászorulóknak. Ez azért is jó, mert
a használt cikkek így körforgásban maradnak, és nem terhelik a környezetet. Sikerüket
jelzi, hogy nyár végén a Lágymányosi utca 7.
számban is nyílt egy Cseriti bolt. – Kimozdulni sem kell a lakásból, csak összegyűjteni a tárgyakat, és mi elszállítjuk. Így otthon
felszabadul hely, a feleslegessé vált holmi
pedig megtalálja azt, akinek szüksége van rá
a Cseriti bolthálózat
– mondta el
stratégiai vezetője. Dísztárgyak, gyerekjátékok, konyhai felszerelések, ruhák, műszaki
cikkek, könyvek, DVD-k és sporteszközök
– tulajdonosaik gyakorlatilag mindent elvitethetnek a Cseritivel, ami csak előfordul egy
háztartásban, kivéve a bútorokat. Azokat bátran kirakhatják a ház elé a lomtalanítás kijelölt időpontjában.
Szeptember 21-én kezdődik a nagy újbudai lomtalanítás, ami az FKF mellett
a kerületnek is hatalmas munkát jelent. –
Az önkormányzat nem csupán a begyűjtés

50 év felett?

a nyelvtanulást

FELHÍVÁS HÁZSZÁMOK
Tisztelt Kerületi Polgárok!

utáni takarítást végezteti el, de folyamatosan ellenőrzi, védi azokat
a területeket, ahová ilyenkor a külső kerületekből és az agglomerációból érkezve sokan rakják le a szemetet illegálisan – jegyezte meg
Bakai-Nagy Zita. Az alpolgármester szerint a Cseriti akciója nem
is indulhatna jobbkor, hiszen ilyenkor mindenki pincétől a padlásig feltúrja a lakást, hogy megszabaduljon felesleges dolgaitól.
A szolgáltatást igénylőnek pusztán annyit kell tennie, hogy
felmegy a leadom.hu oldalra, ahol kitölt egy jelentkezési űrlapot, és várja az üzlet telefonhívását, amely során
egyeztetik az elszállítás időpontját. (Személyesen is
be lehet jelentkezni, a +36/20/290-3001-es telefonszámon.) A lomtalanítás végéig tartó bevezető kampány
alatt a Cseriti akár egy doboz holmiért is házhoz megy.
Az üzlet a lomtalanítás után – nagyobb mennyiségek
esetében – állandó szolgáltatásként működteti tovább
a programot.

www.senioroknyelviskolaja.hu
Angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol
nyelvtanfolyamok az 50 éven felüliek számára.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október
1. és november 28. között Magyarország területén
népszámlálást tart. A népszámlálás Magyarország
egyik legjelentősebb, mindan�nyiunk életét érintő adatgyűjtése.
Segítségével pontos képet kapunk
hazánk népességének nagyságáról,
demográfiai
jellemzőiről, nemze-

FELTÜNTETÉSÉRE

tiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról,
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről.
A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően
határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat,
a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő
legfontosabb gaz-

dasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez.
A KSH szeptember utolsó hetében felkérő levélben tájékoztatja a lakosságot a népszámlálásról,
a válaszadási módozatokról. Ebben a levélben küldik meg az internetes önkitöltéshez szükséges belépési kódot is.
Fentiek miatt kérem a T. Kerületi Polgárokat,
hogy a postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében a pontos címek és házszámok jól
látható módon történő feltüntetéséről gondoskodni
szíveskedjenek.
Budapest, 2022. szeptember 7.
Köszönettel:

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
Tisztelt Választópolgárok!

Budapest Főváros XI. Kerület Helyi Választási
Bizottsága 2022. szeptember 18. napjára tűzte ki
az önkormányzati képviselők időközi választását
a XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási
területén kialakított 5. számú és 14. számú egyéni
választókerületekben megüresedett mandátumok
betöltésére.

2022. szeptember 18., vasárnap

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre lehet.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit
a választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott.

Megújult a Törcsvár ovi

Választási értesítő, névjegyzék

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig
személyesen lehet voksolni abban a szavazókörben,
amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben.
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza, melyet postai úton kézhez
fog kapni minden választópolgár, aki érintett az önkormányzati képviselők helyi időközi választásában.

Az önkormányzati képviselők
helyi időközi választásában
érintett szavazókörök az alábbiak:

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
 10-es, 11-es és 14-es szavazókör
szavazás helyszíne: Újbudai Széchenyi István Gimnázium, Budapest, XI., Egry József utca 3–11.

Átadták a Törcsvár utcai óvoda régi épületének nyáron felújított belső
tereit. A négy csoportszobában kicserélték a burkolatokat, a berendezéseket és a bútorokat. Az óvodában évek óta zajló fejlesztéseknek hála
az elmúlt években új épületrésszel, tornateremmel, sószobával és számos új
helyiséggel bővült a kerület egyik legszebb ovija.

SZERETNE RÉSZESE LENNI AZ UNOKÁK ISKOLAI
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓINAK?
JÖJJÖN BE HOZZÁNK INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
ÉS PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!
BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.
/A csarnok emeletén, az SZTK felöli oldalon/
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416
HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

KORO1/22/09SZUP1

 15-ös és 16-os szavazókör

szavazás helyszíne: Kürt Alapítványi Gimnázium,
Budapest, XI., Bogdánfy utca 5/B
 20-as szavazókör
szavazás helyszíne: József Attila Gimnázium, Budapest,
XI., Váli utca 1.
14. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 37-es szavazókör

A szavazás napja:

A nyelvtanulás folyamatának legfőbb motorja
szerintem a saját belső ösztönző erő, mely az egész
folyamatot felkarolja.
Gyakran előfordul, hogy a család egy része
külföldön él és az unokákkal, vagy távolabbi
rokonokkal nem tudnak társalogni a nagyszülők, ezért belevágnak egy nyelvtanfolyamba.
Sokan vannak, akik korábban is beszéltek
idegen nyelvet, de már bizonytalanul használják
tudásukat. Mivel adódott egy új lehetőségük
(besegítenek a családi vállalkozásban, tartósan
elutaznának külföldre), ezért szeretnék frissíteni
ismereteiket.
Bármilyen furcsán is hangzik, de az idősebb
korosztály – a motivációk miatt – nem kény- Salusinszky András
szernek éli meg a nyelvtanulást, hanem inkább A Nyelviskolák Szakmai
Egyesületének Alelnöke
egy lehetőségnek, mely segíti őket céljaik el- A Seniorok Nyelvérésében. Nagy támogatást jelent a tanulóknak, iskolájának Igazgatója
hogy saját korosztályukkal találkoznak az
órákon és jellemzően ugyanazokat a nehézségeket küzdik le együttesen. Fantasztikus közösséget alkotnak, mely
gyakran a nyelvi órákon is túlmutat.
A legtöbb Senior tanulónk úgy érzi, hogy a nyelvtanulás során átélt
élmények és a közben leküzdött nehézségek után, új lehetőségek
nyílnak meg számukra, újra feltöltődnek energiával és sokkal nagyobb
önbizalommal lépnek át a hétköznapok problémáin. Akik bejárnak a
tanfolyamokra, azok új napi ritmust alakítanak ki maguknak és újra
átélhetik az iskolába járás fiatalos életvitelét.
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szavazás helyszíne: Farkasréti Általános Iskola,
Budapest, XI., Érdi út 2.
 40-es szavazókör
szavazás helyszíne: Sasadi Óvoda, Budapest, XI.,
Dayka Gábor utca 4/B
 47-es szavazókör
szavazás helyszíne: Öveges József Technikum
és Szakképző Iskola, Budapest, XI.,
Beregszász utca 10.
 48-as és 49-es szavazókör
szavazás helyszíne: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola, Budapest, XI., Törökugrató utca 15.
 60-as és 61-es szavazókör
szavazás helyszíne: Öveges József Technikum
és Szakképző Iskola, Budapest, XI.,
Beregszász utca 10.

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2022. szeptember 14. (szerda) 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
Átjelentkezési kérelem benyújtására csak akkor van
lehetőség, ha a választópolgár lakó- és tartózkodási

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
helyi népszámlálási felelős
jegyző

A kérelmek benyújthatók
a www.valasztas.hu oldalon,
levélben vagy személyesen
a Helyi Választási Irodában 2022.
szeptember 14. (szerda) 16 óráig.

helye is ugyanazon választókerületben van; kérelmet
az a választópolgár nyújthat
be, aki 2022. június 5-én, illetve
az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben
tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább 2022. szeptember
25-éig kitart.

A XI. kerületben lévő akadálymentes szavazókörök elhelyezésére
szolgáló épületek az alábbiak:
 Farkasréti Általános Iskola,
Budapest, XI., Érdi út 2.
 Újbudai Széchenyi István Gimnázium, Budapest,
XI., Egry József utca 3–11. (A 10. számú szavazókör,
lépcsőnjáró eszköz használatával.)

Mozgóurna igénylése

Budapest XI. kerületének Helyi
Választási Bizottsága

A mozgásában korlátozott választópolgár (aki
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt a mozgásában) az alábbi
módokon kérhet mozgóurnát:
 2022. szeptember 14. (szerda) 16 óráig levélben
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
 2022. szeptember 16. (péntek) 16 óráig személyesen a Helyi Választási Irodában vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton
 2022. szeptember 18. (vasárnap) 12 óráig benyújtható elektronikus azonosítással elektronikus
úton (www.valasztas.hu), illetve a szavazatszámláló
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Fogyatékossággal élő
választópolgárok
szavazása

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

Elnök: Homolay Károly
Elnökhelyettes: Gyurcsó Gyuláné
Tag: Csikós Attila
Részletesebb tájékoztatásért forduljon
az Újbuda Polgármesteri Hivatalában működő
Helyi Választási Irodához, melynek elérhetősége
és nyitvatartása:
Cím: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. földszint 2.
Nyitvatartás: munkanapokon 8–16 óra között
Telefonszámok: +36/70/684-7381
+36/70/684-7375 • +36/70/684-7394

A szavazással kapcsolatos részletes információkat
megtalálják, a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/helyi-idokozi-valasztas-2022, illetve a www.valasztas.
hu weboldalakon.
Budapest, 2022. augusztus 10.
Tisztelettel
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

JELENTKEZZEN
SZÁMLÁLÓBIZTOSNAK!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. között
Magyarország területén népszámlálást tart

A népszámlálás Magyarország egyik
legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő
adatgyűjtése. Segítségével pontos képet
kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi
és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól,
lakáskörülményeiről. A népszámlálás során
gyűjtött adatok alapvetően határozzák
meg jövőnket, hiszen megbízható alapot
adnak az országunkat, a településeinket
és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos
összeírás sikeressége nagyban függ
az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől,
kommunikációjától.
Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Kerületi Polgárok
segítségét. Számlálóbiztosok jelentkezését
várjuk a 2022. október–novemberben sorra
kerülő országos népszámlálás terepen történő
adatgyűjtési időszakára.
A számlálóbiztos feladata:
 körzet bejárása, a körzethez tartozó címek
felkeresése,

 az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 a címek pontosítása, esetleges új címek
felvétele,
 folyamatos kapcsolattartás a munkáját
felügyelő felülvizsgálóval.
Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet
kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH
biztosít az adatfelvétel idejére.

 magabiztos számítógépes ismeret,
 megfelelő tájékozódási, térképkezelési
képesség,
 az összeírás területén való helyismeret,
 rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
 a jelentkező kiválasztása,
 az e-learning formában megvalósuló
képzés sikeres teljesítése.

A munkavégzés időtartama: 2022.
október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá
váláshoz:
 nagykorú, cselekvőképes személy,
 saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC,
laptop, tablet stb.),
 e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál
előnyt jelent:
 legalább
középfokú
végzettség,

Népszámlálás
2022

A munkavégzésért a KSH díjazást biztosít,
melynek díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelet 3.
 számú melléklete tartalmazza: https://njt.
hu/jogszabaly/2020-362-20-22
 kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: bruttó 350 Ft/cím,
 összeírás körébe tartozó cím összeírása:
bruttó 380 Ft/cím,
 személyek összeírása: bruttó 730 Ft/
személy,
 egyéb szervezés: bruttó 920 Ft/cím,
 felkészülési és kapcsolattartási díj:
bruttó 25.000 Ft
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni,
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 email címre is
megküldheti.
Jelentkezési lap kérhető a Polgármeste-

ri Hivatal recepcióján, illetve letölthető
a www.ujbuda.hu weboldalról
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nepszamlalas-2022 helyről.
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.
Hivatalunk népszámlálási ügyintézőjének
telefonos elérhetősége:
Szalai Erika: +36 70 684 7167
A népszámlálással kapcsolatos bővebb
információk megtalálhatók
a www.nepszamlalas2022.hu oldalon.
Kérem, hogy a lehetőségek
szerint minél többen jelentkezzenek
segítve ezzel a munkánkat.
Budapest, 2022. július 15.
Köszönettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
helyi népszámlálási felelős jegyző
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IDŐKÖZI

TAMICS RITA

VÁLASZTÁS

SZEPTEMBER 18.

A 5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Baloldali Szövetség

BARABÁS GYÖRGY LÁSZLÓ
Barabás György vagyok, a Baloldali Szövetség kép
viselőjelöltje Újbudán, az 5. sz. választókerületben,
a Magyar Munkáspárt tagja.
Az ön véleménye jelenleg nem jut el sehova, a par
lamentben lévő pártok önt nem képviselik. Ezért vá
lasztási szövetségre léptünk: a Magyar Munkáspárt
és az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
(ISZOMM). Ez a Baloldali Szövetség.
Választókerületemben és az újbudai képviselő-tes
tületben
• támogatok minden kezdeményezést, amely a lakosság
többségének érdekét szolgálja: valósítsuk meg a Galva
ni hidat;
• támogatom – a parkolási helyzet enyhítése érdeké
ben – a kerület egészére kiterjedő „lakossági vára
kozási hozzájárulás” rendszert;

DEVECSERI MÁTYÁS
Devecseri Mátyás vagyok, 31 esztendős vízépítő mér
nök. Diplomáimat a BME-n szereztem, itt töltött éve
im meghatározó részét képezik életemnek. Mérnöki
munkáim mellett hat évig tanítottam és kutattam
a Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéken, óra
adóként azóta is visszajárok. Lágymányos ezekben
az években vált az otthonommá, amit a helyi üzletek,
kávézók, a Bartók kulturális zsongása méltán emelnek
a világ legjobb helyei közé. Olyan városrészt ismertem
itt meg, ahol egymás mellett létezik a tudományos élet
és a polgári lét. Hiszem azt, hogy ez az a hely, ahol
az emberek nyitottak az új megoldásokra, elfogadó

• a Tétényi út–Etele út sarok fejlesztése a lakossági
szolgáltatásokat szolgálja.
Kérem, szavazzon a Magyar Munkáspárt–ISZOMM
Baloldali Szövetség közös képviselőjelöltjére!
Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet
akarunk, békében és együttműködésben a világgal.
Ismerje meg politikánkat: https://munkaspart.hu
Elérhetőségek:
valasztas@munkaspart.hu
telefon: +36/20/238-9965

Untitled-1 1

Jankó István vagyok, harminc éve élek Újbudán,
de családi kötődésem ennél sokkal régebbi, hiszen
édesanyám és nagyszüleim is itt éltek, Szentim
revárosban. Harmincnyolc esztendeje végeztem
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolán. Jelenleg a Fővárosi Pedagógiai Szak
szolgálat XI. Kerületi Tagintézmény igazgatóhe
lyettese vagyok, 1992 óta pedig a Bogdánfy utcai
Lágymányosi Óvoda logopédusa. Feleségem szin
tén szakmabeli, akivel három gyermeket neveltünk
fel. 1998 óta vagyok önkormányzati képviselő. Szá
mos olyan program valósult meg előterjesztéseim
alapján, amelynek célja az újbudai polgárok támo
gatása volt. Ezek közül szeretném kiemelni a ta
nulmányi ösztöndíj és a Mecénás művészeti ösz
töndíj program megvalósítását. Megválasztásom

ak egymással, ahol együtt tudunk dolgozni a közösség
erősítéséért és lakókörnyezetünk szebbé tételéért.
Az újbudai közéletben három esztendeje veszek
részt, tavaly csatlakoztam az önkormányzat bizottsá
gi munkájához. Képviselőként egy boldog, innovatív
és fenntartható kerületért szeretnék dolgozni, ehhez
kérem támogatásukat!
Kérem, olvassák el programomat a facebook.com/
devecserimatyas.ujbuda oldalon.
Elérhetőségek:
e-mail: devecseri.matyas@momentum.hu
telefon: +36/70/649-0644

FIDESZ–KDNP
esetén egyéni képviselőként nagyobb lehetőségem
lesz, hogy Lágymányoson megújítsuk közterein
ket, a teret nyert hajléktalanproblémát emberséges
módon oldjuk meg. Szorgalmazni fogom az Irinyi
József utca és a Bogdánfy utca közötti zöldterüle
tek és parkok megújítását, valamint azok bővíté
sét, továbbá új futópályákat és szabadtéri fitnesz
parkok kialakítását kezdeményezem.
Elérhetőségek:
e-mail: janko.istvan@fidesz.hu
telefon: +36/30/655-3033

MKKP

Tamics Rita va
gyok, a Magyar
Kétfarkú Kutya
Párt (MKKP)
képviselőjelöltje
Lágymányoson.
Keleti nyelvek
és kultúrák sza
kon
végeztem
az
ELTE-n,
kiválóan
be
szélek angolul,
japánul és man
darin kínaiul.
Bejártam a vi
lágot az elmúlt
években, sokat
láttam, tanultam, és most közösségi és civil tanulmányok
mesterképzésre járok.
Azért szeretnék az önkormányzatba kerülni, hogy ta
pasztalataimat használva képviseljem a helyiek érdeke
it, és fejlesszem Újbuda közösségeit. Legnagyobb erős
ségemnek azt tartom, hogy folyamatosan jelen vagyunk
a sok-sok passzivistával ott, ahol Újbudán szükség van
ránk. Azonnal megjavítunk, felújítunk vagy pótolunk
akármit a virágzó körzeti élet érdekében.
Lágymányos tényleg többet érdemel, odafigyelést és cse
lekvést. Két éve vagyok aktív helyileg, sokan találkozhat
tatok már a munkáinkkal, kövessétek nyomon a kerületi
és a személyes Facebook-oldalamat. Szavazz rám, és válaszd
azokat, akik tesznek, nem csak beszélnek róla.
Mert a fenntartó nem figyel, mások csak néznek, de mi
tényleg megcsináljuk!
Elérhetőségek
e-mail: tamics.rtia@mkkp.hu
telefon: +36/30/223-2914
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TÓTH
MARCELL

Független

Önökkel, önökért, együtt.
Tóth Marcell vagyok, független képviselőjelölt.
Mit jelent a függetlenség? Nem függök egyetlen párt
tól sem. Nem befolyásol, ha önnek van kedvenc pártja,
minden válasz
tópolgárt egyen
lően
szeretnék
képviselni, eset
leg meglévő pár
tállásától függet
lenül.
Mi a progra
mom?
Egészen pon
tosan az, amit
önök, a lakosok,
ön szeretne meg
valósítani a vá
lasztókerületben
– a rendelkezésre
álló pénzforrá
sok figyelembe
vételével.
A
fentiekhez
biztosítom, hogy el tudjon érni. Írásban: e-mailben, SMS
üzenetben; szóban: telefonon és az önkormányzati hiva
talban; interneten, okostelefonon: Viberen és WhatsAp
pon.
Kérem, hogy mondja el, írja meg, mit változtatna, mi
lyen programot és rendezvényt szeretne megvalósítani,
hogyan tenné jobbá környezetét.
Elérhetőségek:
e-mail: kapcsolat@tothmarcell.eu
telefon: +36/20/944-3456
(SMS, Viber, WhatsApp is),
Internet: www.tothmarcell.eu

A 14. SZÁMÚ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJELÖLTJEI

ELEKES TAMÁS

FIDESZ–KDNP

Hatalmas megtiszteltetés, hogy 34 éve
sen képviselőjelöltként indulhatok azon
a környéken, ahol felnőttem, és amely
nek minden szegletét megismerhettem
az elmúlt 30 esztendőben. Úgy gondolom,
képviselőként visszaadhatok abból, amit
Gazdagrét és környéke adott számomra,
és az tudja teljes szívvel képviselni a he
lyieket, aki maga is tagja a közösségnek,
nem csak politikai ugródeszkaként tekint
erre a posztra. Ki fogok állni egy közössé
gi kert megvalósításáért és a helyieket leg
inkább érintő ügyekért, úgymint a néhol
már balesetveszélyes járdák rendbetéte
léért vagy a sasadi autóforgalom csökken
téséért, kiemelt figyelemmel a Beregszász
úton épülő áruház miatt megváltozó for
galmi rend következményeire. A szomszédos képviselőkkel együttműködve azon leszek,
hogy mindannyiunk számára megfelelő megoldást találjunk a Nagyszeben tér megújítá
sára, és visszahozzuk a helyi rendezvények régi színvonalát is. Ha engem támogatnak,
bízhatnak abban, hogy egy igazi helyi képviselője lesz a körzetnek!
Elérhetőségek:
e-mail: elekestamas@fidesz.hu
telefon: +36/20/201-8588

LADOS TAMÁS Momentum–DK–LMP–MSZP–
Párbeszéd–Jobbik–MMM
Lados Tamás vagyok, 30 éves, történész.
Egyetemi tanulmányaim kezdetén költöztem
először Sasadra, és ez a környék vált ottho
nommá kerületi életem első kilenc évében –
mondhatni, itt váltam újbudaivá.
Az önkormányzat munkájában 2019 óta ve
szek részt. Orosz Anna alpolgármesteri csapa
tában az átláthatósági program megvalósítá
sáért feleltem. László Imre és az őt támogató
koalíció kiemelt ígérete volt az önkormányzati
átláthatóság erősítése. Így büszke vagyok rá,
hogy munkánk eredményeképpen Újbuda vált
a legátláthatóbb kerületté a programot kezde
ményező civil szervezetek felmérése szerint.
Kampányomban azt mutattam be, hogy milyen
képviselő szeretnék lenni. Lakossági fórumot
tartottam, és kérdőívvel mértem fel a körzetben
élők igényeit. Önkéntes faöntözési akciót szerveztem, hogy erősítsem a közösségi felelősségvál
lalást lakóközösségünkben. És olyan fejlesztési igényekre hívtam fel a figyelmet – mint például
a Nagyszeben tér felújítása –, amelyek mindannyiunk közös érdekét képezik.
Kérem, kövessék Facebook-oldalamat a részletesebb programomért, és nagyon számítok
minden gazdagréti, sasadi és sashegyi lakó támogatására szeptember 18-án.
Elérhetőségek:
e-mail: lados.tamas@momentum.hu
telefon: +36/30/558-8375

Az anyukát, a kismamát, a babát, a kistesót, a nagytesót, az apukát, a nagyit egyszóval a

KISGYERMEKES CSALÁDOKAT
szeretettel várjuk a Szent Kristóf Szakrendelőben
(1117 Budapest, Fehérvári út 12.) megrendezésre kerülő

SZŰRŐ ÉS TANÁCSADÓ NAPRA
2022. szeptember 24., szombat 10.00–12.30-ig.
MEGNYITÓ:
Dr. László Imre polgármester
Dr. Lehoczky Péter Gábor főigazgató
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A SZÍNHÁZ AGORA,
FÓRUM, TALÁLKOZÓHELY

Interjú
Jordán Tamással

 Tavaly mutatták be az Unoka című filmet, amelyben a nagypapát játssza, aki
egy telefonos csalás áldozata lesz. A film
egyebek között az önmagát feleslegesnek
érző idős generációról szól. Ön is tapasztalt hasonlót?

Jordán Tamás színész,
színházalapító, színházigazgató, számos díjjal jutalmazott
művész, a Nemzet Színésze.
Nyolcvanadik évében jár,
és aktívan dolgozik. Azon
az úton halad, amely élete
értelme felé viszi: a feladatok
tökéletes teljesítéséig,
mesélte lapunknak.

Sajnos igen. A mai világ nehezen tudja elviselni az öregeket. A fiatalabb generáció
nem mindig és nem mindent tesz meg azért,
hogy kifejezze a hálát, amellyel tartozik.
Vannak társadalmak, ahol az idős embereket megbecsülik, tisztelik, beszélgetnek
velük, tanácsot kérnek tőlük. A generációknak nagy szükségük van egymásra. Ezt
azért sok fiatal felismeri. Nem feltétlenül
az egymást követő korosztály tagjai, inkább
az unoka-nagyszülő viszonylatban tapasztalható ez a fajta méltányosság. Az öregek
szívesen fordulnak az őszintén érdeklődő
fiatalok felé. Társadalmi berendezkedésünk
negatív számlájára írható, ha valaki idős

 Talán nem mindenki tudja, hogy Újbudán nőtt fel. Milyen érzés visszatérni
a kerületbe?

A mostani Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam, akkor még Bartók 27-nek hívták.
A középiskolát a Villányi úti József Attila
Gimnáziumban végeztem, ez most a Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnázium. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
elődjén, a Budapesti Építőipari és Közlekedési
Műszaki Egyetemen az általános mérnök karon földmérő mérnök szakra jártam. A kerület
mostani arculata is tetszik. Jó látni a fejlődést.
A Bartók Béla utat és környékét ismerem
a legjobban, ahol egymást érik a kávéházak
és kultúrhelyek. Örülök, hogy a Hadik Kávézó is visszakapta eredeti rendeltetését. Talán
nem mindenki tudja, hogy korábban egy áruház működött a helyén. Az egész környéken
kellemes a hangulat.

 A kerületből végül elköltözött, a geodéta
pályát is maga mögött hagyta. Új út nyílt
ön előtt, amelyen barátja, Bálint András
is segítette első lépéseit.
A barátságunk az általános iskolában kezdődött, a gimnáziumban egy évfolyamba
jártunk. Több ezer gombfocimeccset játszottunk, sülve-főve együtt voltunk. Aztán
érettségi után őt fölvették a színművészeti
– akkor még – főiskolára. Bálint András vitt
el az 1957 és 1991 között működő, Egyetemi
Színpad nevű kis színházba, ahol az Univer
sitas Együttesben játszottam Ruszt József vezetésével. Csaknem tíz esztendeig dolgoztam
ott, nagyon jól éreztem magam. Közben elvégeztem a műegyetemet, megkaptam a földmérő mérnöki diplomát, el is helyezkedtem. Még
az is felmerült, hogy otthagyom az Egyetemi
Színpadot. Az ottani világ azonban annyira
tetszett, hogy végül maradtam. Abban az időszakban Aczél György „TTT” kultúrpoliti-

 Mi a helyzet a közéletben is aktív idősekkel? Azokkal a jól ismert színészekkel
(Pogány Judit, Papp János, Horváth Lajos Ottó, Kertész Péter, Mikó István, Hámori Ildikó, Tordai Teri), akikkel a filmben játszott?

 Mi a véleménye a most felnövő fiatalabb
színészgenerációról? Ki az, akit ön szívesen felvenne az egyetemre? Kiből válhat
jó színész?

Óriási dolog, hogy az Oscar-díjas rendező,
Deák Kristóf ilyen csapatot hozott össze. Ezek
a színészek egykor a szakma csillagai voltak,
most meg…?

 Most is azok...
Nem. Ritkán látjuk már őket, holott ebben
a filmben is nagyot alakítanak. Nem csak
a koruk miatt tűnnek el, ez inkább a magyar
színházi élet szegénységének tudható be.
Nem tudják foglalkoztatni őket. Az idősek
egyszerűen kiszorulnak a pályáról, átadják

Nagy felelősséget jelent felvenni vagy elutasítani valakit. Persze vannak szempontok.
Azt viszont nehéz megmondani, hogy később
kiből lesz jó színész. Sok múlik a tanárokon,
a színészeken, rendezőkön, akikkel a hallgató
találkozik. Az egyetem öt éve arra jó, hogy
alapokat adjon. A karrier szempontjából azonban az iskola utáni négy-öt esztendő a döntő.
Csak úgy alig-alig lesz valakiből jó színész.

 Ön fölvette volna saját magát?
Áh! Be sem engedtem volna magam
az ajtón. Egy megmosolyogni való kisfiúnak néztem ki.

kai koncepciója volt érvényben. A tartalmakat három kategóriába sorolták: támogatott,
tűrt, tiltott. Mi a középsőbe tartoztunk, tehát
hallgathattunk Beatles-számokat. Eljátszhattuk Eugéne Ionesco román–francia író
abszurd drámáit. Óriási koponyákkal találkoztam: a budapesti szürkeállománnyal, a fővárosi értelmiség vezetőivel. Ekkor alakult ki
az a meggyőződésem, hogy a színház nemcsak az előadások terepe, hanem – mondom
a három bűvös szót, amit mindig hajtogatok
– agora, fórum, találkozóhely. A színháznak
az a dolga, hogy befogadja az embereket, találkozásra, vitára kényszerítse őket. Ez ma
már hiányzik belőle, az emberek bezárkóztak, befelé fordultak.

 Később a Nemzeti Színház igazgatója lett.
Hogyan élte meg az ön által leírt folyamatot, amely szerint a színház közéletformáló ereje szisztematikusan megszűnt?
Nem tudok az egykori geodéta és matematikus bőrömből kibújni. Vegyük példaként
Szombathelyt. Jó esetben háromezer embernek van színházi bérlete, és jó indulattal
talán hatezer másik szeret egy-egy előadást

Nem szeretnék erről beszélni, mert elragadtatom magam. Mindaz, ami ott folyik, méltatlan és borzasztó, kész színház. Nagyon fáj, ami az SZFE-vel történt
és történik. Kétségbe vagyok esve, hogy
az ottaniak és a környezetükben élők mindennapjairól önhatalmúlag bárki, bármikor, bármit dönthet. A tanárokról is, akik
felfedezik a tehetségeket. Utóbbi gyakran
már négy-öt éves korban megmutatkozik.
Nem egy versmondással, hanem a szem
csillogásában, egy mosolyban. Ebből
a szempontból nagyon szeretem a kisgyerekeket figyelni.

 Önnek hat unokája, négy gyermeke van,
és két felesége volt. Most Fazekas Zsuzsával él. Milyen az élet a családban?
Nagyon sokkal tartozom az unokáknak,
mert nem mindig viselkedtem igazi nagypapaként. Mondhatnám, hogy sokat voltam
vidéken, de ez nem indok. Egy jó nagypapa
állandóan látogatja a gyerekeket, foglalkozik velük, kérdéseket tesz fel, válaszokat
vár. Bensőséges, jó viszonyban van velük.
Igyekszem, de az elvesztegetett éveket
nehéz pótolni. Mondok egy példát. Egyik
unokám színésznő szeretne lenni, de most
nem úgy alakultak a dolgai, ahogy szerette
volna. Olyan jó lenne feltenni neki a kérdést: mi a baj? Az, hogy nem vettek föl?
Vagy hogy nem tudod, merre visz az utad?
Ilyen kérdéseket csak egy bensőséges,
bizalmas viszonyban tehet föl az ember
az unokájának.

 Soha nem késő…

 Hol tart most a színház?
Olyan jó lenne azt mondani, hogy a színház
és a művészet még most is meghatározza
a közéletet. Sajnos az ellenkezőjét érzem.
A színház társadalmi szerepe ma – bocsánat,
nehéz szívvel mondom ezt – nulla. Bárkivel
vitába szállok ezzel kapcsolatban. A színház
nagyon rossz helyzetben van. Nem mindig
volt ez így. Szombathelyen egy városi, művészi közösségből összeverbuválódott csapattal
2007-ben a semmiből hoztuk létre a Weöres
Sándor Színházat. Kaposvárott a Csíky Gergely Színház is meghatározó szerepet játszott
a város kulturális életében. (Jordán Tamás
1980–1991 között volt a kaposvári színház
társulatának tagja. – a szerk.)

 Mi a véleménye a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körüli folyamatos
történésekről, vezetés- és modellváltásról?

megnézni. Talán még azt is meg merem kockáztatni, hogy az élmény hatással van rájuk.
A város lakossága 76 ezer fő. Nagyon jó, hogy
általunk hatezer ember részesül kulturális élményben, de mi van a többi 70 ezerrel, akikre
nem tudunk hatni?

 Sokat tett annak érdekében, hogy mindez
megváltozzon. Ez a küzdelem a Nemzeti
Színház igazgatójaként kulminálódott?
A Nemzeti Színház külön beszélgetés témája is lehetne. Igazgatóságom idején a Nemzeti Színház olyan politikai és művészeti
helyzetben volt, amit senkinek nem kívánok. Csak ellenséges indulatok vettek körül. A jobboldalnak az nem tetszett, hogy
a baloldal nevezett ki. Utóbbi pedig árulónak tartott, mert az Orbán Viktor által
megbízott Siklós Mária tervezte, megvetett
épületet legitimáltam. Súlyos konfliktusok

Lehet, hogy meg fogom próbálni. Az élet
értelme, hogy mindig legyenek céljaim, teljesítésre váró feladataim, és azokat jól abszolváljam. Az előttem és mögöttem lévő út,
mind abba az irányba mutat, amerre haladni
akarok, eljutva egy ismeretlen célhoz. Tegnap
még az volt az élet értelme, hogy ma önnel
beszélgetek. Holnapután megnézek egy elő
adást, amiben egy barátom játszik. Utána
Alföldi Róberttel játszom Az utolsó óra című
kétszemélyes darabban. Itt például az a cél,
hogy olyan jó legyek, amilyen még soha.
Az élet értelme a feladatok kitűzése és azok
teljesítése.
Tóth Kata

voltak ezek, és fájt, hogy árulónak tartanak.
Nagy meccs volt, mire elfogadtattam az intézményt.

 Korábban azt mondta, a színésznek kicsit mindig bele kell halnia a szakmába.
Akkor is, ha József Attila-verset mond,
és akkor is, ha színházi szerepet játszik.
Színházigazgatóként is így érezte?
A kérdés teljesen helytálló és jó. A válasz
viszont bonyolultabb, igyekszem egyszerűen
válaszolni. A jelenlegi politikai helyzet nekem olyan, mint egy vallásháború. Nem nézetek, érdekek, inkább hitek állnak egymással szemben. Ha azt kérdezi tőlem, érdemes-e
belehalni a színházi szakmába, azt mondom:
kérdezzük meg Luthert, hogy megérte-e
képviselni a meggyőződését. Hiszem, hogy
a színházért folytatott harcban nemcsak érdemes, de muszáj felvenni a kesztyűt.

Fotó: Mészáros Zsolt

 Az iskoláit is itt végezte…

a helyet fiataloknak. A színészetben most se
felhajtóerő, se pénz nincs.

Fotó: Mészáros Zsolt

Három- és huszonhat éves korom között laktam a Budafoki úton, a Gellért tér közelében.
Itt volt az első otthonom, ahol öt testvéremmel
és a szép kort, 103 évet megélő édesanyámmal és édesapámmal éltünk. A környék egészen máshogy nézett ki. Bálint András színész
barátommal sokat játszottunk itt az 1950-es
években, akkor még lehetett az utcán focizni.
Gyerekkoromban csak elvétve tűnt fel egyegy autó. A Duna-part murvás és kavicsos
volt. A Petőfi híd sem épült meg, a környéke elvadult volt, kis tavacskákkal, ősi tájjelleggel. Mi csak dzsungelnek hívtuk. A Gellért-hegy oldalában lévő park szintén nagy
kedvenc volt, ott indiánosdiztunk. A Zenta
utca és a Bartók Béla út sarkán egy laktanya
állt rácsos ablakokkal, őrségváltással. Nagyon szerettem itt élni, a kerület adta a gyökereimet.

emberként számkivetettnek és fölöslegesnek érzi magát.

kult
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
https://www.facebook.com/
Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/
Szeptember 17. 10.00
Népek meséi – Molnár Ildikó szí
nész interaktív előadása
A népmesékre épülő előadásba
közös énekléssel, zenéléssel, improvizatív szerepjátékkal, jelmezekkel vonja be a közönséget Molnár
Ildikó. A mesék
világán keresztül
a közös emberi
értékek felismerésére, az ősi szimbólumok megértésére, az egyéni
felelősségvállalásra tanít a produkció. A belépés ingyenes, előzetes
regisztráció alapján. Regisztráció:
akh@ujbuda.hu. Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program
támogatásával valósul meg.

Szeptember 23. 18.30
Kóruspróba egy karnagy
szemével
A Gesualdo Kamarakórus nyitott
próbája Uzsaly Bence karnagy
vezetésével a „Kultúrházak éjjel-nappal” részeként. A kórus
várja mindazokat, akiket érdekel,
hogy mit miért tesz egy karnagy
a próbák során. Miként kell figyelnie egyesével mindenkire,
miért állítja meg, ismételteti,
hozza összehangba és magyarázza mindazt, ami látszólag egyértelmű egy kottaolvasó embernek.
Akik szeretnek és tudnak énekelni, kipróbálhatják magukat,
és csatlakozhatnak a kórushoz.
A részvétel díjmentes.

Szeptember 28. 18.00
Mozigépész filmklub
A 2022 őszi-téli programban
az ’50-es, ’60-as, ’70-es és ’80-as
évek olasz vígjátékainak legjavából válogatunk. Ez az este egyetlen
vissza nem térő alkalom, hogy kikapcsolódjon, és jókat derüljön egy
Nino Manfredi-vígjátékon.

Kaptár
Ifjúsági Klub

1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
https://www.facebook.com/
kaptarifjusagiklub

Szeptember 27. 18.00
Etele Helytörténeti Kör:
Barokk lőportár
Kerekasztal-beszélgetés a Barokk
lőportárról, illetve az Újbudai Települési Értéktárba felvett nemzeti
értékeinkről. A részvétel ingyenes.

Felvételi előkészítő
szeptember 20-ától
A Kaptár Ifjúsági Klubban szeptember 20-ától minden kedden
15.30–17.00 között felvételi előkészítőt tartanak matematika, valamint magyar nyelv és irodalom
tantárgyakból. A tanfolyam 14
alkalmas, a részvételi díj 42 000
Ft/fő. Az előzetes jelentkezéseket
a kaptar@ujbuda.hu címen várjuk.

Gazdagréti
Közösségi Ház

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

Szeptember 19. 18.00
Újbudai Dekameron Könyvklub
– Barnás Ferenc Másik halál
című regénye
A Dekameron Könyvklubban
minden hónapban elolvasnak
és megbeszélnek az érdeklődők
egy korábban kijelölt könyvet.
A szeptemberi összejövetel vendége maga a kötet szerzője, Barnás
Ferenc író lesz. A klubhoz nem
csupán személyesen lehet csatlakozni, a https://www.facebook.
com/groups/dekameron oldalon is
megtalálható minden hónapban annak a könyvnek a címe, amelyről
mód van az Újbudai Dekameron
Fb-csoportban eszmét cserélni.
Mert a közösségi olvasás élmény.
A részvétel díjmentes.

Szeptember 5–16.
Nyílt órák a GKH-ban
Szeptember 5–16. között tanfolyamaink egy-egy alkalommal
ingyenes
nyílt
bemutatóórát tartanak,
amelyre
szeretettel várjuk
az érdeklődő kicsiket és nagyokat.
A nyílt órák időpontjai megtalálhatóak a GKH weboldalán és Facebook-oldalán.

Szeptember 20. 18.00
Ahogy látjuk – Ilka Gábor szob
rász és Kovács Judit fotográfus
közös kiállítása
Megnyitja: Szávoszt Katalin Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész. Közreműködik: Tóth Tamás
Vitold – ének. A tárlat október
13-áig tekinthető meg hétköznap
10–19 óráig.

Szeptember 26. 18.00
Világjárók klubja
Pál Tamás klubvezető válogatásában az érdeklődők videós/fényképes úti beszámolókat tekinthetnek
és hallgathatnak meg, minden
hónapban más-más csodás tájra
barangolva virtuálisan. A klub nyitott, minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/
gazdagretikozossegihaz
https://gkh.ujbuda.hu/

pályázati felhívás
MEGÜRESEDŐ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA – 2022.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet
(továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(továbbiakban: önkormányzat) költségelven kívánja bérbe adni azokat
a tulajdonában álló Budapest, XI. kerület, Albertfalva u. 4. szám alatti
megüresedő lakásingatlanokat, melyek a rendelet 11. § (2) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címei: A pályázati kiírásban felsorolt,
Budapest, XI. kerület, Albertfalva u. 4. sz. alatti épületben lévő
megüresedő lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban vannak,
• szükség szerint esztétikai felújításra közös
megállapodás alapján sor kerülhet,
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos.
Pályázat célközönsége: A pályázat benyújtására megállapított határnapig
a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján
nagykorúvá vált, a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot
ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás
és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest,
XI. kerület, Zsombolyai utca 4. sz. alatt a portán, valamint Budapest
XI. kerület Bocskai út 39–41. sz. alatt a recepción) átvehető, vagy
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja
a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék
címén történő megfizetését. Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2022. szeptember 12.
dr. László Imre
polgármester s. k.

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
Szeptember 16. 17.00
Szilágyi Edit Színek, fények, ké
pek című kiállítása
A tárlat megtekinthető október
6-áig munkanapokon a programok
függvényében.
Szeptember 23.
18.00
Komolyzenei slágerek – Oravecz
György zongoraművész koncertje
Liszt, Beethoven, Mozart, Chopin,
valamint Debussy és Gershwin
művei. A koncert a „Kultúrházak
éjjel-nappal” részeként valósul
meg. A belépés ingyenes, előzetes
regisztráció ajánlott.
SZEPTEMBERBEN
ÚJRAINDULÓ TANFOLYA
MOK, FOGLALKOZÁSOK
Színjátszó foglalkozás
Hétfő: 17.00–19.00
Foglalkozásvezető: Szőke Olivér

Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig)
Szerda: 9.30
Bábos torna (1–3 éveseknek)
Szerda: 10.15
Foglalkozásvezető: Kárász Eszter

Klasszikus balett
– 4 éves kortól ajánlott
Szerda: 16.30
Foglalkozásvezető: Holubné Kogler Katalin balettmester, tánctanár
Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi
Callanetics – Mélyizomtorna
hölgyeknek
Péntek: 11.00
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin
Csilla
Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész vezetésével (Információ: 06/20/4773186). Csütörtök, péntek: 16.00–
18.00
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés:
dr. Poprádi Zsolt, 06/70/525-8748

Őrmezei
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Tel.: 309-0007;
e-mail: okh@ujbuda.hu
https://www.facebook.com/
ormezei
Szeptember 16. 9.00–10.30
Anya-kapocs beszélgetőkör
Téma: Szeptemberi lendület – anyai
és családi szokásrend kialakítása.
Házigazda: Bekecs Bogi pszichológus. Jelentkezés: anyakapocs@
gmail.com. Részvételi díj: 2000 Ft.
Szeptember 16. 19.00–22.00
Szüreti Újbudai
Botladozó Táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptáncegyüttes. Táncot tanít: Onodi
Attila táncművész. Zenél: Vizeli
Bálint és zenekara. Belépődíj:
800 Ft.

pályázati felhívás

Szeptember 24. 19.00–22.00
Nosztalgiatáncest Bakacsi Bé
lával a „Kultúrházak éjjel-nap
pal” eseménysorozat részeként
Az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek
legismertebb magyar és külföldi
táncdalaival. A részvétel kizárólag
előzetes jegyvásárlással biztosítható. Asztalfoglalás és jegyvásárlás:
hétköznap 10–19 óráig a közösségi
házban. Belépődíj: 1800 Ft, 60+
kártyával: 1500 Ft.
Szeptember 28. 20.00
Ismerős extra – online
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz kötődő ismert, érdekes
személyiségekkel. Vendég: Holcz
Gábor bűvész. Házigazda: Szegedi
Zsuzsa szakmai referens. Az ŐKH
Fb-oldalán megtekinthető.
TANFOLYAMAJÁNLÓ
ÚJ! Giggle Land – Rhyme and
sing
Játékos angolfoglalkozás dalokkal, bábokkal 0–3 éves babáknak
és szüleiknek. Szeptember 14-étől
szerdánként 9.30–10.15 óráig.
Részvételi díj: 1800 Ft/alkalom,
első alkalom 50 százalék kedvezménnyel. Vezeti: Kemenes Nagy
Dominika. Érdeklődni: dominolabor@gmail.com, 06/20/286-4590.

ÚJ! BabLab Café – Baba-mama
klub
Szeptember 14-étől szerdánként
10.15–11.30 óráig. A klub kötetlen
találkozási alkalmat kínál a mamáknak, a gyerekeket pedig játszószobával várjuk. Vezeti: Kemenes
Nagy Dominika, dominolabor@
gmail.com. A belépés díjtalan.
ÚJ! Ifjúsági színjátszó kör
Várjuk a 10–18 éves diákok jelentkezését. Szeptember 14. 17.00
– ingyenes tájékoztató alkalom.
Szeptember 21-étől, szerdánként
16.00–17.30 óráig. Vezeti: Szoboszlai Éva színművész. Tandíj: 10 000 Ft /hó, Jelentkezés:
06/70/650-0771.

Pokoli alkonyat
a Gellért-hegyen
A Gellért-hegyen hallgathatta végig
a közönség Dante Isteni színjátékának
első részét Gyabronka József előadásában. – Dante politikus alkat volt, a mai
művészetnek is kötelessége, hogy
megmutassa a jelen valóságát
– hangsúlyozta lapunknak
a színész.

Háttérben a lemenő nappal adta
elő a Gellért-hegyen Dante Isteni színjátékának Pokol című
első részét Gyabronka József.
A szabadtéri nézőtér dugig
megtelt az augusztus végi kora
estén. A színész szerint minden
művészet politizál, és a színháznak különösen fontos kötelessége, hogy a közönségnek
megmutassa az erkölcsi és a társadalmi valóságot.
– Ha százezreket, vagy akár milliókat
is zavar, ami az országban történik, akkor
beszélni kell róla. Egy színész ugyan megteheti,
hogy munkája során apolitikus marad, de minek? A nézők
ugyanakkor a mű mondataiba azt hallanak bele, amit akarnak. A kalandos történet különböző mozzanataihoz mindenki más-más asszociációt társít aszerint, hogy számára mit jelent a 20–21. századi pokol – mondta lapunknak
Gyabronka József. Hozzátette: Dante maga is politizált,
az Isteni színjáték megírásakor korhű képet alkotott a 14.
századi Itália, illetve Firenze társadalmi és politikai életéről. (Dante 1321-ben, halála esztendejében fejezte be a La
Divina Commediát, azaz az Isteni színjátékot.)
Az előadás az elbeszélő költemény első részét mutatta be, amelyben Dante Vergilius vezetésével járja végig
a poklot, és olyan bűnösökkel találkozik, akik nemcsak
saját korukra hatottak, hanem életük és haláluk számos
tanulságot tartogatott az utókornak is. Mértéktelenek, csalók, megtévedt szerelmesek, tolvajok, gyilkosok, öngyilkosok, jósok, hízelgők, nyerészkedők, viszályszítók, árulók jelennek meg burjánzó összevisszaságban a pokolbeli
tájakon, köztük Dante politikai ellenfelei is.

Nádasdy Ádám 2016-ban fordította újra az Isteni színjátékot, amelyet korábban Babits Mihály fordításában ismert
a magyar olvasóközönség. Ennek első részéből, a Pokolból
rendezett monodrámát a Katona József Színház művésze,
Kocsis Gergely; a szöveget Török Tamara állította össze.
Az átdolgozás mai, élő nyelven, érthetően szólalt meg,
Dante világa közel került a mához, az utazás
egyszerre lett megrendítő és szórakoztató.
(A Purgatóriumról és a Paradicsomról
szóló részeket másnap, pirkadatkor
tekinthették meg az érdeklődők.)
A helyszín, illetve az előadás
időpontjának
kiválasztásáról
szólva a Gellért-hegy panorámáját, a természet szépségét

Antiszemitizmus-ellenes darabbal
kezdődött a színházi szezon a B32-ben

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Kövessék Facebook-oldalunkat!

ÜRES LAKÁS KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ
BÉRBEADÁSÁRA KEREKES SZÉKKEL KÖZLEKEDŐ
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK RÉSZÉRE – 2022

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX. 26.) XI.ÖK rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere
(továbbiakban: polgármester) az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat fiatalok részére kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló
Budapest, XI., Fehérvári út 182–190/B szám alatti üres és megüresedő garzonházi lakásingatlanokat, melyek a rendelet 11. § (2) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címei:
A pályázati kiírásban felsorolt, Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 182–190/B szám alatti
épületben lévő üres és megüresedő lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:
• a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak,
• szükség szerint esztétikai felújításra közös megállapodás alapján sor kerülhet,
• a lakások komfortfokozata: összkomfortos.
Pályázat célközönsége:
A pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,
illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált,
a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben,
állandó jellegű kereső tevékenységet végző és lakástakarékosságot vállaló, a pályázat benyújtási
határidejéig 35. életévet be nem töltött, vagy a benyújtás évében 35. életévet betöltő házas,
illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei
az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai utca 4. szám alatt
a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. szám alatt a recepción)
átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról
(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó
mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2022. szeptember 12.
dr. László Imre
polgármester s. k.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017.(IX. 26.) XI.ÖK rendelet
(továbbiakban: rendelet) 14. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának
polgármestere (továbbiakban: polgármester) az alábbi nyílt pályázatot
teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat kerekes székkel közlekedő mozgássérültek részére kívánja bérbe adni azt a tulajdonában álló, alábbi 1
db üres lakásingatlant, mely a rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésnek
megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakás címe:
Budapest, XI. kerület, Albertfalva u. 4. fszt. 14. (56 m2, 1+2 fél szoba,
amerikai konyha, összkomfortos, akadálymentesített lakás)
Pályázat célközönsége:
a pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, és a pályázó, vagy együttköltöző
közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott személy,
a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest XI.
kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel
rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot ellátó
alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás
és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest,
XI. kerület, Zsombolyai utca 4. sz. alatt a portán, valamint Budapest,
XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. alatt a recepción) átvehető, vagy
az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/
hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja
a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék
címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul
megfelel.
Budapest, 2022. szeptember 12.
dr. László Imre
polgármester s. k.

Dante
Gyabronka
József szemével
és a napnyugtát emelte ki Gyabronka József. Felidézte
a hegyhez fűződő személyes emlékeit is: egyik gyermeke
itt tette meg első lépéseit.

Fővárosi tuningolás

A produkció a Budapest Tuning projekt
részeként jött létre. A városformáló közösségi mozgalom, a Budapest Brand Zrt.
és a Fővárosi Önkormányzat rendezvénysorozatára civil szervezetek, egyesületek,
városi kollektívák, kulturális intézmények
pályázhattak április 25. és május 20. között.
A cél az volt, hogy izgalmas szabadtéri
alkotások, új zöldfelületek és közösségi
funkciók jöjjenek létre, amelyekben a város
tereit nem hétköznapi módon használják
az érdeklődők. A projekt július 1-jétől
december 31-éig tart.

Alzheimer Café
Szeretettel várjuk mindazokat az Alzheimer Café-ban egy kávéra, vagy teára,
akik érdeklődnek a szellemi hanyatlás témája iránt!

Rendezvényeinken az alábbi kéRdésekRe keRessük
a válaszokat szakértőink segítségével:
•
•
•
•
•

pályázati felhívás

GARZONHÁZI LAKÁSOK FIATALOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
BÉRBEADÁSÁRA – 2022.

kult
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Melyek az első jelek, tünetek?
Kihez fordulhatok segítségért?
Milyen életkorban jellemző a szellemi hanyatlás megjelenése?
Mit tehet az érintett és a környezete önmagáért és a családért?
Mi az, ami segít? Hogyan tovább?

a rendezvényen lehetőség van beszélgetésre és tapasztalatcserére egyaránt!

Új helyszín!

szeglet kávézó és közösségi Tér,

1116 Budapest, Albertfalva utca 3. (bejárat a parkolóból az orvosi rendelő mögött)

Időpont:

2022.09.21. 17.00-18.30 h-ig

Téma: Demens idősek segítése Újbudán

Vendégünk: Benkó Erzsébet és Kovács Rita a Demens Klub munkatársai

Hitler és egy zsidó könyvárus, Herzl beszélget a B32 Galéria
és Kultúrtér színpadán. George Tabori és a Harmadrosta Csoport
Mein Kampf (Harcom) című, sötétségbe fúló groteszk komédiáját
szeptember 7-én mutatták be a színházi évad nyitányaként. A Kurdi
Ferenc által fordított és Szigeti Balázs rendezte darabban Borköles
Bence, Jordán Flóra, Kardos Tibor, Tabajdi Anna és Tárkányi Damján
játszik. A szereplők az antiszemitizmus kérdéseit feszegetik, illetve
arról is beszélgetnek, hogy mitől életveszélyes a szeretet.

Szervező: Újbudai Szociális Szolgálat
Helyszín: Szeglet Kávézó és Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca 3.
Érdeklődni lehet: info@uszosz.ujbuda.hu, tel.: 06 1 203 13 27

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Minden hónap második szerdáján. Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu
BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester
Előzetes egyeztetés alapján; +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu
BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) alpolgármester,

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

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester

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

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

 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., nyitvatartás: hétfőtől csü
törtökig 12.00–17.00, pénteken 9.00–14.00 óráig. 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

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

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

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

 A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján; +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: +36/70/560-3919

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

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

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

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11 evk., önk. képv.

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 Újbuda Facebook-oldalon!

 A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is

 Lakás, ingatlan

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

CSALÁDOMNAK keresek
Balatonon partközeli építési
telket vagy felújítandó nyaralót!
Minden lehetőség érdekel, esetleg
telekmegosztás is. 06/20/326-5787.

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

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

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

 Villany, víz, gáz,
fűtés

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.

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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
karbantartása, fűtésre való
felkészítése! Harangi Ferenc
06/70/327-4445.

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

 Lakásszerviz

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

+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

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

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

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

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

 A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

 A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

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

Találkozzon politikusainkkal, Devecseri Mátyással és Lados
Tamással, akik a napokban Lágymányos és Gazdagrét-Sasad
lakóival beszélgetnek az utcákon, tereken. Mondja el, hogy miképpen érinti az életét az elszabadult infláció, az energiaválság,
a megszorítások és a bizonytalanság. Újbudát mindannyian nyugodt, biztonságos, kulturálisan színes, élhető kerületként szeretjük. Adjon hangot véleményének, találkozzon Mátyással és Tamással a következő két hétben, az aktuális eseményekért pedig
kövesse a Momentum Újbuda Facebook-oldalát!

A foglalkozások a megelőző szabályok
betartásával látogathatók. Kérjük, előírásainkról előzetesen tájékozódjanak az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, illetve hétköznap 9–14 óráig személyesen a Kérő utcai
60+ programközpontban vagy a 372-4636os telefonszámon! A programváltozás jogát
fenntartjuk.

 A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI
„Ne támogasson a kormány olyan szankciót Oroszországgal
szemben, amely a magyar embereknek kárt okoz!” címmel
aláírásgyűjtés a https://mihazank.hu/szankciokellen címen. XI.
kerületi ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és országgyűlési képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni (novak.elod@mihazank.hu), illetve a párt önkormányzati
képviselőjénél, Szecsődi Patriknál (szecsodi.patrik@mihazank.
hu, 06/30/870-4700). Helyi hírek: facebook.com/mihazankuj
buda. A Bartók Béla út 96. alatti iroda nyitva hétfőn 16.00–
19.00, kedden 15.00–18.00, szerdán 9.00–12.00, csütörtökön
16.00–19.00, pénteken 8.00–11.00 óráig.

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

apróhirdetés

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

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.

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

 Szolgáltatás
ASZTALOSMUNKÁK,
ajtó-, ablakjavítás kicsiben is.
06/70/262-8598.
REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ, napellenző
készítése, javítása. Redőnytokok
szigetelése. 06/1/356-4840,
06/30/954-4894.
FESTÉST, MÁZOLÁST,
burkolást vállalok, nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Bútormozgatással,
takarítással. Tel.: 06/30/422-1739.
SZOBAFESTÉST, tapétázást
vállalok garanciával: 06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás,
sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezetkezelés, www.aktivhazkezelo.hu,
mobil: 06/30/990-7694.
EZERMESTER munkák
garanciával: www.barkacsolas.hu,
tel.: +36/30/235-6058.
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.

 Gyógyászat
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA,
rehabilitáció, gondozás, akár
24 órában, mindez otthonában.
06/30/247-1095.

 Régiség
MENORA Antikvitás! Kimagasló
készpénzért vásárolunk: régi
bundákat, bútort, porcelánt,
festményt, hangszert,
ezüsttárgyakat, varrógépet,
kitüntetést és mindenféle régi
dísztárgyat. Díjtalan kiszállás.
XI. ker., Bartók Béla u. 78.,
06/20/353-6731.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ
10.00–17.00, CS 10.00–19.00.
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.

nyugdíjas kollégát. Várjuk hívását:
06/1/204-0017.
HOTEL MÉLYGARÁZSÁBA
keresünk nyugdíjas munkatársat
portási munkakörbe 24/72
órás beosztásban. Jelentkezni
önéletrajzzal a siluette58@gmail.
com e-mail címen.
LAKÁSSZÖVETKEZETÜNK
(Albert u. 10–16.) takarítót keres.
A tevékenysége ellátásához
szolgálati lakáshasználatot biztosít.
Érdeklődni: +36/20/946-8470.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet (továbbiakban: rendelet) 14. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban: polgármester) az alábbi nyílt
pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat pályázati úton kívánja bérbe
adni azokat a tulajdonában álló, felújításra váró lakásingatlanokat, melyek a rendelet
11. § (3) bekezdésének megfelelően
csak pályázat alapján adhatók bérbe.
A pályázatra kiírt lakások:
1) Budapest, XI., Andor u. 8. V. 23. Alapterület: 37 nm, 1 szoba.
2) Budapest, XI., Ballagi Mór u. 3. fszt. 12. Alapterület: 23 nm, 1 szoba.
3) Budapest, XI., Csóka u. 3–5. II. 5. Alapterület: 33 nem, 1 szoba.
4) Budapest, XI., Hengermalom u. 45–47. I. 6. Alapterület: 33 nm, 1 szoba.
5) Budapest, XI., Móricz Zs. körtér 15. fszt. 6. Alapterület: 53 nm, 2 szoba.
Pályázat célközönsége:
A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18.
életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált,

A konditorna a jobb egyensúlyi érzéket,
az izomerőt, a jobb testtartást, valamint
a jobb állóképesség elérését segíti, de fejleszt minden olyan képességet, amely
egészségesebb és könnyedebb mozgást biztosít a mindennapokban
1. csoport: Időpont: hétfőnként 12.15től. Első alkalom: szeptember 26. 12.15.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
2. csoport: Időpont: csütörtökönként
13.30-tól. Első alkalom: szeptember 29.
13.30. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.).

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

 Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
NYUGDÍJAS bútorasztalos
mester régi, új bútorok, enteriőrök,
kiegészítők javítását, fényezését
kedvező áron vállalja a kerületben.
T.: 06/20/425-8460.
ELADÓ VOLVO 1,6-os OLTIMER
zöldmetál, megkímélt állapotban
a tulajdonostól. 06/20/425-8460.

Kezdő Nordic Walking
(botos gyaloglás)

A sokak által botos gyaloglásként ismert
mozgásforma kiválóan segíti az egészséges
testtartást, az állóképességet, a hosszabb
túrák megtételét.
Időpont: szerdánként 14.00 órától és péntekenként 11.00 órától. Első alkalom: szeptember 28. 14.00. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.).
A foglalkozásokat vezeti: Virág Anikó.
A 10 alkalmas tanfolyam díja 1200 Ft/fő/
tanfolyam.
Jelentkezni szeptember 19–23. között
lehet az Újbudai Szenior Programközpont-

Komplex mozgásszervi
állapotfelmérés

Farmernapok
és ó´szi shopping
OKTÓBER 1–9.

szombattól következő hét
akár
vasárnapig

70%

és a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik,
vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot ellátó alkalmazotti munkaviszon�nyal rendelkezik a XI. kerületben.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakás saját
költségen történő felújítását 1 éven belül, a pályázatban előírt módon, melyet az önkormányzat a pályázatban meghatározott költségen bérbeszámítással megtérít.
A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, a felújítási munkák idejére 1 év,
a felújítási munkák átadás-átvétele után további 15 év.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei
az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület,
Zsombolyai utca 4. sz. alatt a portán, valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41.
sz. alatt a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes oldaláról
(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2022. szeptember 12.
dr. László Imre
polgármester s. k.

kedvezmény*

Szinte közhely, hogy húszéves kor felett
egyre több mozgásszervi problémával küzdenek az emberek, amelyek leggyakoribb
oka többek között a mozgáshiány vagy
a helytelen testtartás; utóbbi főleg az ülőmunkát végzők körében. Sajnos időskorban
továbbnövekszik ezek száma, pedig a mindennapi életvitelhez időskorban is elengedhetetlen a mozgás. A szeptembertől több
alkalommal is zajló állapotfelmérés ezen
a súlyos problémán kíván enyhíteni a kerületben élő időskorú ügyfelek számára.
Az idén június 8-án bemutatkozó állapotfelmérés célja, hogy egyszerű módszerekkel derítse ki, kinek milyen mozgásszervi

gondja lehet, és azt milyen gyakorlatokkal,
mozgásformákkal tudja megelőzni, vagy
éppen kigyógyulni belőle. A körülbelül
30 percet igénybe vevő felmérést mindig
gyógytornász szakember tanácsadása zárja, ő a felmérés eredményei alapján ad személyre szabott ajánlásokat.
Az első őszi időpontra az Újbudai Önkéntes Koordináció és Módszertani Központban lehet jelentkezni szeptember 20–26.
között minden nap 9.30–13.00 óráig, személyi igazolvány, lakcímkártya és az Újbuda 60+ Kedvezménykártya együttes bemutatásával, kizárólag személyesen és saját
részre. Csak azok jelentkezhetnek, akik
még nem vettek részt a 60+ program mozgásszervi állapotfelmérésén. A felmérés
és a tanácsadás ingyenes. Az első időpont:
szeptember 27. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(XI. Kérő u. 3.). A szervezők a változtatás
jogát mindenkor fenntartják.

Idősek világnapja
– kerületi rendezvény

Az idősek világnapja, az időskor megünneplésének hagyománya több évtizedre
nyúlik vissza a világban, az ENSZ 1991ben rendezte meg először. Újbuda idén is szervez programokat
a neves dátum, illetve a kerület
42 000 időskorú polgára tiszteletére, hangsúlyozva a méltó,
egészséges időskor tiszteletét
és fontosságát.
A központi rendezvény szeptember 30-án délelőtt lesz vidám
ünnepi műsorral és más meglepetésekkel, amelyre az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban lehet jelentkezni
szeptember 22–28. között minden
nap 9.30–13.00 óráig, személyi
igazolvány, lakcímkártya és az Újbuda 60+
Kedvezménykártya együttes bemutatásával, kizárólag személyesen és saját részre.

Városjáró Gyaloglóklub

Városismereti séta az Omszki-tó körül.
Időpont: szeptember 20. Találkozás: 9.10ig a Batthyány téren, a HÉV végállomásánál. A 9.18-kor induló járattal Budakalász
megállóig utazunk. Táv: kb. 5 km. Könnyű
séta, szintkülönbség nincs, kényelmes cipő
szükséges.
A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes. A program ingyenes, de előzetes
jelentkezéshez kötött. Jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com e-mail címen.

Népek meséi

Molnár Ildikó interaktív meseelőadása.
Időpont: szeptember. 17. 10.00. Helyszín:
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes
utca 45–47.). A belépés ingyenes, előzetes
regisztrációhoz kötött. További információ
hétköznap 8.00–18.00 óráig a 204-6788-as
telefonszámon.

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK

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

A foglalkozásokat vezeti: Virág Anikó.
A 10 alkalmas tanfolyamok díja 1000 Ft/
fő/tanfolyam. Mindkét tanfolyamra szeptember 19–23. között lehet jelentkezni
az Újbudai Szenior Programközpontban
8.30–12.00 óra között, személyi igazolvány, lakcímkártya és az Újbuda 60+ Kedvezménykártya együttes bemutatásával,
kizárólag személyesen és saját részre. Csak
azok iratkozhatnak be, akik még soha nem
vettek részt a 60+ program kezdő konditorna-tanfolyamán.

ban 8.30–12.00 óra között, személyi igazolvány, lakcímkártya és az Újbuda 60+
Kedvezménykártya együttes bemutatásával, kizárólag személyesen és saját részre.
Csak azok iratkozhatnak be, akik még soha
nem vettek részt a 60+ program kezdő nordic walking (botos gyaloglás) tanfolyamán.

 Könyvek

IDŐS NÉNIT, idős bácsit
keresek, akinek nincs senkije, de
van szabad szobája. Dolgozó nő
keres megoldást albérlet helyett.
06/70/405-2373.

PORTÁS munkakörbe keresünk
XI. kerületi irodaházba
vagyonőrvizsgával rendelkező

Ahogy olvasóink megszokhatták, a 60+
programban mindig nagy hangsúlyt kaptak az idősbarát mozgásformák, hiszen
az örömteli, megfelelő és rendszeres testmozgás hatása felbecsülhetetlen a mindennapi életvezetésre, az egészségre.
A covidos évek és az idei meleg nyár után
szeptemberben újraindulnak a megszokott
mozgásos programok, haladó és kezdő szinten egyaránt. Legyen az fiziológiás labda, pilates vagy szeniorzumba, esetleg konditorna

Kezdő konditorna
(gyógytorna)
tanfolyamok

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

 Gondozás

 Állást kínál

Aktív lesz az ősz
az Újbuda 60+
Programban

(gyógytorna), nordic walking, meridiántorna – újra színes lesz a kínálat a már rendszeresen sportoló vagy a mozgással most
barátkozó időskorúak számára. A június 8-i
Szépkorúak Mozgásfesztiválján tapasztaltak azt mutatták meg a szervezőknek, hogy
az érdekes, minőségi játékokra, sportágakra
nagy az érdeklődés. Ezért az ősz folyamán
a lehetőségek szerint további új mozgásformák bemutatását tervezik, hogy minél többen mozogjanak napi szinten a jobb egészség, a boldogabb időskor elérése érdekében.
Érdemes keresni a 60+ programokat,
a havi programlistákat szeptembertől is,
és fontos figyelni a 60+ program Facebook-oldalát, hiszen ott nemcsak a legfrissebb híreket, különböző programokat
találják meg, de onnan tudnak értesülni
– a személyes vagy telefonos felvilágosítás mellett – arról, hogy van-e még hely
az adott programra, rendezvényre, indul-e
újabb csoport vagy régen várt program.

 Szabadidő, sport

pályázati felhívás
ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ LAKÁSOK
KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA – 2022.

PROGRAMAJÁNLÓ

olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere,
és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: https://lmp.hu/csatlakozz.
Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.
ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

60+
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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!

*A kedvezmények boltonként változnak.
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Elszabadult árak: újra ünnep
lesz a kenyér az asztalon
Az élelmiszerek rekorddrágulását mindenki érzi
a saját bőrén, közülük
is a pékáru viszi a prímet:
az augusztusi adatok
szerint egy év alatt 64,3
százalékkal nőtt
a kenyér ára. Egy
Bartók Béla
úti pékség
elárulta, miért
válik lassan
luxussá
legalapvetőbb
ételünk.

Beszélgetés Barabás Richárd alpolgármesterrel

Budai Magánorvosi Centrum

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban
minden reggel 6 órától,
SAVOYA PARKI LABORUNK pedig
reggel 7 órától várja Önöket, már szombaton is!

+36-1-445-0700

MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

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

A Pékműhely cégére ugyan nem szúrja ki
a járókelő szemét, de az üzlet neve
és a „kovászos kenyér” tábla jelzi,
nem egy szokásos látványpékséggel
van dolgunk. Itt hagyományos eljárással, élesztő helyett kovásszal készül az adalékmentes kenyér az eladótér melletti kis helyiségben; egy nagy
üvegtáblán át a vásárlók is nyomon
követhetik a liszt és a víz metamorfózisát. A kovászos kenyér az emésztőrendszer számára sokkal kedvezőbb,
ám idő- és munkaigényes elkészítése
miatt drágább. Ők is kénytelenek voltak árat emelni, és az egymást érő negatív piaci hatások miatt a drágulás jó
ideig nem áll meg.
– Ez csupán a kezdet. Óriási aszály
sújtja Európát, az energiaárak még
ennél is feljebb fognak kúszni, a gazdákra pedig nehéz idők várnak, ha
nem esik ősszel elég eső, mert elma-

radhat a vetés – sorolja
a csapásokat a pékséget
vezető Vajda József. Az üzlet nem terheli a költségeket egy
az egyben a vásárlókra, inkább vis�szavett a nyereségből, de úgy látják,
eljöhet az az idő, amikor olyan magasra szöknek a költségek, hogy azt már
nem lehet kigazdálkodni.
A Magyar Pékszövetség szerint is elkerülhetetlen a kenyér további jelentős
drágulása a rezsiköltségek, a munkabérek és az alapanyagárak emelkedése
miatt. A pékségek különböző energiaforrásokra támaszodnak: van, aki gázzal, van, aki árammal fűti kemencéjét.
A Pékműhely ugyan csak áramot használ, ám így sem jár jól: ötszörösét fizetik a korábbinak. Vajda József úgy látja,
a brutális rezsiemelés már csak azért is
tarthatatlan, mert minden másnak is nő
az ára, mindent pedig nem lehet a vásárlókkal megfizettetni. Azt sem lehet
mondani, hogy a háború miatt drága

a kenyér Magyarországon, hiszen elsősorban hazai búzából készül. Árfelhajtó
hatást vált ki azonban a gazdák taktikázása: visszatartják a gabonakészleteket,
hogy minél többért tudják eladni, hiszen
folyamatosan emelkedik a búza ára. –
Olyan spirálba kerültünk, ahonnan nem
lehet kiszállni – mondja a Pékműhely
vezetője, aki szerint olyan mértékű drágulás várható, hogy az állam részéről
megfontolandó lesz a kenyérjegy bevezetése, ami alanyi jogon biztosítaná
a fontos élelmiszert.
– Az is gond, hogy sokan nem
péknél, hanem a multiknál vesznek
kenyeret, ahol megfizetik a kereskedő hasznát is – mondja a vállalkozó.
A forgalomcsökkenés már elkezdődött, a vevők a kevésbé szükséges
édes, sós péksüteményekből vásárolnak kevesebbet. – Hamarosan újra ünnep lesz a kenyér az asztalon – tette
hozzá Vajda József.
T. D.

ONLINE BEJELENTKEZÉS:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
MENEDZSERSZŰRÉS, NEM CSAK MENEDZSEREKNEK!

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

BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM KÖZPONT

1117 Budapest, Fehérvári út 82. (bejárat a Kocsis u. felől); +36-1-794-3982;
info@budaimaganrendelo.hu; www.budaimaganrendelo.hu

BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM LABOR

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

SAVOYA PARKI RENDELŐ

1117 Budapest, Hunyadi János út 19.; +36-70-647-7811;
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu

PESTI MAGÁNORVOSI CENTRUM – HOTEL HELIA RENDELŐ

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

keresztrejtvény
hetedik

PROGRAM:

9:30

10:00-10:30

Találkozás és regisztráció
Újbuda Önkormányzata
Zsombolya út 5. szám épülete
előtt

Babakocsis torna
a Feneketlen-tónál Kulcsár
Vajna Enikővel, az Anyatest
projekt alapítójával

Alpolgármesteri köszöntő

Közös séta a Bikás-parkig

Séta a Feneketlen-tóhoz

Ringató - Közös éneklés,
ringatás és sok beszélgetés

9:45

9:50

10:30-11:30
11:30-12:00

Minden résztvevő felnőtt és gyermek
ajándékban részesül.

Újbuda Babakocsis Sétanapra hívja a
kerületünkben élő kisgyermeket nevelő
Édesanyákat, Édesapákat és gyermekeiket.
Részvételi szándékukat kérjük szíveskedjenek szeptember 21-én
nap végéig írásban jelezni a setanap@ujbuda.hu e-mail címen.

kult
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Károlyi Amy: Arany ablak c. költeményéből idézünk 4
sort.
Vízszintes: 1. Vasi …, nagy múltú triatlonverseny. 9.
Az idézet első sora (N, G). 12. Csahos. 14. Értékes időmérő.
15. Remek. 17. Madárbörtön. 18. Norvég, belga és svéd autójel.
20. Sertéslapockából készített füstölt hús. 21. Érzősejt. 22. …
Joplin, amerikai rock- és bluesénekesnő, dalszerző. 24. Vízinövény. 25. Szilícium vegyjele. 26. … West, amerikai színésznő,
énekesnő, író. 28. Az idézet második sora
2
3
4
(B, A). 30. Aratószerszám. 32. Híres amerikai békebíró, bölényvadász és vállalkozó
14
(Wyatt). 33. Tabi László író, humorista
névbetűi. 34. Hunor és Magyar édesanyja
17
a csodaszarvas mondában. 37. Mesterséges
nyelv. 39. Támla nélküli ülőhely. 41. Kár
21
okozás. 43. Idegen területmérték. 45. Isten
éltető lehelete. 47. Parányi alkotórész. 49.
25
26
Jevgenyij Petrov alkotótársa (Ilja). 51. Zörej. 53. Gyakorlati elem! 55. Katonai szállí30
tóoszlop. 57. Turistaparadicsom a Bakony34
35
36
ban. 60. Rövid angol férfinév. 62. Elé betűi
keverve. 63. Savmaradék! 64. … Gibson
41
ausztrál színész, rendező. 65. Versenylovas. 67. A mondanivaló tárgya. 69. Svájci
47
származású orvos és filozófus, francia forradalmár (Jean-Paul). 71. Paneldarab! 72.
53
54
55
Súlypát. 74. Borszesz. 76. Fonálkopoltyús
állat. 78. Személyes névmás. 79. Behegedt
59
sebet véressé tesz.
Függőleges: 1. Vidnyánszky Attila,
64
Kossuth- és Jászai-díjas rendező monog69
ramja. 2. Művészettörténész (Nóra). 3.
Londoni kiárusítás! 4. Rejtély, görög
74
szóval. 5. MYT. 6. Bogyiszló határai! 7.
Az Erneszta rövidüléséből keletkezett
78
női név. 8. Fogolyként elhurcolt hölgy. 10.
Nagykáta központja! 11. Urán, jód és kén
vegyjele. 12. Mással értékesíttet. 13. Ritka
félfém. 16. Ellenséges indulatú. 17. Az idézet harmadik sora
(L, N, O). 19. A francia uralkodó megszólítása. 22. Kámban
található varázskert. 23. Csilizközi település magyar neve. 27.
Argon vegyjele. 29. Pirul ikerszava. 30. Gyaloglás. 31. Magasztos tárgyú, lírai műfaj. 35. Numero, röv. 36. Az idézet ne
gyedik sora (A, A). 38. Rendezőirodánk névbetűi. 40. Jonas
Poher Rasmussen rendezte animációs dokumentumfilm 2021ből, magyar címe: Menekülés (FLEE). 42. Szerencse, latinul.

44. Princípium. 46. Kiejtett betű. 48. CaCO3. 50. Hússzelet. 52.
Villámlással kísért zápor. 54. Kazahsztán legnagyobb városa.
56. Űrügynökség az USA-ban. 58. Tiltószó. 59. Becézésből önállósult női név, jelentése: hit. 61. Kossuth Lajos szülőhelye. 63.
Személyi számítógép család. 66. Sárgásfehér lószín. 68. Fejlődik. 69. A New York-i operaház népszerű neve. 70. Rövid női
felsőruházat. 72. Betevő egynemű betűi. 73. Menyasszony. 75.
A természetes logaritmus jele. 77. Szél páros betűi.
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BÚGÓCSIGA ZENEDE
10:00-11:00

GALAXISOK

15:30-16:20
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Kelenvölgyben, Őrmezőn, Albertfalván és Gazdagréten a közösségi házak
az utcaközösségek megerősítése céljából
szervezik a minifesztiválokat. Büszke
vagyok, hogy önkormányzatunk kulturális életének ezen
városrészek is aktív szereplői.

17:00-17:50

45

57

65

 A kisebb kerületi közösségek is megrendezik a maguk kulturális rendezvénysorozatát…

KAMARAZENEKAR

39

49

60

Régi álmunk volt, hogy a Bartók-negyed szívében rendezzünk egy fesztivált. Először
a Covid-járvány, majd a kormányzati elvonások, a gazdasági újratervezés és a kulturális
élet szereplőinek válsága szólt
közbe. Végül sikerült venni egy
nagy levegőt, és szintet ugrottunk az önkormányzati rendezvények és a Bartók-negyed életében. A Bartók Feszt’-et idén
első alkalommal hirdetjük meg,
az álmunk azonban nem ér itt
véget. Hosszú távon azt szeret-

Utcabál a Gellért-hegyen. A hónapot
az Eleven Ősz zárja. Fontos különbség,
hogy míg a Bartók Fesztivál figyelemfelhívás, amellyel a kerületünkkel büszkélkedhetünk, az Eleven Ősz számtalan helyi
szereplő találkozója, magas szintű kulturális eseménye, központban a közösségi
erővel, az összetartással, az újbudaiak
és budapestiek számára egyaránt izgalmakat tartalmazó fesztiválként.

33

44

56

Délelőtt 10.00 órától kezdődnek a közreműködő civil szervezetek programjai,
workshopjai. Délután és este fantasztikus
koncertek lesznek, olyan előadókkal, illetve formációkkal, mint Dés László és Nagy
Ervin párosa, a Galaxisok, a Random
Trip, a Kollár Klemencz Kamarazenekar,
valamint a Dresch Duó. A programokban a „zöldgondolkodás” is hangsúlyosan
megjelenik: az italokat repoharakba töltik,
a workshopok tematikájában a gyerekek
környezettudatos érzékenyítése is fontos
támpont.

Szeptember 9-én nyílt meg a Bikás parkban az ARC plakátkiállítás, amelyet egy
hónapig, október 9-éig látogathatnak
az érdeklődők. A kerületek között évek
óta komoly küzdelem zajlik a szervezés
jogáért, az eseménynek immár harmadik
alkalommal ad otthont Újbuda. Szeptember 10–11-én zajlott le a II. Újbudai Gyermekkönyvünnep, ahol workshopok, zenés
programok, cirkuszi játszóház és még sokan
mások várták a kicsiket és nagyokat.
A főszerep a gyermek köny vk iadó ké volt – Pagony,
Róka úr és Kompánia, Csimota, Napraforgó, Tea, Csirimojó és BOOK24.
A harmadik hétvégén,
szeptember 17-én lesz
a Bartók Feszt’, illetve
a zenei, gyermek-,
képzőművészeti és irodalmi
udvarokkal
megrendezet t
Ménesi Kulturális

29

38

48

 Milyen programokat ajánl a fesztiválról?

24

32

43

 Idén első alkalommal lesz Bartók
Feszt’. Mi az apropója a rendezvénynek?

mecserék mellett több program tematikája
is a projekt jelentőségét érzékelteti: bemutatják, hogyan lehet a város egyszerre
vonzó az érdeklődőknek és élhető a helyiek
számára.

20

28
31

Szeptemberben egymást
érik a kulturális események
Újbudán. Az egyik legnagyobb
ezek közül a szeptember 17-én
a Műegyetem rakparton
megrendezendő Bartók Feszt’.
– Az ARC plakátkiállításnak
idén már harmadik alkalommal
ad otthont a Bikás park,
és természetesen lesz Eleven
Ősz és számos egyéb közösségi
kulturális programsorozat is –
mondta el lapunknak Barabás
Richárd kultúráért felelős
alpolgármester.

16

23

27

Sűrű kulturális ősz
vár az újbudaiakra
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Beküldendő: vízsz. 9., 28., függ. 17. és 36. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest,
Pf.: 135. vagy a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 16.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Kora reggel
rohanás rontom, bontom, nem könnyű a tanulás csak aszondom”. Nyertese: Ivanovné Szigeti Éva, 1118 Budapest, Csíksomlyó u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

nénk, hogy az egynapos fesztivál hosszabb
és tágasabb legyen, akár még a Bartók Béla
utat is lezárják annak idejére.

 Hogyan foglalja össze a Bartók Feszt’
a Bartók-negyed projekt lényegét?
Pont az a célunk a fesztivállal, hogy bemutassa, miben is rejlik a valódi ereje a Bartók-negyednek. A közösségben, a civil erőben, az élhető környezetben, az elkötelezett
és nyitott helyi szolgáltatókban és szervezetekben. Délelőtt kerekasztal-beszélgetéseken mesélünk a projektről, elmondjuk,
hogy Újbuda Önkormányzata milyen városfejlesztési eszközökkel szeretné a kulturális központot erősíteni, feltéve ezzel
a környéket a budapesti és a nemzetközi
térképre. Mindemellett pedig elmondjuk,
hogyan kívánjuk óvni, megőrizni a lokális hangulatot. Nem lenne szerencsés, ha
a negyed turistaközponttá válna. Az esz-

 A Bartók Feszt’ egyik szlogenje, amit
László Imre polgármester a köszöntő
kiadványban megfogalmazott, hogy Újbuda menő akar lenni…

2022. szeptember 17.

Újbuda már most is menő. Jó XI. kerületinek lenni. A Time Out is megfogalmazta
ezt a Bartók-negyed kapcsán: a magazin
szerint a világon ez a hetedik legélhetőbb
környék. A menőségünk egyik alapja
a kultúra és a 15 perces koncepció: minden
fontos szolgáltató és intézmény gyalog 15
percen belül elérhető. A kulturális erőtér
kisugárzik a szolgáltatások irányába is:
egymást érik a fodrászok, boltok, orvosok, a közösségi és kulturális terek. Ezek
egyszerre teremtik meg az otthonosságot
és a praktikumot.

RANDOM TRIP

 Nem a Bartók Feszt’ az egyetlen kulturális esemény, sűrű ősz előtt állunk.
Milyen események lesznek még?

Műegyetem rakpart

18:30-19:50

DÉS LÁSZLÓ
ÉS NAGY ERVIN
20:30-22:00

DRESCH DUÓ
22:30-23:00

Gyermek- és családi programok, civil falu, közéleti
beszélgetések, társadalmi workshopok a Műegyetem
rakparton 10-től éjfélig.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. A képek felhasználására a Fesztivál engedélyt kapott.

aktuális
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Az esemény fővédnöke: Dr. László Imre, polgármester
Védnökök: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester, képviselő, Keller Zsolt, képviselő

SZEPTEMBER 24., 10.00-18.00
az Eleven Centerrel szemben (Nagyszeben tér)

Együttműködő
partnerünk:

Újbuda
Közterület-felügyelet
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További információk: https://sport.ujbuda.hu
#ujbudasportjaert

@ujbudasportjaert

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! • A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!
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