
Átvette mandátumát a XI. kerület két új 
önkormányzati képviselője, miután szep-
tember 18-án időközi választást tartottak 
Újbudán. Az 5. és a 14. egyéni választó-
kerület eddigi képviselője, Orosz Anna, 
illetve Bedő Dávid országgyűlési kép-
viselő lett az áprilisi országos választá-
son, és a két tisztség összeférhetetlen. 

A 14. választókörzetben ketten indultak, 
itt a 7224 választópolgár 34,87 százaléka je-
lent meg a szavazáson. A győztes az ellenzéki 
összefogás pártjai által támogatott Lados Tamás, 30 éves törté-
nész lett, a gazdagréti, sasadi és sashegyi szavazók voksainak 
52,01 százalékával, 1305 szavazattal. A Fidesz–KDNP színei-
ben induló Elekes Tamás 1201 szavazatot kapott. 

Az 5. választókerületben öten szálltak harcba a képviselői 
posztért, itt az összesen 5753 lágymányosi jogosult 29,03 szá-

zaléka vett részt a szavazásban. A nyertes 
Jankó István (Fidesz–KDNP) az érvé-

nyes voksok 51,67 százalékát szerezte 
meg, összesen 880-at. Második he-
lyen végzett az ellenzéki összefogás 
jelöltje, Devecseri Mátyás 704 szava-
zattal (41,34 százalék). Öt százalék 

fölötti eredményt ért el Tamics Rita, 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje 

(92 szavazat, 5,4 százalék.)
A gyógypedagógus végzettségű Jankó Ist-

ván eddig is tagja volt Újbuda Önkormányzata képviselő-tes-
tületének, ahová listán került be a 2019. őszi választáson. Lis-
tás helyére a közeljövőben mást jelölhet a Fidesz–KDNP, így 
a kormánypárti frakció nyolctagú lesz. Az ellenzéki összefo-
gást 15-en képviselik majd (László Imre polgármester nélkül 
számolva), a Mi Hazánk pedig egy mandátummal rendelkezik. 
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Kétszáz kerék,  
több tucat kisbaba
a sétanapon

5

Az elszálló rezsidíjak nemcsak 
a lakosságot vágják földhöz, 
a vállalkozók is  
levegőért kapkodnak

Fojtogató 
rezsiszámlák

Itt van az ősz, 
itt a nátha
Gyermekorvosi taná-
csok szülőknek a vírus-
gazdag őszi hónapok 
menedzselésére 14

Séta, torna és beszélgetés 
a biztonságos, akadálymentes 
közlekedés jegyében

4
Zene és szöveg 
a BartókFeszt’-en

Egy napba sürítette 
a Bartók környékének 
pezsgő kulturális életét 
az új fesztivál

6

Elkészült Madárhegyen 
a Keltike lejtő, a Ba-

rackmag utca, a Rupphegyi út, 
valamint a Medvetalp utca ki-
jelölt részeinek aszfaltozása. 
Kiépültek a hiányzó közművek 
és a közvilágítás is. Vízgerinc-
vezeték épült, és a szennyvíz-
csatorna is elkészült a Keltike 
lejtőn. Mintegy 600 méter földút 
kapott szilárd burkolatot, több 
mint 550 méternyi vízveze-
ték-törzshálózat épült, a szenny-
víz, illetve a csapadékvíz 
csatornahálózatának együttes 
hossza meghaladja a 700 métert. 

16

Vérvételi lehetőség  
a háziorvosoknál
Újbudán a felnőtt háziorvosi rendelőkben is elvégez-
hetnek vérvételt idén szeptember 1-jétől november 
végéig. A Szent Kristóf Szakrendelő tehermentesí-
tését is szolgáló programhoz már több mint húsz ke-
rületi háziorvos csatlakozott, ami sok lakosnak, kü-
lönösképpen az időseknek nyújthat segítséget azzal, 
hogy nem kell beutalóval a szakrendelőbe vagy más 
intézménybe továbbmenni. Az önkormányzattal 
kötött szerződések értelmében a háziorvosok közre-
működőt is bevonhatnak a vérvételhez, és a minták 
laboratóriumba szállításáról is ők gondoskodnak. 
A szolgáltatást a délelőtti rendeléseken lehet igénybe 
venni, a lehetőségekről a csatlakozó háziorvosok tá-
jékoztatják az adott körzetekhez tartozókat. A prog-
ramra Újbuda Önkormányzata 45 millió forintos ke-
retösszeget biztosított.

Nem került veszélybe a testületi többség

Új önkormányzati  
képviselők Újbudán

A fejlesztések  
féléve Újbudán 8–9.

Burkolt utakat kapott  
Madárhegy
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Jók az első hónapok 
tapasztalatai
Új díjköteles zónák: könnyebb parkolás a helyieknek

aktuálisaktuális

Szülők és diákok álltak ki a tanárok mellett

A kerületben is elégedetlenek  
a közoktatás állapotával

Közös köztisztasági akcióban tisztították meg az FKF, a Főkert, a BKK 
és a BKV munkatársai szeptember 21-én éjszaka és szeptember 22-én 
reggel – kézi és gépi erővel – a Móricz Zsigmond körtéri busz- és villa-
mosmegállókat, valamint a metróaluljárót.

Az összehangolt programban részt vett a XI. kerületi rendőrka-
pitányság és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
is. A rendőrség visszatérően ellenőrzi a Móricz Zsigmond 
körteret és környékét, együttműködve az Újbuda Közterület-
felügyelettel. Munkájukat a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársai is segítik.

Megtisztult a körtér
Kiss & Go táblák segítik a szülőket a Bikszádi utcában, az Újbudai 
Teleki Blanka Általános Iskola előtt, illetve az Ercsi utcában, 
az Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde előtt. Az intézmények vezető-
ivel közösen kialakított rendszer célja, hogy gyorsítsa a reggeli 
és a délutáni forgalmat, rendszerezze, illetve biztonságosabbá tegye 
a közlekedést a gyerekektől nyüzsgő helyszíneken.

A kiegészítő táblán feltüntetett időszakokban és meghatáro-
zott ideig azok állhatnak meg ott, akik gyermeküket hozzák-viszik 
az intézményekbe. (Máskor bárki várakozhat a kijelölt helyeken.) 
A táblák kihelyezésén túl szegélyfestések is készülnek ezeken  
a területeken. Vigyázzunk együtt gyermekeink biztonságára,  
az ott élők és minden közlekedő szülő nyugalmára!

Kiss & Go – biztonságos érkezés

Leáll a kormányberuházás

Szégyenfolt marad  
a kelenföldi indóház
Egyelőre nem születik újjá a lepusztult kelenföldi indóház, miután 
„Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítása 
és felújítása” bekerült a kormány által elhalasztásra, il-
letve átütemezésre ítélt állami beruházások közé. 
Utóbbiak 284 tételes listáját Csepreghy Nán-
dor, az Építési és Beruházási Minisztérium 
(ÉBM) államtitkára ismertette, az Újbu-
dát érintő beruházások közül szerepel 
rajta az ELTE Lágymányosi Déli Tömb 
új épületszárnya is.

Arról nem számolt be az ÉBM, 
hogy az egyes tételekkel mennyit ta-
karít meg a kormány. Idén tavasszal, 
a közel 140 éves indóház és környéke 
megújítását célzó közbeszerzés ered-
ményének ismertetésekor az derült ki, 
hogy a győztes, az EB Hungary Invest 
Kft. nettó 3,666 milliárd forintért végezné 
el a munkálatokat. A nyertessel határidők nélkül 
kötött szerződést az állami BMSK Zrt., lévén szó fel-
tételes közbeszerzésről, amelynek nyomán a forrás meglététől függően 
kezdődik a kivitelezés.

A műemlék épületet az állam a Közlekedési Múzeum vasúttörténeti 
kiállítóhelyének szánta, felújítását kiemelt beruházásnak minősítették. 
A beruházás tervezési költségeiből Újbuda Önkormányzata húszmillió 
forintot vállalt, amit azóta már teljesített is.
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Újbudai iskolák tanárai, diákjai, érintett 
szülők is részt vettek az elmúlt hetekben 
a közoktatás helyzete, az alacsony peda-
gógusfizetések, a tanárok megfélemlí-
tése ellen tiltakozó megmozdulásokon. 
A pedagógusok sztrájkjogának kiüresíté-
se miatt a Tanítanék Mozgalom gördülő 
polgári engedetlenséget hirdetett meg 
szeptember 5-én, ehhez azonnal csatla-
kozott a Bartók Béla úti Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Gimnázium több pe-
dagógusa. Egyikük, Gábor Judit így fog-
lalta össze a 444.hu-nak kiállása indoka-
it: „Szakmailag óriási gondok vannak. 
(...) És megint csak egy pofont kaptunk 
akkor, amikor szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet a problémákra”.

Szeptember 16-án, iskolakezdés előtt 
a Móricz Zsigmond körtéren tartott flash-
mobot, „Nem így képzeltem a rendet” 
szlogennel a Bethlen mellett a Nemes 
Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, 
valamint az Újbudai József Attila Gim-
názium számos diákja és tanára. A fe-
ketébe öltözött résztvevők – köztük sok 
szülő – a problémák közé sorolták a tan-

könyvválasztás korlátozását és a retorzi-
ókat is. 

Utóbbiak miatt írtak petíciót azok a szü-
lők és tanulók, akik a múlt héten tüntettek 
a Fehérvári úton, a Dél-budai Tankerületi 

Központ előtt. A dokumentumban egyebek 
közt ez állt: „Szülőkként megdöbbenéssel 
értesültünk arról, hogy a Dél-budai Tan-
kerületben a közoktatás válságos helyzete 
miatt demonstráló pedagógusokat kirú-

gással fenyegetik meg. 
(...) Az Önök által veze-
tett hivatal a befizetett 
adónkból működik, leg-
jobb tudomásunk sze-
rint a munkakörük nem 
az, hogy hatalmukkal 
visszaélve megfélemlít-
senek, hanem az, hogy 
gyerekeink érdekeit 
szem előtt tartva, a pe-
dagógusokat partnernek 
tekintve megoldásokat 
keressenek és találja-
nak az oktatási rendszer 
problémáira”.

A Pedagógusok De-
mokratikus Szakszer-
vezete és a Pedagógu-
sok Szakszervezete is 
tiltakozott a kormány-

zati fenyegetések ellen, és a megmaradt 
lehetőségeket kihasználó gördülő sztrájkot 
hirdetett. Október 5-ére, a pedagógusok 
világnapjára közös akciókat tervez a két 
szervezet.

Utcabálból fesztivál

2022. december 1-től

2023-as várható bővülés

fővárosi fenntartású terület (2023 eleje)

2022. augusztus 1-től

jelenlegi parkolási zónák

2022. július 1-től

Nyár közepe óta számos új parkolási válto-
zással kellett megismerkedniük az újbudai-
aknak: megkezdődött a kerületi díjköteles 
zónák kiterjesztése, és az új, egységes fővá-
rosi szabályozás is életbe lépett. Az első 
hónapok tapasztalatairól és a következő 
lépésekről Hintsch György alpolgármester 
tájékoztatta lapunkat.

– A legfontosabb szempont a fizetős zónák kiterjesztésénél 
nem a bevétel növelése volt, hanem az, hogy az itt élők-
nek megkönnyítsük a parkolást saját lakóhelyük közelében 
– mondta el a témáért felelős alpolgármester. – A beveze-
tést megelőző két hónapban folyamatosan próbáltuk elérni 

az érintetteket, felhívni a figyelmet a változásokra, és per-
sze arra, hogy váltsák ki a parkolási engedélyüket, lehető-
leg online – hangsúlyozta.

Július 1-jétől a díjköteles zónát kiterjesztették 
az Infopark önkormányzati tulajdonú útjaira, valamint 
Lágymányoson, augusztus 1-jétől pedig Szentimrevá-
rosban.

– Az első hetekben azt tapasztaltuk, rengeteg parkoló-
hely felszabadult, napközben mindenütt lehetett helyet ta-
lálni – számolt be Hintsch György. – Természetesen tudjuk, 
hogy ezek az autók nem eltűnnek, hanem máshol jelennek 
meg, tudjuk, hogy a zónák határain élők élete így nehe-
zebbé válhat. Türelmet kérünk tőlük, folytatjuk a munkát, 
a tervezettek szerint 2023-ban elérünk az Andor utcáig – 
tette hozzá.

– Decembertől fizetős lesz Őrmező és az Etele út kör-
nyéke is, de egyszerűen vannak korlátok, folyamatok, ame-
lyeken nem tudunk jobban gyorsítani: ilyen az automaták 
telepítése, beszerzése, beüzemelése. 2023-ban Gellérthegy, 
Kelenföld és Őrmező többi részének bővítésével haladunk 
tovább – mondta el az alpolgármester.

A jövőre kiadott engedélyek esetében fontos változás, 
hogy nem a kerület egészére lesznek érvényesek, hanem 
csak a lakóhely szerinti zónára. További változás a parko-
lási rendszerben a szeptember elején érvénybe lépő fővá-
rosi szabályozás. Ez az itt élőknek nem jelent számotte-
vő változást, hiszen rendelkeznek parkolási engedéllyel. 
A kerületbe érkező autósok esetében viszont érinti a díj 
mértékét, illetve Újbuda belső részein este 8 órára tolja ki 
a fizetési időszak végét. 

Fo
tó

: B
K

K
/N

yí
rő

 S
im

on

Az 50., illetve 60. házassági évfordulójukat 
ünneplőket köszöntötték Újbudán, az önkor-
mányzat nagy tanácstermében. A hagyományos 
esemény a járványhelyzet miatt két évig elma-
radt, idén azonban mindazok megerősíthették 
házassági esküjüket, akik akár nemrég, akár 
2020-ban vagy 2021-ben ünnepelhették az arany- 
vagy a gyémántlakodalmat. A szeptemberi 
ceremónián László Imre polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd fogadással kedves-
kedtek a házastársaknak és hozzátartozóiknak.

Arany és gyémánt

A Követ Egyesület zöld irodáknak rendezett 
konferenciabeszélgetést, amelynek Újbuda Ön-
kormányzata volt a házigazdája. A XI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal az önkormányzatok között 
elsőként nyerte el – és nem csak egyszer – a Zöld 
Iroda minősítést. A Budapesti Művelődési Köz-
pontban zajló esemény célja az volt, hogy a részt-
vevők átadhassák egymásnak jó gyakorlataikat. 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester a helyszínen 
hangsúlyozta: a hivatalban napi szinten kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy a zöld iroda elvei 
a gyakorlatban is érvényesüljenek, és minden le-
hetséges módon törekednek a napi működés kör-
nyezeti terhelésének csökkentésére. A zöld iroda 
programról és a minősítés folyamatáról Újbuda 
Önkormányzata egy kisfilmet készített, amely a jó 
gyakorlatokat is bemutatja. A kerekasztal-beszél-
getésen olyan gazdasági szereplők is részt vettek, 
mint a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Fejleszté-
si Bank és a Földgázszállító Zrt.

Zöld irodák a gyakorlatban

Utcabálnak indult, de a szervezők szerették volna kidomborítani 
a Ménesi út és környékének alkotóművészeti értékeit, ezért a tavaly 
debütált rendezvény kulturális fesztivállá nőtte ki magát. Az ön-
kéntes alapon, helyiek által szervezett könnyűzenei koncertekhez, 
képzőművészeti, irodalmi, színházi témájú beszélgetésekhez, gye-
rekprogramokhoz a Ménesi úton kívül a Molnár-C. Pál Múzeum, 
a Medgyaszay István Emlékhely, a Karinthy Villa, a Balla Villa 
és a Kertészeti Egyetem gyönyörű kertjei adták a díszletet. A nap 
folyamán többször indítottak helytörténeti sétákat, az este pedig 
utcabállal zárult. Az eseményen felavatták az Egis Gyógyszergyár 
elődjét vezető Balla Sándor gyógyszerész emléktábláját családi 
villájának kapuja előtt.
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Olyan sokan szeretik 
a Bartók Béla út kávézós, 
báros, galériás szaka-
szát, hogy megérdemelt 
már egy fesztivált – 
ennek jegyében rendezte 
meg az önkormányzat 
a Bartók Feszt’-et. 
Az egész napos esemé-
nyen gyerekprogramok, 
workshopok, kerek-
asztal-beszélgetések 
váltották egymást, 
a színpadon a Galaxisok, 
a Random Trip és Dés 
László zenélt. 

Búgócsiga Zenede és hangszer-
készítő műhely is várta a gyer-
mekeket szeptember 17-én dél-
előtt a Műegyetem rakparton, de 
a szervezők olyan programokkal 
is készültek a kisebbeknek, ame-
lyek a játék eszközeivel járják 
körül a társadalmi tudatosság 
témáját. Ez utóbbi légköre járta 
be egyébként az egész fesztivált. 
A kerületi, illetve országos tár-
sadalmi szervezetek alkotta civil 
falu programjain 
azt boncolgatták, 
hogyan lesz egy 
város számunkra 
élhető, mit tehe-
tünk mi magunk 
és a megválasz-
tott városvezetők 
azért, hogy tisz-
tább, fenntartha-
tóbb és egészsége-
sebb környezetben 
élhessünk kö-
zösségben. Az Insert, a Humusz 
Szövetség, a WWF Magyaror-
szág, a Magyar Kerékpáros Klub, 
a TASZ vagy az Adaptér sátrainál 
bárki kérdezhetett a szervezetek 
képviselőitől, a kisszínpadon pe-
dig viszontláthatták őket a Bu-
dapest jelenéről és társadalmi ki-

hívásairól szóló 
beszégetéseken. – 
A kerekasztalok 
mellett arra ke-
restük a választ, 
hogyan tudunk 
reagálni olyan vá-
rosi, társadalmi 
kihívásokra, mint 
a klímaváltozás, 
a technológiai 

fejlődés vagy az egyenjogúság 
kérdése – tette hozzá Barabás Ri-
chárd alpolgármester. 

– Szerettünk volna egy olyan 
rendezvényt, amelyik összefogja 
a Bartók negyedet, és megmutat-
ja Budapestnek is, hogy milyenek 
vagyunk: sokszínűek, befogadók 

és változatosak – mondta el Ba-
rabás Richárd. Ennek jegyében 
a Bartók Béla Boulevard több 
időpontban indított kulturális sé-

tákat a környéken. A kulturális 
ügyekért felelős alpolgármester 
szerint a Bartók Béla út különle-
ges értéke az is, hogy úgy működ-
nek egymás mellett kávéházak, 
szórakozóhelyek és művészeti 
galériák, hogy azok nem tették él-
hetetlen vigalmi negyeddé a kör-
nyéket. 

Kora délután a Galaxisok kon-
certje vonzotta a közönséget, 
alkonyatkor az improvizatív 
zenéjéről ismert Random Trip 
muzsikált, Dés László esti kon-
certjére (Nagy Ervin közreműkö-
désével) pedig a szemerkélő eső 
ellenére is sokan voltak kíván-
csiak. A fesztiválra Karácsony 
Gergely főpolgármester is kiláto-
gatott, hogy Orosz Anna országy-

gyűlési képviselővel, Barabás 
Richárddal és László Imre polgár-
mesterrel folytasson eszmecserét 
a színpadon a főváros kihívá-
sairól. Karácsony Gergely ked-
vezőtlen tendenciának nevezte, 
hogy a plázák, szórakozóhelyek, 
kulturális intézmények kiszív-
ják az életet a városból, a köz-
területek csak arra szolgálnak, 
hogy eljussunk egy eseményre. 
– A Bartók negyed ez ellen hat, 
hiszen itt egyre több dolog tör-
ténik az utcán és a köztereken – 
mondta. László Imre emlékezte-
tett rá, hogy a Time Out magazin 
listáján Újbuda lett a világ hete-
dik legmenőbb környéke, és azon 
dolgoznak, hogy ezt az elismerést 
megtartsák.

aktuálisaktuális

Megünnepelte magát Őrmező
Az önkormányzat jövőre is szeretne fesztiválokat
Színes színpadi előadások, 
ugrálóvár, népi játszótér, 
arcfestés, kézműves  
foglalkozások és egyedi porté-
kákat árusító pultok várták 
a látogatókat a 21. Őrmező 
Ünnepén a Költők parkjában.

A Bográcsétkek főzőversenyt az Őrmezei 
Ördögök nyerték meg; a csapatnak többek 
között László Imre polgármester is gratu-
lált, hozzátéve, mindig örömmel vesz részt 
olyan eseményen, ahol a jelenlévők feltöl-
tődhetnek, kikapcsolódhatnak. A kerület 
jelenleg 21 városrészből áll – nemsokára 
Tóváros, illetve a Budapart is csatlako-

zik hozzájuk –, és mindegyiknek megvan 
a maga sajátossága. 

A 2023-as rendezvények tervezése ösz-
szefügg a jövő évi költségvetéssel, de a pol-
gármester reméli, hogy a politikai és gaz-
dasági bizonytalanságok nem lehetetlenítik 
el a fesztiválokat. – Az önkormányzat min-
dent meg fog tenni, hogy a kerületiek ter-
heit csökkentse. Ezért sem drágul a közét-
keztetés Újbudán – tette hozzá László Imre. 

Barabás Richárd kultúráért felelős alpol-
gármester a színpadon elmondta, egyebek 
között az őrmezőihez hasonló helyi feszti-

válok teszik különlegessé Újbudát. Az ösz-
szes városrész kulturális élete pezseg, erről 
tanúskodik a szeptember 9-én megnyitott 
ARC plakátkiállítás, a Ménesi Kulturális 
Utcabál, a Bartók Feszt’ és az Eleven Ősz is.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentő-
sebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. 
Segítségével pontos képet kapunk hazánk 
népességének nagyságáról, demográfiai 
jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetéte-
léről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, háztartási és családi vi-
szonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás 
során gyűjtött adatok alapvetően határozzák 
meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak 
az országunkat, a településeinket és a lakókör-
nyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, 
szociális és területfejlesztési döntések előké-
szítéséhez. Az országos összeírás sikeressége 
nagyban függ az adatfelvételt végrehajtó 
számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, 
kommunikációjától.

Ennek a felelősségteljes munkának az el-
látásához 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 népszámlá-
lási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interne-
ten),

	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.
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 végzett-

ség,
	magabiztos számítógépes 

ismeret,

	megfelelő tájékozódási, térképkezelési 
képesség,

	az összeírás területén való helyismeret,
	rugalmas időbeosztás és állandó elérhető-

ség.

A szerződéskötés feltétele:
	a jelentkező kiválasztása,
	az e-learning formában megvalósuló 

képzés sikeres teljesítése.

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, aktualizá-

lás: 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 lebonyolítá-
sában számlálóbiztosként közreműködni, 
jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (1113 
Budapest, Bocskai út 39-41.), a recep-
ción leadott „Számlálóbiztosi jelentke-

zési lap" kitöltésével, aláírásával 
lehet valamint a nepszamlalas@uj-
buda.hu email címre is megküldheti.

Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri 
Hivatal recepcióján, illetve letölthető  
a www.ujbuda.hu weboldalról  
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nepszam-
lalas-2022 helyről.

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási fele-
lőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, 
amelyre azután kerül sor, hogy a számlálóbiz-
tosi 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

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

Népszámlálás 
2022

JELENTKEZZEN 
SZÁMLÁLÓBIZTOSNAK!

Kétszáz kerék, több tucat kisbaba  
a babakocsis sétanapon

Csaknem félszáz babakocsiban 
toltak gyerekeket szülők és nagy-
szülők szeptember 23-án, a baba-
kocsis sétanapon. (A menetnek 
egy kerekesszékkel közlekedő 
tagja is volt.) A hetedik alka-
lommal megrendezett esemény 
résztvevői az önkormányzat 
Zsombolyai utcai épülete elöl in-
dultak, az első állomáson, a Fe-
neketlen-tónál Bakai-Nagy Zita 
alpolgármester köszöntötte őket. 
Elmondta, a városvezetés egyik 
legfontosabb programpontja, 
hogy a kerületben mindenki 
biztonságosan tudjon közleked-
ni. A járdákon szabálytalanul 
parkoló autók azonban gyakran 
elveszik a helyet a babakocsival 
és kerekesszékkel haladók elől, 
akik így kénytelenek a járműve-
ket az úttesten megkerülni, ami 
életveszélyes. A legproblémá-
sabb szakaszokat és a forgalmas 
átkelőhelyek akadálymentesíté-
sét a menethez csatlakozó köz-
terület-felügyelők és rendőrök 
ellenőrizték. 

A résztvevőket számos prog-
ram várta, a Feneketlen-tónál pél-
dául babakocsis torna volt. A rin-
gatón a jelenlévők beszélgettek, 
közösen énekeltek. A séta a Bikás 
parkban ért véget.

Zene és szöveg a Bartók 
negyed első fesztiválján

T. D.

Újbuda korelnökei

Az elmúlt hetekben több idős újbudai lakos ért el fontos 
mérföldkövet. Bakai-Nagy Zita alpolgármester személyesen 
köszöntötte a 95 éves Gréti nénit, aki még mindig nagy energi-
ával készít babákat, valamint a 95 esztendős nyugalmazott fizi-
katanárt, Dobay Kálmánnét. Ihász Lajosné és Rauscher János 
pedig egyaránt a 90. életéve betöltését ünnepelte.
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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

KORO1/22/09ÚÚ2

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 felöl i oldalon/

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

Egyeztessen velünk időpontot!

RENOPONT IRODA  
ÚJBUDA  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ÉPÜLETÉBEN

Október 1-én energetikai tanácsadás indul 
a Zsombolyai u. 4. szám alatt (földszint, 8-as pult). 
Heti két alkalommal, kedden 15.00–18.00-ig 
és csütörtökön 8.00–10.00-ig  
egy energetikus segíti majd az ügyfeleket.
Időpontfoglalás: renopont.hu/idopontfoglalas

MOSÓMEDVE 
MOSODA
„Segítség nélkül biztosan  
be kell zárnunk”
A mosodáknak túlzás nélkül az utolsó kenetet jelenti az el-
szálló rezsi, a Mosómedve például már a Covid-járvány 
alatt elvesztette lakossági ügyfeleinek 80 százalékát. – 
A környező régi házakban sok az albérlet és az olyan lakás, 
ahol nem fér be mosógép a fürdőszobába, ezért a pandémia 
előtt sokan vették igénybe a szolgáltatást. Aztán a Covid 
alatt inkább megoldották máshogy. A havi 30–40 lakos-
sági mosás tízre csökkent, így kénytelenek voltunk közü-
leteket bevonni az üzletbe – mondta el a tulajdonos, Varó 
Levente, hozzátéve: ezzel újabb költségeket is vállaltak, 
hiszen kocsival mennek házhoz az éttermekhez, intézmé-
nyekhez, szolgáltatókhoz.

A mosógépek legnagyobb arányban elektromos áramot 
használnak, a szárítógépekben azonban gázégő termeli 
a forró levegőt, így a válság fokozottan érinti őket. – Ha 
nem érkezik kormányzati segítség, bezárhatjuk a bol-
tot, ugyanis a rezsi 70 százalékát a gáz és az áram teszi 
ki – mondta ki kerek perec a tulaj. Az első megemelt 
gázszámlát még várják, de számításaik szerint 130 
ezer forintról 1 millió közelébe ugorhat a díj. 
Áramra hosszú távú szerződést kötött a cég, 
ez szerencséjükre csak december 31-én jár le, 
addig fix 41 forintot fizetnek egy kilowattórá-
ért, ami havi mintegy 60 ezer forintra jön ki. 
A három-négyszeres emelkedés után azon-
ban 240 ezer forintra kúszhat fel az összeg.

Az ipari mosógépek eszik az áramot: a 20 kiló ruhakapaci-
tás felettiek fogyasztása 22 kWh, így egy óra alatt ezer fo-
rintnyi áramot használnak el. Egy 20 kilós mosás ára 2000 
forint, ennek a felét a rezsi viszi el, a maradékból kell ki-
gazdálkodni a dolgozók fizetését, a megdrágult mosószere-
ket, a karbantartást és a többit. – Már jó ideje a határainkat 
súroljuk, de ha a gáz és az áram csak a duplájára emelked-
ne, még valahogy túlélnénk egy darabig. A jelen feltételek 
mellett viszont biztos a bezárás – közölte Varó Levente.

BÉLA BÁR
„Kezdjük megszokni  
az élet-halál harcot”
– Eddig is szerettünk gyertyát gyújtani a hangulat kedvé-
ért, de mostantól még szívesebben használjuk őket. Lehet, 
hogy a végén erre építjük majd az egész világításunkat 
– élcelődött kérdésünkön a Bartók Béla út egyik legnép-
szerűbb bárjának tulajdonosa. A Béla számára július 1-jén 
szűnt meg a rezsicsökkentés, azóta folyamatosan nyomon 
követik az árváltozásokat; a díj az ígéreteknek megfelelően 
négy-ötszörösére duzzadt, már ami az áramot illeti, mert 

gázszámlát még ők sem láttak. – Reméljük, 
a világpiacinál azért nem lesz magasabb 

a gáz ára – tette hozzá Szuhai Gergely.
Az étterem-bár energiafelhasz-

nálásában az áramfogyasztás 
aránya a legmagasabb, gázt csak 
a konyhán használnak, és a fűtést 
egészítik ki vele. – Arra egysze-
rűen nem lehet felkészülni, hogy 

az eddigi költséged egyik napról a másikra kitermelhetetlen-
né válik. Ezt fogja válaszolni minden vendéglátós – mondta 
már komolyabb arccal a Béla tulajdonosa, akit sorra hívnak 
fel éttermes barátai, 400 ezerről 1,2 millióra, 3 millióról 8 
millióra emelkedő villanyszámla-sztorikkal. Náluk csak egy 
kicsit jobb a helyzet. Az eddig is extra takarékosan üzemelő 
vendéglátóhely 200–300 ezer közötti számlája első körben 
780 ezerre nőtt, de szerintük ez megy feljebb is. – Nyitva-
tartás-módosítás, profilváltás, megszűnés – Szuhai Gergely 
szerint ezek közül a megoldások közül válogathatnak a ven-
déglátósok, ugyanis hiába fizetnek a vállalkozók különböző 
árakat, az borítékolható, hogy mindkét energiaforrás több-
szörös drágulását sokan nem fogják túlélni.

A rezsi emelkedése attól függ, hogy adott vállalkozás 
versenypiaci vagy egyetemes szolgáltatótól vásárolt, mi-
lyen szerződést kötött, és az mikor fut ki. – Akinek a nyár 
végén járt le, az jár a legrosszabbul, ők kezdik el a legko-
rábban fizetni a csillagászati árakat – magyarázta a vál-
lalkozó. – Aki csak tudta, igénybe vette a végső menedé-
kes jogintézményt, ez azonban csak a mikrovállalkozások 
szűk körén segített, átmenetileg – tette hozzá. A Béla két-
éves szerződése is a nyáron járt le. Az MVM ezután kül-
dött egy levelet arról, hogy mostantól 26 forint helyett 121 
forintért adják az áramot, teendőjük nincs, csak fizessék be 
a számlát. – Az elmúlt két-három évben úgy megszoktuk 
az életben maradásért folytatott küzdelmet, hogy egyene-
sen megszerettük – ironizált tovább Szuhai Gergely, aki 
semmiképp sem szeretne bezárni, ezért elkezdtek dolgozni 
a spórolási stratégián: kevésbé energiaigényes ételekre áll-
nak át, fél órával korábban nyitnak, és bevezették az ebéd-
menüt a közönség bevonzására. – Egy biztos, a vendégeken 
nem fogunk spórolni, mindenki ugyanannyit, ugyanolyan 
minőségben kap. Árat emelünk, de kisebb mértékben, mint 
ahogy az alapanyagárak nőttek, ellenkező esetben feleany-
nyian jönnének be – mondta. Arra, hogy számítanak-e álla-
mi segítségre, Gergő szerint a halvány remény a megfelelő 
kifejezés.

 

DÜRER KERT
„A bukástól csak a bővítés  
menthet meg”
A Dürer kert rövid ideig örülhetett annak, hogy egyik leg-
jobb nyári szezonját zárta, a vezetésnek ősszel hamar szem-
besülnie kellett a nagy szabadtéri szórakozóhelyek minden 
aktuális nyűgével: a kiugró rezsiárak, a közelgő gyenge téli 
szezon és a Dürer jelentősen dráguló bővítési projektje egy-
szerre nehezedik a Lágymányosi-öböl partján lévő klubra. 
– Nem tudjuk, mi lesz, a több helyet is kiadó főbérlő cég 
épp most igyekszik szerződést kötni a rezsidíjakra. Azt vi-
szont nagyon is tudjuk, hogy a koncerttermünk nemrég el-
kezdett építésének rezsije magas lesz, az építőanyagok ára 
pedig már rengeteget kivett a zsebünkből – számolt be Nagy 
Zsolt. A májusra tervezett nyitás helyett fél évet csúszó be-
ruházást az acélgerenda, illetve a pénz hiánya is hátráltatta. 

ÍGY ÉLNEK TÚL  
AZ ÚJBUDAI  
VÁLLALKOZÓK

A rekordokat döntögető infláció 
és az elszálló rezsidíjak nemcsak a fogyasz-

tókat vágják földhöz, de a kereskedelmi, 
szolgáltató szektor körül is kezd elfogyni 

a levegő. Egyes üzletekben hiába nem csök-
kent a forgalom, az energia- és alapanyag-

árak felemésztik a bevételeiket, mások 
fejlesztésekbe menekülnek, és olyan is 

van, akit apró mérete ment meg a csődtől. 
Vállalkozókat, üzleteket, szolgáltatókat 
kérdeztünk arról, hogyan tudnak alkal-

mazkodni az egyre kíméletlenebb körülmé-
nyekhez, és milyennek látják a jövőjüket.

Februárig csak a 250 
fős kisterem üzemel, 

ami önmagában abszolút 
veszteséges. A nagyterem 

elhúzódó nyitása miatt sok 
koncertet másik helyre kellett 

költöztetni, ezért a Dürer számára 
jövő tavaszig garantált a veszteséges működés, a mínuszos 
számokat pedig továbbnöveli a berobbanó rezsi.

Az előregondolkodás jele, hogy az eddigi gázfűtést az új 
teremben már hőszivattyú szolgáltatja, és napelem-beruhá-
zást is terveznek. A villanyszámlán viszont minden 
jel szerint elbukhat a Dürer is: ha a mostani 1,5 
milliós áramköltség a többszörösére emel-
kedik, be kell, hogy zárjanak. – Az ital- 
és a koncertjegyek árát sem emelhetjük 
a végtelenségig. Nem lehet 10 ezer fo-
rintot elkérni egy 250 fős koncertre. Ha 
meglesz az 1500 fős nagyterem, akkor 
már lesz esély arra, hogy kigazdálkodjuk 
– tette hozzá Nagy Zsolt.

PÉKMŰHELY
„Nem emelhetünk árat  
a végtelenségig”
A kézműves pékségben helyben készül az élesztő helyett 
kovásszal dagasztott, adalékmentes kenyér, amelynek 
az árát jelentősen meg kellett emelni. Ez az élelmiszer-
típus az Európai Unión belül Magyarországon drágult 
a legnagyobb mértékben: a kenyér az év eleje óta már 64 
százalékkal kerül többe. – Ez csak a kezdet – jelentette ki 
a lapunk előző számában közölt hosszabb beszélgetésben 
a pékséget vezető Vajda József. Óriási aszály sújtotta Eu-
rópát, az energiaárak kiszámíthatatlanok. (A Pékműhely 
csak áramot használ, de így sem jár jól: ötszörösét fizetik 
a korábbi díjnak.) – Eljöhet az az idő, amikor a költségeket 
már nem lehet sem kigazdálkodni, sem átterhelni a vásár-
lókra, és akkor záródnak az ajtók – mondta a vezető.

 

JÓNÁS KÉZMŰVES 
SÖRÖZŐ ÉS BISZTRÓ
„Nem kesergünk, fejlesztünk!”
A Bálna végéből a Bikás parkba költöző kézműves sörbárt 
100 százalékban áram táplálja. – Így a millió alatti szám-
láról felmegyünk egy 3 millió felettire – fogalmazott Ujj 
Dániel. Az üzletvezető és csapata azonban pozitívan tekint 

a jövőbe, és komoly terveket sző a költségek 
mérséklésére. – Mióta tudjuk, hogy jön a vész, egy-

folytában csak számolunk – mondta Ujj Dániel, aki szerint 
az árammal nem tudnak takarékoskodni, de minden mással 
igen. – Szezonális zöldségekkel, gyümölcsökkel dolgozunk, 
olcsóbban előállítható ételeket készítünk. Átálltunk például 
a cukkinire, ami nyár vége óta olcsó, és szeretik is az embe-
rek. Már ez sokat számít – sorolta a vezető. Ez persze nem 
elég, ezért csökkentették a dolgozók munkaóráját, és árat 
is emeltek. A Jónás csapata megújuló energiába is szeretne 
befektetni: a tetőre még idén felkerülhetnek a szélenergiá-
val működő generátorok, amihez önkormányzati támogatás 
járhat. – Mindenképpen tovább akarjuk csinálni, ezért csak 
előre nézünk – jelentette ki az üzletvezető.

ILDI FODRÁSZAT
„Köszönjük, mi jól megleszünk!”
A szentimrevárosi kis fodrászüzlet mindössze 20 négy-
zetméteren működik, a fűtés költsége Varga Ildikó szerint 
körülbelül 10 ezer forinttal fog emelkedni. A meleget falra 
szerelt fűtőpanelek adják, a gáz nincs is bevezetve, a meleg 
vizet bojler szolgáltatja. – Éppen most emeltük a díjakat 15 
százalékkal, hiszen a festékek, samponok, alapanyagok ára 
nagyon megnőtt. Minket valószínűleg nem fog megviselni 

a rezsiemelés, köszönhetően annak, hogy kicsik vagyunk, 
és előnyös energiát használunk – mondta Varga Ildikó, 
hozzátéve: vendégei már felkészültek az áremelésre, nem 
volt nagy a meglepetés, így ugyanannyi hajat vághat le, 
mint eddig.

SZEGED ÉTTEREM
„Csak a turisták maradjanak!”
A tradicionális magyar étterem száz esztendeje működik 
a Szent Gellért tér sarkán, már akkor vacsoráztak itt embe-
rek, amikor a Gellért Szálló helyén még tehenek legeltek. 
A járványügyi intézkedések azonban majdnem tönkretet-
ték. – A lezárások alatt több tízmillió forintos veszteséget 
szenvedtünk, eladtunk mindent, amit tudtunk, elküldtünk 
embereket, hogy valahogy túléljük – emlékezett az el-
múlt két évre Varga Zoltán, a Szeged étterem tulajdonosa. 
A zenészeket és folklór táncosokat is alkalmazó vendég-
látóhely eleve nagy költségekkel működik, a rezsijük is 
2–3 millióra rúg. Náluk a konyha viszi a legtöbb energiát, 
az ipari sütők és főzőberendezések rengeteg gázt fogyasz-
tanak, áramra váltani pedig nincs sok esély, mert nem áll 
rendelkezésre az ehhez szükséges hálózat. (Varga Zoltán 

úgy látja, nem is bírná el a hazai rendszer, ha a szolgáltatók 
tömegesen váltanának áramra.) A villanyszámlájuk 400 
ezerről nőtt egymilliósra, ami a vezető szerint nehezen, 
de még kigazdálkodható. Ide már megérkezett a friss gáz-
számla, egyelőre nem volt sokkoló. A szolgáltatóval egy 
magas, fix havidíjra szerződtek, ami még jó pár hónapig ki-
tart, a Szeged tulajdonosa pedig abban reménykedik, hogy 
addig történik valami, ami miatt csökkennek a rezsidíjak. 
Az élelmiszerárak viszont őket is megviselik. A gulyás-
levesbe a legjobb minőségű marhahús kerül, amit most 
kilónként 2200 helyett 4400 forintért vásárolnak. Eddig 
tudatosan nem emeltek árat, de ez nem tarthat örökké.

– Nekünk az lenne a legnagyobb baj, ha megint leáll-
na a turizmus. A turistaforgalmunk ugyanis 70 százalé-
ka a hazainak – jelentett ki a tulajdonos, aki szerint némi 
előnyük is származott abból, hogy sok vendéglátós bezárt 
a Covid-járvány alatt. Egy ideje ugyanis azok az irodák is 
rendelnek tőlük, amelyek eddig nem találtak rájuk. Az ét-
terem mindent összevetve ugyanolyan forgalom mellett 
lényegesen kevesebb adózás előtti nyereséget produkál 
a költségek növekedése miatt, így kevesebb jut fizetéseme-
lésre. A kollégák közül azokat mindenképpen igyekeznek 
megtartani, akik már húsz éve dolgoznak náluk. – Előbb-
utóbb a háború hatása mindenkit utolér – Varga Zoltán sze-
rint ez az oka a rezsi megugrásának.

Török Dániel

Idén második alkalommal rendezték 
meg a Bornemissza Zöld Civil 
Pikniket a Bornemissza téren. A prog-
ramok között volt fecskefészekfestés, 
madárodú-barkácsolás, valamint 
régi és új kelenföldi fényképekből álló 
fotókiállítás is. Az energiamegtakarí-
tási versenyen a KörTér osztotta meg 
tapasztalatait. Ezen kívül teherbicik-
li-bemutató, klímatotó, óriáslogico, 
puzzle, fűszer- és gabonafelismerő 
játék is várta az érdeklődőket. 
A pikniken jelen volt a kultúráért 
felelős alpolgármester, Barabás 
Richárd, aki lapunknak hangsú-
lyozta: Újbuda kulturális erőtere 
folyamatosan bővül, ami a kis közös-
ségek által szervezett eseményeknek 
is köszönhető. A rendezvény az Insert 
program részeként valósult meg.

Zöld piknik volt a Bornemissza téren
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A FEJLESZTÉSEK FÉLÉVE ÚJBUDÁN

BIZTONSÁGOSABB ZEBRÁK
Tizenhat helyszínen zebrákat előrejelző új  
felfestések segítik a biztonságos közlekedést,  
a Tömös utcában pedig elkészült az első piros fes-
tékréteggel kiemelt gyalogos-átkelőhely.

ÚJ UTAK MADÁRHEGYEN
Elkészült Madárhegyen a Keltike lejtő, a Barackmag 
utca, a Rupphegyi út, valamint a Medvetalp utca kijelölt 
részeinek aszfaltozása.

ÚJ JÁRDA AZ OLT UTCÁBAN
Befejeződött a járdák felújítása többek között az Olt utcá-
ban, a Karolina úton, illetve az Ugron Gábor utcában.

ÁTADTUK A BÓBITA JÁTSZÓTERET

MEGÚJULT PADOK GAZDAGRÉTEN

ZÖLDFELÜLET-REHABILITÁCIÓ
Betonfeltörés után zöldítés: új zöldfelületek jöttek létre  
a Tétényi út–Andor utca közötti szakaszon,  az Albert 
utca–Csurgói út között és a Fehérvári út–Vegyész u.–
Fegyvernek u. által közrefogott területen.

FOLYTATÓDÓ PARKOLÓÉPÍTÉSEK
Május óta a kerület számos pontját készültek el új vagy 
felújított, kulturált parkolóhelyek, legutóbb a Kondorosi 
úton és a Fehérvári út–Építész utca sarkán.

ELKÉSZÜLT A NAGYKIKINDA JÁTSZÓTÉR

ZÖLD ÉS PARK
1. Harcos tér felújítása
3. Zöldfelületi rehabilitáció  
és aszfaltbontás
4. Zöldfelületi rehabilitáció  
és aszfaltbontás
5. Zöldfelületi rehabilitáció  
és aszfaltbontás
7. Baranyai udvar felújítása
8. Megújult az Egry József park
28. Megújult padok Gazdagréten

ÚTÉPÍTÉS ÉS BURKOLATCSERE
2. Dayka Gábor utca felső szakasza
11. Új burkolat 3 madárhegyi utcán
12. Új burkolat az Erőmű utcában

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
16. Tétényi út 20–36. közötti szakasz 
17. Nagyszeben úti járdaszakaszok
18. Szerémi út
19. Olt utca
20. Karolina út
21. Ugron Gábor utca 

MEGÚJULÓ PARKOLÓK
13. Major utca 17–25.
14. Budafoki út–Szerémi út
15. Etele úti és Vahot utcai parkolók
27. Kondorosi út
28. Fehérvári–Épitész sarok

22. Infopark
23. Lágymányos
24. Szentimreváros

PARKOLÁS: DÍJFIZETŐS  
ÖVEZETEK BŐVÍTÉSE

25. Kelenföld
26. Őrmező

PARKOLÁS:  
TOVÁBBI BŐVÍTÉSI  
TERVEK

27. Piros zebra  
a Tömös utcában
szám nélkül: zebra  
előrejelző felfestések

ZEBRÁKA BERUHÁZÁSOK TÉRKÉPEN

Nem  
adunk  
alább 
a terveinkből
 Milyen beruházások folynak jelenleg a kerületben? Lesz 
olyan, amit le kell állítani vagy el sem tudnak kezdeni?

Az elmúlt hónapok nehézségei még jobban ösztönöznek 
minket arra, hogy ne kifogásokat keressünk, ne azt nézzük, 
mit nem tudunk megcsinálni, hanem haladjunk előre. Azon 
dolgozunk, hogy Újbuda a maga stabil működésével látható 
eredményeket mutasson. Azt gondolom, nem tudunk telje-
sen függetlenedni sem Budapesttől, sem az országos folya-
matoktól – nem is tehetjük meg, hiszen meghatározó részei 
vagyunk mindkettőnek. Mégis azzal kell foglalkoznunk, 
hogy Újbudán a közterületek rendezettek, tiszták és bizton-
ságosak legyenek, tegyünk meg mindent az itt élőkért, még 
akkor is, ha sokszor ütközünk abba a ténybe, hogy közigaz-
gatásilag vagy területileg egy-egy feladat nem a mi dolgunk 
lenne. 

Konkrét választ adva a kérdésre, folytatjuk a megkezdett 
fejlesztéseket. Csak néhány a jelenleg zajló és hamarosan be is 
fejeződő munkálatokból. A Nagykikinda és a Tóvárosi Bóbi-
ta játszótér után a Beregszász téren lévő Bohócos játszótérrel 
folytatjuk a felújítási programot. Nemcsak kibővül, de telje-
sen meg is újul a játszótér és az azt körbeölelő park, ahol lesz 
sport-fitnesz terület és futókör is. 

A Bohócosról több szülővel is beszélgettünk, számos észre-
vételt és kérést osztottak meg velünk, például hogy a laphintát 
jobban kedvelik, ezért a kosárhintát arra cseréljük. Megígér-
tem továbbá, hogy a területre több pad, ülőke, hulladékgyűjtő 
kerül, lesz új ivókút, a homokozót pedig napvitorla árnyékolja 
majd. És persze azt is, hogy a játszótér jelképe, a fából készült 
régi bohócszobor helyett egy „kedvesebb”, új várja majd a gye-
rekeket. 

Vannak lokális fejlesztéseink is, igyekszünk egyformán 
figyelni minden városrészünkre. Megkezdtük a Harcos tér 
felújítását, amely nem a kerület legfrekventáltabb része, de 
az ott élőknek fontos. Nyár elején megújult az Egry József 
park, a Baranyai udvar Erőmű utca–Baranyai utca–Szerémi 
sor–Hamzsabégi út által határolt területe. 

Természetesen nemcsak azokra a területekre figyelünk, ahol 
évtizedek óta élnek, hanem az újonnan kialakított övezetekre 
is. Sokszor elhangzott, hogy Újbuda megtelt. Ennek ellenére 
kötelességünk minden beköltözőnek a lehető legtöbbet meg-
adni, hogy igazi otthonra találjon. Szeptemberben zárult le 
a madárhegyi földutak aszfaltozása, mintegy 600 méter földút 
kapott szilárd burkolatot, több mint 550 méter vízvezeték-
törzs hálózat épült, a szennyvíz-, illetve csapadékvíz-csator-
nák hálózatának együttes hossza meghaladja a 700 métert, 
az utak mellett természetesen közvilágítási hálózat is létesült.

Befejeződött az útépítési munka az Erőmű utcában, meg-
újultak, rendezettebbé váltak a „kitaposott” parkolók a Ma-
jor utcában, a Budafoki úton, a Szerémi úton, az Etele úton 
és a Vahot utcában. Régi adósságunk volt a Kondorosi úti par-
koló felújítása, ez is elkészült.  

 Hogyan viselte a kerület a nyári időszakot és a globálisan 
is nagy gondot okozó szárazságot? Van megoldás a klí-
maválságra, a zöldfelületek kezelésére?

A globális problémára sajnos lokálisan sem tudunk meg-
oldást, de alkalmazkodnunk kell. Éppen ezért a felújítások 
során fontos szempont számunkra a fenntarthatóság. Hi-
szen a legtipikusabb hazai felújítási „betegség”, hogy meg-

csinálnak egy szép parkot, játszóteret, majd a fenntartásra 
már nem gondolnak. A 2023-as költségvetésben hangsú-
lyos szerepet kap a zöldfelületek öntözésének modernebb 
megoldása, hozzáigazítása a jelenlegi klímaviszonyokhoz. 
Át kell gondolnunk, hogyan lehet optimalizálni a locsolást 
úgy, hogy azzal ne csak költséget takarítsunk meg, de fi-
gyeljünk a víztakarékosságra is. Nagyon fontosnak tartom 
ennek a fajta környezeti gondolkodásnak egy speciális 
változatát, melyet szeptemberben kezdtünk érvényesíteni 
zöldfelületi rehabilitációs projektünk során. Funkció nél-
küli betonozott területeket adunk vissza a természetnek, 
illetve a lakosságnak. Az elbontott aszfaltburkolat helyén 
újra zöld területek létesülnek biodiverz növénykiültetéssel, 
virágokkal, cserjékkel, ülőfelületekkel. Az első ütemben 
a Tétényi út–Andor utca sarkán, a Fehérvári út–Mezőkö-
vesd utca sarkához közeli területen, illetve az Albert utca 
és a Csurgói út sarkánál lévő területen dolgozunk. A prog-
ramot még idén újabb helyszínekkel folytatjuk.

  Az elmúlt hetekben számos panasz érkezett az önkor-
mányzathoz a Fehérvári úti piac környékének állapota 
miatt... 

Egy „never ending story” a hajléktalanság és az azt kísé-
rő problémák. Jó lenne azt mondani, hogy megoldottuk, de 
sajnos időszakos eredményekről beszélhetünk csak. Meg-
próbáljuk ezt rendészeti és szociális oldalról is megközelí-
teni, bár az igazi megoldásnak felsőbb, kormányzati szin-
ten kellene megtörténnie. Intézkedési jogkörrel a rendőrség 
rendelkezik, a felügyelőink figyelmeztethetnek csupán. 

Visszatérő ellenőrzéseket és közterületi akciókat szerve-
zünk, a rendőrök, közterület-felügyelők, az FKF és a Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársainak részvételével. A sorozat 
több héten át visszatérő ellenőrzést jelent a legforgalmasabb 
kerületi helyszíneken (Kosztolányi Dezső tér, Móricz Zsig-
mond körtér, Fehérvári Úti Vásárcsarnok melletti terület, 
Hamzsabégi sétány). 

Ebben sokat segít július óta a felügyelet kerékpáros jár-
őrszolgálata is. Az első hónapban a felügyelők összesen 
1556 kilométert tettek meg, több száz szóbeli figyelmezte-
tést és írásbeli feljelentést szabtak ki. Tizennyolc felkutatott 
roncs autót dokumentáltak, 12 esetben intézkedtek közterüle-
ten alkoholt fogyasztókkal, hajléktalanokkal szemben. Kül-
detésük továbbra is az, hogy a rendészeti szankciók mellett 
bárki könnyen megtalálhassa őket. 

Az ellenőrzések kísérői a köztisztasági akciók, melyek szin-
tén a legforgalmasabb és ezzel a leginkább terhelt területeken 
történnek. Az akciók fontos része, hogy több érintett szervezet 
együttes munkája: Újbuda Prizma, FKF, BKV, Főkert, MÁV, 
BRFK, kerületi kapitányság, FÖRI, Újbuda Közterület-fel-
ügyelete. Hasonló akcióval találkozhattak a Móricz Zsigmond 
körtéren az arra járók. A közigazgatási megosztottság miatt 
nehéz egy-egy ilyen terület komplex takarítása, rendbe tétele. 

Még idén ősszel folytatjuk a nagyobb méretű kukák kihe-
lyezését. A korábbi 32 után most 36 újabb kerül a legterheltebb 
területekre. A kerületi üzletek továbbra is kérhetnek tőlünk 
kukát, melyet saját egységük elé helyeznek ki. Fontos, hogy 
a köztisztaság valóban közös ügyünk, csak akkor érhetünk el 
látványos, tartós eredményeket, ha mindenki kiveszi a részét 
belőle, elvégzi saját feladatát.

Interjú Hintsch György 
alpolgármesterrel

JÁTSZÓTEREK
6. Bornemissza utcai Lurkó Óvoda  
játszóudvar felújításának I. üteme
9. Nagykikinda játszótér felújítása
10. Tóvárosi Bóbita játszótér kialakítása

27.

28.

Mini mászófal, trambulin és kincskereső homokozó  
is várja a gyerekeket Tóváros első játszóterén.

Átfestettük, megjavítottuk: közel 170 pad várja megújult 
külsővel az üldögélni vágyó lakókat Gazdagréten. 

A Nagykikinda játszótér felújítása során egy új, korszerű, biztonságos ját-
szótér készült. A régi, rossz állapotú eszközöket elbontották, helyettük hét új 
játszóeszköz és öt felújított játék színes gumiburkolattal várja a gyerekeket.

2.
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47. 
https://www.facebook.com/ 
Albertfalva200/ 
https://akh.ujbuda.hu/ 

Október 1. 18.00
„Itt van az ősz, itt van újra…” 
– az AKH Opera- és Dal-
stúdió őszköszöntő koncertje 
az idősek világnapja és a zene 
világnapja alkalmából
A műsorban népszerű opera-, ope-
rett- és musicalrészletek, valamint 
magyar nóták, illetve költemények 
hangzanak el. Az est sztárvendége 
Gyurkovics Zsu-
zsa Jászai Ma-
ri-díjas színész. 
Közreműködnek 
a stúdió művészei: György Vik-
tória, Kökényessy Júlia, Kövecses 
Klára, Radosiczky Márta, Sán-
dor Bettina, Terebessy Éva, Csi-
kai Barna, Kadosa Lehel, Marton 
László, Németh Károly, Pál Ferenc. 
Műsorvezető Csák József opera-
énekes, zongorán kísér Hegedűs 
Valér zongoraművész. Belépő: 800 
Ft/fő.
 
Október 8. 16.00
Albertfalva ostroma  
és megszállása 1944–1945
Mihályi Balázs történész, ost-
romkutató előadása az Albert-
falvi Lokálpatrióta Egyesület, 
az Albertfalvi Keresztény Társas 
Kör, az Albertfalvi Helytörténe-
ti Gyűjtemény és az Albertfalvi 
Közösségi Ház közös szervezésé-
ben. A részvétel díjmentes.
 
TANFOLYAMAJÁNLÓ
Október 4. 18.00
Társasjátékklub
Minden hónap első keddjén újabb 
és újabb játékokkal ismerkedhet-
nek meg a társasokat szeretők. 
A részvétel ingyenes.
 
Minden csütörtökön 19.00 órától 
Társastánc 
Klasszikus társastáncok oktatá-
sa baráti hangulatban: keringők, 

slowfox, onestep, szamba, rumba, 
cha-cha-cha, tangó, jive.
Érdeklődni a 06/20/939-1108-as 
telefonszámon lehet.
 
Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/ 
gazdagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/
 
Október 1. 19.00
Felkai Jam-koncert
Tisztelettel és szeretettel meghív-
juk önöket az idősek világnapja 
és a zene világnapja alkalmából 
rendezett ese-
ményre. A belé-
pés díjtalan, de 
regisztrációhoz 
kötött; regisztrál-
ni a gkh@ujbuda.hu e-mail címen 
vagy a 246-5253-as telefonszá-
mon lehet. Találkozzunk tiszte-
letkoncertünkön önnel is!
 
Október 7. 17.30
Mazsola bábelőadás
A Fabula Bábszínház előadása, 
jegyek kedvezményes előrende-
léssel előző nap éjfélig a meseha-
jo.com oldalon vásárolhatók vagy 
aznap a helyszínen.
 
Kaptár
1112 Budapest,  
Neszmélyi út 36.
https://www.facebook.com/ 
kaptarifjusagiklub/ 
 
Nyelvoktatás 10–18 éveseknek
Spanyol és francia kezdő, vala-
mint angol, német kezdő és ha-
ladó nyelvtan-
f o l y a m o k 
kezdődnek ok-
tóber közepétől 
a Kaptárban. Fiatal oktatókkal, 
beszédcentrikus módszerrel 
várjuk a gyerekeket, maximum 
nyolcfős csoportban. A tízhetes 
kurzus díja 15 000 Ft/fő, je-
lentkezni a kaptar@ujbuda.hu 
e-mail címen lehet vagy szemé-
lyesen a Kaptárban.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/ 
kelenvolgyikozossegihaz 
 
Október 1. 10.00
Kelenvölgyi  
Ezerjó Fesztivál
Vásári komédia, 
koncertek, szüre-
ti felvonulás, fő-
zőverseny, kira-
kodóvásár – egy 
igazi kelenvölgyi családi nap, 
ami nem csak a szőlőről és a bor-
ról szól.
 
Október 7. 17.00 
A kulcsi alkotótábor kiállítása
Megtekinthető október 19-éig 
munkanapokon a programok 
függvényében.
 
Október 8. 9.00–14.00
Fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje 
és kiállítása.
 
Október 11. 18.00–19.00 
Gongmeditáció
A vezetett gongmeditáció vagy 
hangfürdő alkalmas a stressz ke-
zelésére, a mindennapi rohanás 
utáni relaxációra. Belépő: 800 Ft.  
A részvételhez előzetes regisztrá-
ció szükséges.
 
TANFOLYAMOK,  
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: Dulai Rita.
 
Klasszikus balett  
– 4 éves kortól ajánlott
Szerda: 16.30. Foglalkozásveze-
tő: Holubné Kogler Katalin balett-
mester, tánctanár.

Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi.
 
Callanetics – mélyizomtorna 
nőknek
Péntek: 11.00. Foglalkozásveze-
tő: Nagyné Tauzin Csilla.
 
Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész  
vezetésével  
(információ: 06/20/477-3186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00.
 
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: 
dr. Poprádi Zsolt, 
06/70/525-8748.
 
KLUBOK, KÖRÖK
Kertbarátkör 
Minden hónap második hétfő: 
18.15–20.00.
 
Kártyaklub 
Kedd: 16.00–19.00.
 
Horgászklub 
Csütörtök: 16.00–18.00.
 
KELENVÖLGYI  
KÖNYVTÁR
1116 Budapest,  
Bazsalikom utca 24.
Telefon: 228-7340; nyitva: hétfő, 
csütörtök 13.00–19.00; kedd, pén-
tek 9.00–16.00 
Szerdánként zárva.
 
Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos u. 8.
okh@ujbuda.hu
Telefon: 309-0007
 
Szeptember 28. 
20.00
Ismerős extra – 
online
Online beszélge-
tős sorozat Őrmezőhöz kötődő is-
mert, érdekes személyiségekkel. 
Vendég: Holcz Gábor bűvész. Há-
zigazda: Szegedi Zsuzsa szakmai 

referens. Az ŐKH Fb-oldalán 
megtekinthető.
 
Október 7. 15.00–18.00
Őszi babaholmibörze
Az őrmezői termelői piac terüle-
tén (Neszmélyi út 36.). Használt 
baba- és gyermekruhák, játékok, 
kiegészítők vására. Előzetes je-
lentkezés árusításra október 5-éig 
Ménich Zsófiánál a meinich20@
gmail.com címen.
 
Október 7. 18.00
Reflexiók belső és külső  
világunkról
A 60+ program Senior Kerámia 
és Kisplasztika Kör kiállítása. 
Megnyitja: Schéffer Anna ke-
ramikus iparművész. Tárogatón 
közreműködik: Delényi Éva. 
Helyszín: Kréher Péter-terem. 
Megtekinthető: október 30-áig 
nyitvatartási időben. A belépés 
ingyenes.
 
Október 7. 19.00–22.00
Őszköszöntő Újbudai  
Botladozó Táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptánc-
együttes. Táncot tanít: Onodi At-
tila táncművész. Zenél: BorFolk 
zenekar. Belépődíj: 800 Ft.
 
Október 8. 16.00
Családi matiné
Majorka Színház: Pártás király-
lány bábelőadás. 3–8 éves gye-
rekeknek ajánljuk. Az előadás 
után kézműves foglalkozással is 
készülünk az ősz jegyében. Belé-
pőjegy: 1000 Ft/fő, 2600 Ft/3 fő, 
3400 Ft/4 fő.
 
TANFOLYAMAJÁNLÓ
Ifjúsági Színjátszó Kör 
Várjuk a 10–18 éves diákok je-
lentkezését. Szeptember 21-étől 
szerdánként 16.00–17.30. Vezeti 
Szoboszlai Éva színművész. Tan-
díj: 10 000 Ft /hó, jelentkezés: 
06/70/650-0771.
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Kövessék Facebook-oldalunkat!

kult kult

A viccek világának valójában vége, most a mémek ma-
gyarázzák mai mindennapjainkat. Karinthy még egy bő 
százada azt állította a vicc terjedési sebességéről, hogy 
kitalál egy tréfát, elmondja asztaltársainak a Hadikban, 
a Horthy Miklós – ma Bartók Béla – úton, és mire átér 
Pestre, az Andrássy úti Japán kávéházba, már az ot-
taniak úgy mesélik, mint valami szakállas tréfát. 
A mémek ennél is gyorsabbak, szó szerint fény-
sebességgel képesek száguldani. Az ARC kiál-
lítás alkotásai néha mémek, néha még viccek, 
időnként karikatúrák, graffitik, vagy éppen 
képpé formált társadalomkritikai alkotások. 
Formájukat tekintve óriásplakátok – és bár két-
ségkívül terjedhetnek, mint ahogy terjednek is, 
mémként az interneten, mégis csak a Bikás 
parki szabadtéri kiállításon az igaziak, 
szép nagy méretben. Úgyhogy ide el 
kell jönni.

Évek óta tíz- és tízezrek zarán-
dokolnak el Újbudára, hogy meg-
nézzék az ARC plakátjait. Aztán 
szelfizzenek egyet valamelyik-
kel, továbbküldjék a barátaiknak 
immár mémként, esetleg viccként 
próbálják előadni azoknak, akik 
még nem jártak a kiállításon. 
Van, aki szörnyülködik, más 
a betiltását követeli, a többség 

azonban, legalábbis a szervezők szándékai szerint, pár 
percig elgondolkozik a világon – amelyben túlélnünk kell.

Idén több mint 800 munkából választotta ki a 18 tagú 
zsűri azokat a műveket, amelyeket végül több mint tíz 
négyzetméteres méretben állítottak ki. A 2022-es pályá-
zatot Világ buborékjai, egyesüljetek! címmel hirdették 

meg, amit az alkotásokat elnézve meglehetősen szabadon 
értelmeztek a jelentkezők. Hiszen sokféle buborék van, de 
a miénk mindig zöldebb.

Idén is Bakos Gábor képzőművész, az ARC egyik ala-
pítója és szervezője kalauzolt minket a szabadtéri tárlaton. 
– Ezúttal valahogy szomorúbbak, keserűbbek a munkák, 
mint az előző esztendőkben. Ha nevetek is egyiken-mási-
kon, sokszor inkább kínomban – vetettem fel beszélgeté-
sünk kezdetén. Bakos nem lepődött meg a véleményemen, 
nyilván nem tőlem hallotta ezt először. S mint jó tanárhoz 
illik, türelmesen magyarázni kezdte, hogy ha ilyen világ-
ban élünk, akkor nehezen lehetnének mások az alkotá-
sok. Hiszen az ARC hagyományosan arról a világról szól, 
amelyben élnünk adatott. De azért hozzátette, hogy figyel-
jem meg, hány helyen láthatok pontos, kedves, figyelmes, 

sokszor még szellemes megoldásokat is. Így aztán nem 
csak szörnyülködni vagy szomorkodni lehet, hanem példá-
ul szembenézni azzal, melyik véleménybuborékba tartoz-
hatok, mások is azt gondolják-e, amit én. 

Eljátszottunk már azzal: mik ezek? Mémek? Óriáspla-
kátok, nagyra nőtt karikatúrák? Bakos szerint a 22. ARC-
ra már kialakult a saját műfaja ezeknek az alkotásoknak. 
Nem plakát, nem grafika, nem reklám – de nem is feltét-
lenül művészet. Ugyanakkor ezek együtt mind jellemzők. 
Mindegyikből valami. Amit együtt nevezzünk ARC-nak. 
Formailag óriásplakátok – de nem eladni, reklámozni 
akarnak valamit, nem is úgy működnek. Egy hagyomá-
nyos óriás plakát előtt lehet, hogy elszáguldunk a kocsink-
kal vagy a biciklinkkel pár pillanat alatt – úgy kell megcsi-
nálni, hogy ennyi idő alatt fel lehessen fogni. Az ARC-on 
látható alkotások többségét viszont érdemes hosszabb ide-
ig szemlélni, elgondolkozni rajta, értelmezni – esetleg még 
beszélgetni és vitatkozni is róla.

– Megfigyeltem, akadnak, akik 10–15 percet is bogarász-
nak egy-egy plakát előtt. Az benne a csodálatos, hogy nem 
egy telefon féltenyérnyi monitorján, de még csak nem is egy 
laptop vagy számítógép képernyőjén jelenik meg, hanem egy 
öt méter széles, két és fél méter magas képet látunk, ami bete-
ríti a látómezőnket. Nem lehet elkerülni, nem lehet elgörgetni, 
nem ugrik be semmilyen reklám. És adott esetben szelfihát-
térként is szuper, hogy visszatérjen a kis képernyőre. És lát-
juk, hogy ezek így működnek – magyarázta a szervező.

Ráadásul, aki kijön ide, az azt is megtapasztalja, hogy 
milyen közösségi élményt jelent nézni ezeket az alkotáso-
kat. Értelmezni, magyarázni, hangosan felröhögni, vagy 
csak figyelni, másnak mi jut róluk eszébe. Idén is akadnak 

olyanok, amelyek nem feltétlenül érthetők első látásra – jó 
játék kibogozni jelentésüket.

Néha nem árt érteni az a kulturális közeget, amelyben 
élünk. Megállunk egy nagy plakát előtt. Szemmel látható-
an egy spájz, szépen felsorakoztatott befőttes-, kompótos- 
és lekvárosüvegek, gondosan lerakott paprika. És a polcok 
mögül egy fél fej kandikál ki. Csak kicsit kell jobban meg-
nézni: ez bizony Putyin. S ha valakinek eszébe jut Keleti 
Márton zseniális filmje, A tizedes meg a többiek – amely-
ben Márkus László német tisztként azért nem jut kompót-
hoz, mert „az oroszok már a spájzban vannak” –, akkor 
rögtön tudja, miről is van itt szó. 

A napi híreket olvasva különösebben nem bonyolult 
megérteni azt a képet sem, amelyen egy tanár köszön el 
az iskolaév végén a gyerekektől. „Kellemes feltöltődést” 
mondja, a következő kockában pedig már egy nagy élelmi-
szerboltban látjuk, és egy diákja köszön neki: „Kellemes 
feltöltést”.

Dési János

Megtekinthető 
a Bikás parkban, 
október 9-éig

A teljes interjú megtalálható  
Újbuda Youtube-csatornáján

Arcok a buborékból
Közösségi kulturális élmény a Bikás parkban

A nyári szünet után a MU Színház is elindította őszi programsorozatát. Elsőként 
a Veled Kerek MUhely várta a játszani vágyókat 5-től 99 évesig. A személyiség-, 
kreativitás- és kommunikációfejlesztő drámajátékos és im provi zációs órákon, 
workshopokon, családi programokon Elek Ányos színész, drámapedagógus 
(a Veled Kerek tábor vezetője), valamint Oberczián Kinga színész, drámatanár 
oktatta az 5–8 év közötti gyerekeket, illetve a 12–16 esztendős kamaszokat.

Drámajátékkal rajtolt a MU Színház szezonja

A 2000 óta évente megrendezett ARC 
közérzeti pályázat és kiállítás a kreativitás 
szabadságáról szól. Korlátlanul pályázhat 
bárki, és a kiállítások is nyitottak, éjjel-
nappal ingyenesen megtekinthetők – idén 
harmadízben az újbudai Bikás parkban, 
október 9-éig. Az ARC kreatív gondolatokat, 
véleményeket bemutató és véleményfor-
máló képkulturális eseményként vesz részt 
a társadalmi folyamatokban. Ma már 
hagyománnyal rendelkező része a buda-
pesti kulturális kínálatnak: idézik, beszélnek 
róla, hivatkoznak rá. A leglátogatottabb 
köztéri kiállítás Magyarországon.

Közösségi házak ajánlója

BRÁDA TIBORT GYÁSZOLJA ÚJBUDA
Életének 81. évében, sú-
lyos betegség után elhunyt 
Bráda Tibor festőművész. 
A magyar szakrális kép-
zőművészet meghatározó 
alkotója alapította a Ma-
gyar Festészet Napja prog-
ramsorozatot. Az alkotót 
egyebek között Munkácsy 
Mihály-díjjal, Pro Cultura 
Christiana és Pro Cultura 
Újbuda díjjal is kitüntet-
ték, a Magyar Köztársasá-
gi Arany Érdemkeresztet 
2021-ben kapta meg. 

Az 1941-ben, Karcagon született művész 23 esztendősen végzett a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskolán. Diplomaszerzése évében kezdett tanítani 
és kiállítani. A dunaPart alkotóközösség művészeti vezetője volt.

Kezdeti figurális képeit határozott színkezelés, a színek finom össz-
hangja jellemezte. A korai, sötétebb tónusú festmények után az 1970-es 
évek második felében gazdag színezetű, oldottabb, kontrasztos kompozí-
ciókat alkotott. Az 1980-as évek közepére színvilága a pasztellszínek felé 
tolódott, az 1990-es években nagy formátumú festményeket készített.

Főbb művei közé tartozik a Budai Gyermekkórház Neurózis Osztályá-
nak, valamint több vidéki kulturális intézménynek az üvegablaka. Ő maga 
a dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom festett ólomüveg ablakainak 
tervezését tartotta fő művének. A munkát bemutató nagyméretű, színes 
képeket, valamint az üvegablak-készítés folyamatáról szóló dokumen-
tumfilmet 2019-ben mutatták be a Bartók 1 Galériában.

Festményei megtalálhatók egyebek között a Magyar Nemzeti Galéria 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében.

Bráda Tibortól október 11-én vesznek végső búcsút a Farkasréti teme-
tőben. 
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pártok eseményei

apróhirdetés

fogadóórák
 � 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 16.00–
19.00 óráig várja az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI 
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi 
elérhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 
1111 Bp., Budafoki út 9–11., nyitva tartás: 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
A KDNP-iroda nyári szünet miatt június 13-ától zárva tart. 
Augusztus végétől újra várjuk a kedves érdeklődőket!

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába 
Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szil-
via@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem 
változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk le-
veleiket, 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 
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gye-

re, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: https://lmp.hu/csatla-
kozz

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
„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 Előd-
nél lehet érdeklődni (novak.elod@mihazank.hu), illetve 
a párt önkormányzati képviselőjénél, Szecsődi Patriknál 
(szecsodi.patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi 
hírek: facebook.com/mihazankujbuda. A Bartók Béla 
út 96. alatti iroda nyitva hétfőn 16.00–19.00, kedden 15.00–
18.00, szerdán 9.00–12.00, csütörtökön 16.00–9.00, pénteken 
8.00–11.00 óráig.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Köszönjük a kapott támogatást és bizal-
mat, amelyet Lados Tamásnak és Devecseri Mátyásnak adtak 
az időközi választás során. Tamás, Mátyás és az újbudai Mo-
mentum közössége továbbra is egy szerethető, fenntartható 
és emberséges Újbudáért fog dolgozni. Az aktuális eseménye-
kért és hírekért kövessék politikusaink, illetve a Momentum 
Újbuda Facebook-oldalát!

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

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

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

ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS  
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Nyitvatartási idő:  

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

 PROGRAMAJÁNLÓ

Kiadó neve: Média 11 Kft. • Kiadó címe: 1113, Budapest, Zsombolyai u. 5. • Kiadásért felelős személy neve: Molnár Krisztina  
• Szerkesztésért felelős személy neve: Tóth István Gergely •  Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307 • e-mail: media11@ujbuda.hu  
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tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

impresszum

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

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

Sokan jöttek, de még több 
ügyfelet várnak 
– folytatódik a mozgásszervi állapotfel-
mérés a 60+ programban
Az egyedülálló, újbudai időskorú polgároknak meghir-
detett mozgásszervi állapotfelmérés célja, hogy egyszerű 
módszerekkel derítse ki, kinek milyen mozgásszervi prob-
lémája van vagy lehet, és milyen gyakorlatokkal, mozgás-
formákkal tudja azt megelőzni, illetve meggyógyítani.

A szervezők elmondása szerint bár kezdetben kicsit ide-
genkedtek az ügyfelek, mára egyre többen tudják, miért fon-
tos a teszt elvégzése. A gyakorlatok nem bonyolultak, a segí-
tők pedig végig és pontosan megmutatják, mit is kell csinálni. 
A 25-30 perces teszt végén a gyógytornász által – az eredmé-
nyek függvényében – adott tanácsok mindennél többet érnek, 
hiszen senki sem szeret otthon ülni vagy feküdni, ha helyette 
fájdalom nélkül közlekedhet a mindennapokban.

Az igények számát látva a 60+ program folyamatosan 
szervezi az újabb időpontokat, szükség esetén több gyógy-
tornászt is bevonva.

A mozgásszervi állapotfelmérés időpontjaira folyama-
tosan lehet jelentkezni, egyelőre október 14-éig az Újbu-
dai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban 
minden nap 9.30–13.00 óra között, személyi igazolvány, 
lakcímkártya és Újbuda 60+ Kedvezménykártya együttes 
bemutatásával, kizárólag személyesen és saját részre. Csak 

olyanok jelentkezhetnek, akik még nem vettek részt a 60+ 
program mozgásszervi állapotfelmérésén. A felmérés 
és a tanácsadás ingyenes, a lehetséges időpontokról a hely-
színen tájékozódhatnak.

A szervezők a változtatás jogát mindenkor fenntartják.

Encaustic – viaszfestő  
művészeti kiállítás
Szeptember 30. 18.00

A tárlatot megnyitja az alkotó, Erdős Beáta. Megtekint-
hető: október 24-éig nyitvatartási időben. Helyszín: Őr-
mezei Közösségi Ház, Társalgó Galéria (Cirmos utca 8.). 
A program ingyenes. További információ: Németi László 
kulturális szervező; e-mail: okh@ujbuda.hu 

Őrmezői retro tánczenei klub
Október 1. 15.00–19.00

Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, nagyterem (Cirmos 
utca 8.). A program díja: 1200 Ft/fő. Előzetes jelentkezés 
szükséges. Jelentkezés és további információ a szervezők-
nél: Lukács Katica (e-mail: lukikatica@gmail.com; tel.: 
06/30/904 6171) és Nógrádi Béla (e-mail: nogradibela@
gmail.com; tel.: 06/20/469-9420)

Az AKH Opera- és Dalstúdió 
koncertje az idősek világnapja 
alkalmából
Október 1. 18.00–19.30

Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 
45–47.). A program díja: 800 Ft/fő. További információ 
hétköznap 8.00–18.00 óráig a 204 6788-as telefonszámon.

Városjáró gyaloglóklub 
Domoszlai Erzsébettel
Október 5. Sződliget 

Útvonal: Liget-erdő-tanösvény, sződ-
ligeti „mese” horgásztavak, a Sződráko-
si-patak torkolata, séta a Duna-parton. 
Találkozó: Nyugati pu., 9 óra, az induló 
járat kijelzőjénél, utazás a 9.15-kor in-
duló váci vonattal. Az utazás 65 év felett 
ingyenes. Táv: 6–8 km, minimális szint-
különbség; túracipő szükséges. A prog-
ram ingyenes, és körülbelül 14 óráig 
tart. A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet 

önkéntes. Jelentkezés szükséges a domoszlai.erzsebet@
gmail.com e-mail címen.

Gazdagréti Sakk Klub
Várjuk a klubtagokat, valamint az újonnan jelentkező sak-
kozni szerető érdeklődőket! Időpont: kedden és csütörtö-
kön 15.00–19.00. Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató utca 9.). Klubvezető: Kőrösi Sándor. További 
információ a Gazdagréti Közösségi Ház 246-2526-os tele-
fonszámán és a gkh@ujbuda.hu e-mail címen.

Szimbólumok és jelek titokzatos 
világa a budapesti házakon 
– séta az Országháztól a Ferenciek teréig
Október 14. 

Találkozás: 10 órakor a Kossuth téri metrókijárat előtt. 
Részvételi díj vezetéssel és kihangosítóval: 3000 Ft. Tú-
ravezető: Méri Sándorné (Caola SE). Előzetes jelentkezés 
szükséges október 10-éig a 06/30/549-8457-es telefonszá-
mon.

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik már megosztották 
velünk tapasztalataikat. A kutatás sikeres lezárása érde-
kében szükségessé vált a kérdezési idő meghosszabbítása. 
A korábban szeptember végére tervezett határidő módosul, 
a kutatók október 10-éig kérdezhetik az ügyfeleket. A le-
kérdezésben és az ügyfelek megkeresésében nincs semmi-
lyen változás: a kérdezőbiztosok személyi igazolványuk-
kal, valamint önkormányzati és céges megbízólevelükkel 
igazolják magukat, utóbbiakat az önkormányzat, illetve 
a kutató cég bocsátotta rendelkezésükre. A dokumentumo-

kat a kérdezés megkezdése előtt kötelesek a válaszadóknak 
bemutatni. Aki bármilyen gyanús körülményt tapasztal 
a kérdezőbiztos személyével vagy a lekérdezéssel kapcso-
latban, ellenőrzést vagy segítséget kérhet a 60+ program 
372-4636-os telefonszámán hétköznap 9–14 óráig, vala-
mint az ismert call center telefonszámán (372-4566) hét-
köznap 8–18 óráig, hétvégén 8–17 óráig. Kérjük, segítse 
a kérdezőbiztosok munkáját azzal, hogy válaszol a kérdő-
ívben szereplő kérdésekre! Előre is köszönjük segítségüket 
és részvételüket a kutatásban.

Idősügyi kutatás 
– néhány nappal tovább tart az ügyfelek lekérdezése

NEM KEGYETLENSÉG!
GONDOSKODÁS.
ÚJBUDAI IVARTALANÍTÁSI PROGRAM

MEGHIRDETÉSRE KERÜL A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT  
KUTYÁK ÉS MACSKÁK  

IVARTALANÍTÁSI PROGRAMJA,  
MELY 2022. DECEMBER 31. NAPJÁIG VAGY A RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ KERETÖSSZEG KIMERÜLÉSÉIG TART.
Az önkormányzat az ivartalanítás költségének egy részét átvállalja,  

ezzel a lehetőséggel kíván hozzájárulni  
a gazdik anyagi terheinek csökkentéséhez.

A programban részt vehet minden olyan kutya- és macskatartó,  
aki a kerületben legalább 6 hónapja rendelkezik lakó- vagy tartózkodási 

hellyel és tartósan életvitelszerűen ott lakik, valamint az állatot is ott tartja.

A programban háztartásonként legfeljebb  
egy állat ivartalanítására van lehetőség.

A KÖLTSÉGEK 70%-ÁT VÁLLALJA ÁT  
AZ ÖNKORMÁNYZAT ABBAN AZ ESETBEN,  

HA AZ ÁLLAT GAZDÁJA:
• öregségi nyugdíjban, vagy rokkantsági ellátásban részesül,

• az igénylést megelőző egy évben eseti  
vagy lakhatási támogatásban részesült,
• gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,

• gyermeke részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapítottak meg.

A KÖLTSÉGEK 50%-ÁT VÁLLALJA ÁT  
AZ ÖNKORMÁNYZAT AZON ÁLLATTARTÓK ESETÉBEN,  

AKIK A FENTI KATEGÓRIÁKBA  
NEM TARTOZNAK.

TOVÁBBI RÉSZLETEK:

UJBUDA.HU

 � Lakás, ingatlan 
FIATAL pár NYARALÓT 
vásárolna a Dunakanyarban. 
Ingatlanosok kíméljenek!  
06/30/452-5074. 
S.O.S. eladó panellakást keresek 60 
millió forintig. 06/70/949-4013.
 

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

 �Oktatás 
NYUGDÍJASOKNAK 
INGYENESEN számítógép- 
és okostelefon-használatot oktat 
a DélUtán Alapítvány a Bartók Béla 
úton. Jelentkezés: 06/30/377-9030, 
munkanap 14–17 között. 

 � Villany, víz,  
gáz, fűtés   
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 
06/30/966-0542.         
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József villanyszerelő mester. 
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 
06/20/934-4664.         
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. 
CSAP, SZIFON, WC-tartály, 
radiátor, elzáró villanybojler cseréje, 
javítása. 06/70/642-7526.   
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
karbantartása, fűtésre való 
felkészítése! Harangi Ferenc 
06/70/327-4445. 
ELAVULT, GAZDASÁGTALAN 
gázfogyasztók cseréje modern, 
gazdaságos gázkészülékekre. 
Akár 40% energiamegtakarítás. 
06/70/227-3040. 
KAMERA- és riasztórendszer 
megvalósítása. Villanyszerelés  
A-Z-ig. +36/30/468-8504.

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

 � 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.
RÉZ és ROZSDAMENTES 
küszöbök beszereléssel. Zárak, 
kilincsek, pántok zsanérok cseréje. 
Régi ajtók, ablakok mázolása, 
szigetelése. 06/20/381-6703, 
06/1/251-9483.
FESTÉST, MÁZOLÁST, 
burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, 
takarítással. Tel.: 06/30/422-1739. 
II. KERÜLETI LAKOS 
PROFESSZIONÁLIS gépekkel 
vállal ablaktisztítást 12 
méter magasságig. Kárpit- 
és szőnyegtisztítás, ózongenerátoros 
fertőtlenítést, felújítás utáni teljes 
takarítást ingyen kiszállással. 
06/30/309-8639. 
LAKÁSFELÚJÍTÁS, 
-ÁTALAKÍTÁS, külső-belső 
építőipari munkák. Összeszokott 

budapesti kivitelezőcsapat 
referenciákkal. Gyors ajánlattétel. 
Kőműves, burkolás, víz-, gáz-, 
fűtés-, villanyszerelés, festés, 
parkettázás: 06/70/245-8334.
SZOBAFESTÉST, tapétázást 
vállalok garanciával:  
06/30/913-8245.   
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, 
homok, zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233.    
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-
kezelés, www.aktivhazkezelo.hu, 
mobil: 06/30/990-7694.  
PEDIKŰRÖS házhoz megy! 
Pedikűr-manikűr otthonában!  
Tel.: 06/70/555-4104.  
ÁCS, TETŐFEDŐ, bádogos munkák 
kivitelezése magas minőségben, 
szakértelemmel. Úgy dolgozunk, 
mintha a sajátunkét valósítanánk 
meg. Lelkiismeretesen, magas 
hozzáadott értékkel, megbízhatóan 
és rövid határidővel dolgozunk. 
toptetofedobadogos.hu,  
+36-70/720-1049

 �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 út 78., 
06/20/353-6731. 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk, és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16.  

Tel.: 266-4154, nyitva: H–SZ 10–17, 
Cs 10–19.   
KELETI SZŐNYEG 
és műtárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás 
díjtalan. 06/30/456-3938.  
MEGNYITOTTUK 
ÜZLETÜNKET! Vásárolunk: 
ruhaneműket, festményeket, 
porcelánokat, órákat, arany-ezüst 
ékszereket. Teljes körű hagyaték 
felszámolás. II. kerület, Török utca 
4. 06/20/231-0572, 06/20/324-6562. 
 

 � Állást kínál  
PORTÁS munkakörbe keresünk 
XI. kerületi irodaházba 
vagyonőrvizsgával rendelkező 
nyugdíjas kollégát. Várjuk hívását: 
06/1/204-0017. 
BLAHA LUJZA téri IRODÁNKBA 
telefonosokat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 4-6-8 órás 
műszakok (választható), heti fizetés. 
Tel.: 06-70-554-9384
  

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

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

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

Október 16.
Három korcsoport:  
gyermek, felnőtt és 60+
További információk hamarosan!

ÚJBUDAI TÚRANAP

Részvételi szándékát kérjük jelezze 2022. október 7-ig az ujbudasport@ujbuda.hu email címre.
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keresztrejtvény

Megmozdult a kerület
Több ezer látogató az újbudai sportágválasztón

Itt az ősz, itt a nátha 
Gyermekorvosi tanácsok
Egy hét bölcsőde vagy óvoda, 
majd két hét otthon betegen. 
A kisgyermekek ősszel egyik 
vírust kapják el a másik után, 
miután természetes ellenálló 
képességük nyáron, közösségi 
érintkezés híján, meggyengül. 
A gyakori megfázásokat 
azonban meg lehet előzni.

– A két-három évesek évente 10–12 al-
kalommal is megbetegedhetnek – mond-
ta lapunknak dr. Fodor Marianna 
gyermekorvos. A nyári szünet után 
a közösségbe visszatérő bölcsődések, 
óvodások immunrendszere a gyor-
san terjedő kórokozók miatt csak 
hosszú hónapok alatt erősödik fel. 
A prevenciót viszont soha nem késő 
elkezdeni, legyen szó házi módsze-
rekről vagy patikai szerekről. 

– Fontos a napi többszöri kézmosás, 
a rövid, gyakori szellőztetés és az egy-
szer használatos zsebkendő. Még jobb, ha 
a gyermek megtanulja, hogy a kezébe tüsz-
szentsen, és azt utána megmossa – tette 
hozzá az orvos. Az egészséges táplálkozás 
is lényeges. A zöldségekben és gyümöl-
csökben sok immunerősítő vitamin, ás-
ványi anyag és nyomelem van, önmaguk-
ban azonban nem elegendők a megfelelő 
immunvédelem kialakulásához. Javasolt 
tehát a megemelt C-vitamin: az első tüsz-
szentések után a napi adag triplájára is 
növelhető. Ez a milliliterenként 100 mil-
ligram C-vitamint tartalmazó cseppeknél 
30 cseppet jelent, amit napi többszöri alka-
lomra elosztva érdemes beadni. – A C-vi-
tamin rövid távon a szervezetben nem ra-

kódik le, hosszú távon viszont vesekövet 
okozhat – tette hozzá dr. Fodor Marianna. 
A zsírban oldódó D-vitamin szintén elen-
gedhetetlen az immunrendszer működésé-
hez. Ezenfelül az első orrfolyástól lehet sós 
tengervizes orrspray-t 
használni, amely párá-
sítja a beszívott levegőt, 
és ajánlott a hidegpá-
rásító készülék is. To-
rokgyulladásnál a víru-

sok és egyéb kórokozók 
nagy része a fertőtle-
nítő fájdalomcsillapí-
tók hatására elpusztul. 
A doktornő itt nem javasolja a spray-t: „a 
gyermek megijedhet, és a permetet félre-
nyelheti”.

Ősszel a hányással, hasmenéssel járó 
megbetegedések is igen gyakoriak. Kis-
gyerekek esetében a heves hányás és has-
menés a nagymértékű folyadékveszteség 
miatt kiszáradáshoz vezethet. Ha a gyer-
mek levert, száraz a nyelve, nagyon sokat 

alszik és kevés a vizelete vagy egyáltalán 
nincs, akkor azonnal kórházba kell vinni, 
hogy szükség esetén infúzióval helyreál-
lítsák a folyadékháztartást. Tízpercenként 
kiskanállal adagolt hideg vízzel is érde-

mes itatni. A probiotikumok a bélflóra 
egyensúlyának megtartásában segítenek, 
a betegség után két hétig is lehet adni őket. 
Egyes gyermekek pár nap alatt meggyó-
gyulnak, míg mások akár két hétig is el-
húzhatják. 

A láz egy természetes védekező mecha-
nizmus, a betegség „ellensége”. Az élet-
funkciók felgyorsulása, a szaporább pul-

zus és anyagcsere a vírusok pusztulását 
eredményezheti. A lázcsillapítást egyes 
gyermekorvosok csak 38 fok fölött java-
solják. 10–12 éves kor alatt tilos aszpirint 
vagy aszpirinszármazékot használni, mert 

súlyos agyi és májkárosodát okozhat; dr. 
Fodor Marianna aszpirinadagolás miatt 
bekövetkezett halálesettel is találkozott 
már. A magasabb láznál érdemes a törzset 
borogatni – hangsúlyozottan nem a kezet 
és a lábat –, vagy ülőfürdőt készíteni, ame-
lyet 38 fokról kell fokozatosan visszahűte-
ni. A priznic, vagyis a hidegvizes boroga-
tás nem tanácsos. 

KÖNYVBEMUTATÓ
2022. október 5.,  

szerda 15.30
Újbuda Önkormányzata,  

a Göncz Árpád Alapítvány,  
és a Scolar Kiadó szeretettel meghívja a 

Göncz Árpád: Életem  
című kötet bemutatójára

Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház  
Budapest XI. ker. Törökugrató u. 9.

A kötet megjelenését 
Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata  
támogatta. 

Az eseményre  
a belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött, 
melyet a gkh@ujbuda.

hu e-mail címen  
vagy a 246-5253-as  

telefonszámon fogadunk. 

A jelentkezőket 
időrendben,  

a befogadóképesség 
határáig tudjuk fogadni.

Szeptember 10-én tizen-
egyedik alkalommal 
rajtolt el a Válassz 
Sportot Újbudán!, 
a kerület sportválasztó 
és sportágbemutató 
rendezvénye, amelyet 
ezúttal is a Sport11 
Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvény-
központban bonyolított 
le az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. 

Az egész napos eseményre 
a rossz idő ellenére is több ez-
ren látogattak ki. A szervezők 
ezúttal is igyekeztek fesztivál-
hangulatot teremteni, a közel 
hetven egyesület és szakosztály 

mintegy negyven sportágat hoz-
hatott közelebb az újbudaiak-
hoz, látványos színpadi bemu-
tatókkal, ingyen kipróbálható 
sporteszközökkel, szakedzők 
segítségével.

A sportágválasztó fő célja idén 
is az volt, hogy minden gyermek 
és felnőtt rátaláljon a neki megfe-
lelő mozgásformára, illetve arra 
az újbudai egyesületre, ahol meg-
felelő körülmények között és ma-
gas szakmai színvonalon tudja azt 
űzni. A családi napnak sem utolsó 
rendezvényen Európa- és világ-
bajnok sportolók, olimpikonok is 
segítettek a mozgás iránt érdeklő-
dőknek.

A részvétel ezúttal is ingyenes 
volt, a Kánai úti helyszínre a szo-
kásoknak megfelelően díjmentes 
buszjáratokat indítottak a szerve-
zők a Kelenföldi pályaudvartól.

Az eseményen 
a közelmúlt kerü-

leti sportsikereit is 
igyekeztek méltón 
megünnepelni 
a szervezők. 
A szervátültetettek 
és műveseke-
zeltek idei Európa-
bajnokságán érmet 
szerző négy újbudai 
sportolót külön is 
méltatták; a színpadra 
fellépő Mihálovits 
Tamás például disz-
koszvetésben és súly-
lökésben is megvédte 
bajnoki címét, gerely-
hajításban ezüstérmet, 
kislabdadobásban 
pedig bronzérmet 
szerzett.

KERESSÜK  
AZ ÉV FELELŐS  
VÁLLALKOZÓJÁT!
KÜLDJE BE AJÁNLÁSÁT OKTÓBER 3-IG!

Ha ismer olyan vállalkozást, céget,  
mely működési területén kívül jelentősen 
részt vállal a környezetvédelemben, 
állatvédelemben, segíti a rászorulókat, 
elesetteket, és szeretné, ha elnyerné 
a kitüntető címet, kérjük juttassa el 
ajánlását részünkre 2022. október 3-ig.
A DÍJ RÉSZLETEIRŐL ÉS AZ AJÁNLÁS  
MÓDJÁRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

ujbuda.hu ÉS A KIHELYETETT 
PLAKÁTOKON

felelosvallalkozas@ujbuda.hu

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy 

KÁRPÁTI ISTVÁN 
2022. szeptember 1-jén életének  
68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Drága halottunk hamvait 
2022. október 5-én 11.30-kor  
római katolikus egyház szertartása 
szerint helyezzük örök nyugalomra  
az Óbudai temetőben. 
(Budapest, 1037 Bécsi út 365–371.) 
„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad” 

Gyászoló család 
és Újbuda Önkormányzata

Kányádi Sándor: Valami készül c. költeményéből idézünk 
4 sort.

Vízszintes: 1. Spanyol falu Zaragoza tartományban 
(MUEL). 5. Az idézet első sora (I, T, A). 10. Stroncium 
és kálium vegyjele. 13. Ó- és középkori talizmánokon előfor-
duló véset, a héber hálaima kezdőbetűi (AGLA). 14. Konyhai 
edény. 15. Arra a helyre börtönöz. 17. Görög név becézésé-
ből önállósult női név. 19. Tellúr és vanádium vegyjele. 21. 
Quam … Abrahae promisisti, amit régen 
megígértél Ábrahámnak (Requiem). 22. 
Langaléta. 25. Az idézet második sora 
(G, G). 26. Csekély értékű régi római réz-
pénz. 27. … bene! Jól jegyezd meg! 28. 
Részben ifjabb! 29. Telepi György színész, 
festőművész, díszlettervező és drámaíró 
monogramja. 30. Fecit potentiam in bra-
chio …, csodát művelt erős karjával (Mag-
nificat). 32. Római 6. 33. Letétbe helyezett 
tárgy. 35. Gyep közepe! 36. A Tevere bal 
oldali mellékfolyója (ALLIA). 38. Konyhai 
eszköz. 40. Kubai származású, amerikai 
színésznő (Cameron). 41. Kétszínű. 42. 
Londoni hölgy! 44. Egy vízi fűféle magja, 
az észak-amerikai indiánok ősi tápláléka 
(D). 45. Március a szlovákoknál. 46. Anti-
mon vegyjele. 48. Ritka női név az északi 
germán mitológia örökifjúság istennőjének 
nevéből. 50. Első osztályú, röv. 51. Néma 
sírásó! 52. Nyaral páratlan betűi. 54. Szed-
te-vette részlet! 55. Pólus. 57. Erős egy-
nemű betűi. 61. Kettős betű. 62. Női név. 
63. Lőlap közepe! 64. Népi hosszmérték. 
65. Régi magyar férfinév. 67. Körút, röv. 
69. Fogadalom. 70. Rét betűi keverve. 71. 
Konyhakerti növény.

Függőleges: 1. Fisszió, amelyet gamma- 
és neutronsugárzás kísérhet. 2. Kutyáknak 
tartott képzés. 3. Kézzel megfoghat. 4. Holt 
nyelv. 6. A múlt idő jele. 7. A Kárpátok ré-
sze Szlovákiában és Lengyelországban. 8. Orosz férfinév. 9. 
Kettőzve: sportfogadás. 10. Sziklacsúcs. 11. Járás közben érint 
egy felületet. 12. Krisztus, röv. 16. Névutó. 18. Amely helyre. 
20. Kuruzsló személy. 23. Az SZTK elődje. 24. Égéstermék. 31. 
Északi férfinév. 33. Regény tömör tartalma. 34. Ünnepélyes al-
kalom. 37. Kárpátaljai falu lakója. 38. Tűzcsiholásra használt 
kavics. 39. Skandináv férfinév, jelentése: Laurentum városából 

való férfi. 41. Bolt. 43. Hajdú-Bihar megyei város. 45. Fogával 
tépi. 47. Kékesszürke, vulkáni kőzet. 49. Az idézet negyedik 
sora (P, N, Ü). 50. Kiadás egynemű betűi. 52. Az idézet har-
madik sora (É). 53. Papp László mestere (Zsigmond). 55. … 
and Stripes, az USA-zászló egyik beceneve. 56. Prágai Károly! 
58. Titulus. 59. Oszlop talapzatát képező elem. 60. Számítógé-
pes munkafolyamat. 65. Magánhangzó pár. 66. Errefele! 68. 
Tildy Zoltán politikus és miniszterelnök névbetűi.

Beküldendő: vízsz. 5., 25., függ. 52. és 49. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. 
vagy a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 17. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Nyugvó Nap fényét őrzi 
az ablak, kisleány olvas háttal a Napnak”. Nyertese: Mócz And-
rás, 1114 Budapest, Bartók Béla út. Nyeremény: könyvjutalom, 
mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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A DÍJ RÉSZLETEIRŐL ÉS AZ AJÁNLÁS 
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Ha a látóterében  
van olyan  

vállalkozás/cég,  
vállalkozó, aki az  

Ön véleménye  
szerint működése 
során támogatja 
családos munka- 

vállalóit,  
figyelembe veszi 
érdekeit, kérjük, 

ajánlja őt!

csaladbarat@ujbuda.hu
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ÁLLATI 
JÓ ARC
FOTÓPÁLYÁZAT  
ÚJBUDAI GAZDIKNAK
Cica, nyuszi, teknős, madár? Te is gazdi 
vagy, csak éppen nem egy kutyusé?  
Akkor ez a fotópályázat neked szól!
Várjuk azokat a megörökített „állati jó arcokat”, 
amelyeket a – nem kutyás – gazdik kedvenceikről 
készítettek. A pályázaton csak saját fotóval 
vehetnek részt a nevezők. A versenyre csak 
Újbudán élő gazdik nevezhetnek, ha legkésőbb 
2022. október 3-ig elküldik a kedvenceikről 
készült fényképet a media11@ujbuda.hu e-mail 
címre.

A KÉP NAGYSÁGA: maximum 1 MB

FORMÁTUM: JPG

BEKÜLDÉSI CÍM: media11@ujbuda.hu

A LEGJOBB KÉPEK KIÁLLÍTÁSA KERÜLNEK: 2022. október 8-án 10.00–14.00 óra között a „Bikás parkban” 
az állatok világnapja rendezvényen.

A kiállított képekből a zsűri döntése alapján kerülnek ki a díjazott művek. Az első 3 helyezett 
ajándékcsomagot kap. Az első 30 beküldő szintén ajándékot, egy-egy zsákbaMACSKÁt vihet haza,  
ha kilátogat az állatok világnapja rendezvényre a Bikás parkba.

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS: 2022. október 8. 13.00 Bikás park – kutyafuttató.

A kutyusok sem maradnak ki a megmérettetésből, hiszen keressük a kerület legszEBbjét is.  
Az Újbudai Kutyamustrával kapcsolatos információkkal hamarosan jelentkezünk. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  

2022. OKTÓBER 3.

Több mint futás: fejben is gyorsnak  
kellett lenni a Bikás parkban 

Több száz újbudai fiatalnak rendezett futó-
versenyt a Bikás parkban szeptember 16-án 
az Újbudai Pedagógiai Intézet a Tabáni 
Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesülettel 
közösen – Újbuda Önkormányzatának támo-
gatásával. A program az általános és közép-
iskolás tanulók tájékozódási képességét 
és erőnlétét tette próbára.

A tájékozódási futás összetett sport: nem csupán a lábaknak 
kell gyorsan mozogniuk, „odafent” is sebesnek kell lenni. Tér-
kép segítségével minél hamarabb meg kell találni a bójákkal 
jelzett tájékozódási pontokat, így aki ügyesen tájékozódik, 
akár lassabb, illetve kevesebb futással is előbb célba érhet, 
mint a többiek. Az idei versenyre közel 300 gyereket neveztek 
be a kerületi tanintézmények, az egymás után rajtoló tanulók 

a hűvös, esőre álló időben 
is élvezték a szabadban 
mozgást. Gyalog László, 
az esemény koordinátora 
szerint a tájfutás méltat-
lanul maradt eddig háttér-
ben a labdajátékok mögött, 
miközben a diákok jó le-
vegőn, kondicionális és szel-
lemi képességeiket egyszerre 
fejlesztve sportolhatnak.

Bakai-Nagy Zita sportért felelős alpolgármester arról be-
szélt, hogy az önkormányzat a jövőben is támogat minden 
olyan rendezvényt, amely a helyi fiatalok egészséges életmód-
ra nevelését célozza. Aki kedvet kapott a tájfutáshoz, azt min-
den kedden és csütörtökön délután várja a Tabáni Spartacus 
Tájékozódási Futó Szakosztálya.

Jól kezdte a jéghokisze-
zont a MAC Újbuda az Erste 
Ligában: szeptember 16-án 
Dunaújvárosban az Acélbikák 
ellen nyert 6-2-re; következő 
mérkőzésüket itthon játszották 
a Csíkszereda csapatával, 
lapzártánk idején. Szintén 
a Tüskecsarnokban, közel 1500 
néző előtt zajlott le az idei 
bajnokság első Fradi–UTE 
derbije, amelyen a zöld-fe-
hérek kétgólos hátrányból 
fordítottak a lilák ellen, 
és végül 5-3 arányban nyertek. 

Győzelem a bajnoki nyitányon
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Vilagnapja

a Bikas parkban

bikas parki kutyafuttato
oktober 8. 10.00-14.00

ÁLLÁTSIMOGÁTO    HÁZTÁJI PÁRÁSZTUDVÁR,  

HULLOK ÉS ÉGYÉB “CSODÁBOGÁRÁK”    TÉRÁPIÁS 

KUTYÁK    ORVOSI TÁNÁCSÁDÁS    BÉSZÉLGÉTÉS  

Á FÉLÉLOS ÁLLÁTTÁRTÁSROL    ÁLLÁTOS JÁTSZOPÁRK, 

KUTYÁS BÉMUTÁTOK    ZSÁKBÁMÁCSKÁ

reszletek:

ujbuda.hu

Keruleti 
Kutyamustra

11.00

Dijatado -  
“Állati jo arc”  
fotopalyazat

13.00

Keressük Újbüda  
LegszEBbjet!

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
BAKAI-NAGY ZITA ALPOLGÁRMESTER

A MŰSOR VÁLTOZ-
TATÁSÁNAK JOGÁT 
FENNTARTJUK
AZ ESEMÉNYEN  
KÉP-ÉS HANG- 
FELVÉTEL KÉSZÜL!


