
Nappali menedékhelyek
Menedéket nyújt 
számos önkormányzat 
a rezsiemelés miatt bajba 
kerülőknek, mindenek
előtt azoknak, akiknek 
gondot okoz a megugró 
fűtésszámla. 

– Újbudán öt helyen üzemel idősek 
klubja, a 60+ program központjai pedig 
két helyen működnek, ez a hét helyszín 
alkalmas arra, hogy rezsimenedékként 
befogadja azokat, akik ezt igénylik – kö-
zölte László Imre polgármester. A II. kerület-
ben a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
rendeznek be nappali melegedőt nyugdíjasoknak (a 
gyerekeknek pedig a meghosszabbított téli szünetben szervez-

nek majd Kultnapközit), Óbudán 
a békásmegyeri könyvtárban alakí-

tanak ki hasonlót. A VII. kerü-
let a nappali klubjaiban várja 

az időseket, a gyerekeket pe-
dig a Varázsdoboz játszó-
házban. A XV. kerületben 
a Csokonai Művelődési Há-
zat jelölték ki erre a célra, 
a XVIII. kerületben három 

könyvtárat nyitnak meg, ahol 
kulturális programokkal is vár-

ják a betérőket.
– A főváros arra készül, hogy me-

nedékként működhetnek majd a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár helyiségei, valamint a fő-

városhoz tartozó múzeumok – közölte Bősz Anett humán 
területekért felelős főpolgármester-helyettes. 
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Október 23-ra 
emlékeztünk

6

A lámától kezdve a terápiás 
és mentőkutyákig számtalan állattal 
ismerkedhetett meg a közönség

Állati jó hétvége  
a Bikás parkban

Fiatal Farkasok  
a Kamaraerdőben

Mindenkit befogad  
a muay thai  
boksz világa 9

A kerület négy helyszínén hajtottak 
fejet a forradalmárok emléke előtt.

3

Felszabadulnak  
a parkolóhelyek

Idén újabb városrészeket 
vonnak be  
a díjfizetős zónákba

7Hétköznapi szuperhősnők a Szerémi úti murálokon
Hétköznapi Istennők – nők, lányok a mindennapokban címmel hirdettek rajz-

pályázatot alsó és felső tagozatos diákoknak. A pályázaton a gyerekek megmutat-
hatták, milyen női szerepeket látnak a mindennapokban, és a számukra kedves női 
alakokat milyen szuperképességekkel ruháznák fel. Bakos Zsuzsi streetart művész 
és Váczy Enikő vizuális alkotó ezekből a pályamunkákból inspirálódott, ennek ered-
ményeként pedig megszülettek a nőkben rejlő szupererőt szimbolizáló tűzfalfestmé-
nyek a Szerémi út 1–2. alatt.

Válasz  
a válságra
A családokra nehezedő, a kormányzati re-
zsinövelés, valamint a fokozódó infláció 
okozta terhek enyhítése érdekében Újbuda 
Önkormányzata új támogatási lehetőséget 
teremtett, emellett növeli számos meglé-
vő hozzájárulás mértékét, illetve hozzá-
férhetőségét. 

A 2022. november 1. és 2023. ápri-
lis 30. közötti időszakra bevezetett új-
budai energiatámogatás jövedelemtől 

és élethelyzettől függően háztartáson-
ként havi 10 ezer vagy 15 ezer forint 
lesz. A gyógyszerek drágulására tekin-
tettel emelkedik az alacsony jövedelmű, 
krónikus betegeknek nyújtott gyógy-
szerár-támogatás összege, a súlyosan 
rászorulóknál a jogosultsági jövede-
lemhatár is, ezen felül a kisgyermekek 
és az idősek hozzájárulást kaphatnak 
nem kötelező, ám indokolt védőoltások 

megvételéhez. A rendszeres újbudai 
élelmiszer-támogatás összege havi 20 
ezerről 25 ezer forintra nő, a rászorulók-
nak nyújtott, eddig ötezer forintos kará-
csonyi segítség megduplázódik. A beis-
kolázási hozzájárulást mostantól a 18 év 
felettiek is igénybe vehetik, az eddigi 
utólagos nyelvvizsga-támogatást pedig 
a nyelvtanfolyamok költségeire is lehet 
majd fordítani. 

SZOCIÁLIS 
CSOMAG 
ÚJBUDÁN
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Az újbudai Szent Imre Kórház szülészeti 
és nőgyógyászati osztályának 28 szakdol-
gozója közül 14 adta be felmondását múlt 
hét végéig. Az első hírek szerint azért tá-
voznak a bábák, mert november 
1-jétől a szülő nők csak a mű-
szakban lévők közül vá-
laszthatnak segítőt, mun-
kaidejük lejárta után 
a szülészeknek el kell 
hagyniuk az osztályt, 
akkor is, ha korábban 
ők kísérték az éppen 
vajúdó kismamát. 
A kórház vezetése azzal 
indokolta döntését, hogy  
„a csak a szülés idejére 
ideiglenesen bejelentkezett 
szülések száma elképesztő módon 
emelkedett”. Az új, egyebek közt a szabad 
orvosválasztást is korlátozó egészségügyi 
szabályozás bevezetése, azaz 2021 január-
ja óta valóban egyre többen szültek a Szent 
Imrében. Szakértők szerint ebben az is 
közrejátszik, hogy ott nyitottak a természe-

tes módszerekre, ezért sokan bejelentkez-
nek a kórház ellátási területére.

A Népszava értesülése szerint a szülész-
nők nem csupán a mostani döntés miatt 

távoznak: még júliusban jelezték 
az intézmény vezetésének, 

hogy a diploma nélküli mű-
tősökéhez hasonló bérren-

dezést akarnak (utóbbiak 
most kétszer annyit is ke-
reshetnek, mint egy dip-
lomás szülésznő). A lap 
érdeklődésére a kórház 

közölte: az Országos Kór-
házi Főigazgatóság szerint 

a bérkövetelést az intézmény 
költségvetéséből lehet teljesíte-

ni. A megnövekedett költségek miatt 
a kórház erre nem képes, de keresik a meg-
oldást. November 1-jétől a szabad szülész-
nőválasztást úgy tudják biztosítani, hogy 
a szolgálatban lévők közül a kismama ki-
választhatja azt, akinek az együttműködé-
sét kéri.

Zajlik az őszi nagytakarítás

Újbuda Önkormányzata 
és az Újbuda Prizma Kft. idén 
október 17–27. között végzi 
a hagyományos őszi nagytakarí-
tást a kerület közterületein. Az első 
állomás Kelenföldön volt, utána 
a kerület valamennyi városrészébe 
eljutnak. Részletes naptár és infor-
mációk: 8. és 14. oldal

aktuálisaktuális

Diáktüntetés  
a Móriczon
Attól még, hogy diák vagyok, igenis van hangom!

„A tantervnek fontosabb része 
lett a politikai ideológia, mint 
a szakértelem és a szakmai 
hitelesség (...) Nincs WCpapír, 
kréta, és a termet is mi festjük ki 
a szüleinkkel (...) Éretten gondol
kodó felnőtté szeretnénk válni, 
műveltnek lenni. De hiába 
akarjuk, ha ezzel veszé
lyesek leszünk a kormányra 
nézve.” Ezeket a határozott 
üzeneteket fogalmazta 
meg október 14én reggel 
a Móricz Zsigmond körtérre 
tüntetést szervező négy 
iskola. 

– Attól még, hogy diák vagyok, igenis 
van hangom! – kiabálta a megafonba 
egy gimnazista lány, aki szerint meg-
döbbentő, hogy a kormány még akkor 
sem hajlandó foglalkozni a pedagógu-
sok ügyével, amikor a legutóbbi orszá-
gos megmozduláson 40 ezer diák és szülő 
állt ki az oktatóikért. A budafoki Kempe-
len Farkas Gimnázium, az újbudai Nemes 
Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, 
az Újbudai Széchenyi István Gimnázi-

um és a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium diákjaiból sugárzott a fel-
háborodás amiatt, hogy a hatalom meg-
fenyegeti, majd kirúgja a tanárokat, csak 
mert elmondják a véleményüket. A diákok 
Pintér Sándor belügyminiszternek, a kor-
mánynak és a tankerületeknek is üzentek: 

nem hagyják magukat megvezetni üres, 
a kormányzati ciklus utáni időszakra szóló, 
szóbeli ígéretekkel, és továbbra is azt köve-
telik, hogy a kormány végezze a munkáját, 
biztosítson méltó béreket a pedagógusok-
nak és méltó körülményeket az oktatáshoz.

– Amikor a tanáraink ki akarnak áll-
ni magukért, elveszik a sztrájkjogukat, 
akik meg a polgári engedetlenség útjára 

lépnek, azokat kirúgással fenyegetik. Ez 
immorális, gyáva és elfogadhatatlan, ak-
kor is, ha azt mondják, a mi érdekünkben 
történik. Ez ugyanis nem igaz – szónokolt 

egy diák. – Centralizálták 
az oktatást, elvették az is-
kolák autonómiáját, lerom-
bolták a tanáraink tanítási 
szabadságát, az oktatási 
szabályokat gyorsan, kon-
zultáció nélkül, a fejünk 
felett hozzák – sorolta egy 
másik középiskolás a kor-
mány vétkeit. Végül egy 
lány zárta a beszédek sorát, 
mondván, szégyen, hogy 
idáig fajult az az ország, 
amelynek rengeteg tudósa, 
Nobel-díjasa van. – Szé-

gyen, hogy a hatalom szembeköpi az eöt-
vösi, treforti elveket, hogy inkább hazafias 
diákokat és alattvalókat neveljen magának. 
„Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr!” – idézte az utolsó mon-
dat Petőfi Feltámadott a tengerét. 

T. D.  

Október közepe a fűtési szezon 
kezdete, megkérdeztük a fővárosi 
tűzoltókat, mire kell fokozottan 
figyelni. Kolozsi Péter, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
helyettes szóvivője 
összefoglalta a legfonto
sabb tudnivalókat. 

A tűzoltók a „három testőr” 
beszerzését javasolják, azaz azt ajánlják, 
hogy mindenki szerezzen be füstérzékelőt, 
szén-monoxid-jelzőt, továbbá egy kisebb 
otthoni tűzoltó készüléket, 
amellyel egy kialakuló-
félben lévő tüzet el lehet 
oltani. Természetesen 
szóba került a szén-mo-
noxid-mérgezés is, mert 
ugyan a színtelen, szagta-
lan gáz a nyílt égésterű 
készülékekből kiszökve 
nyáron is képes tragédi-
át okozni, a fűtési sze-
zonban követeli a leg-
több áldozatot. 

A fűtési időszakban ugyancsak megemelkedik a la-
kástüzek száma. – Az okok között dobogós helyen 
szerepelnek az elektromos eredetű, például a hálózat 
túlterheléséből, illetve a nem megbízható készülé-
kek üzemeltetéséből fakadó tüzek – emelte ki a ka-
tasztrófavédelmi szóvivő.

A forradalom hőseire emlékeztek

Polgári engedetlenség  
a Szentimrevárosi Óvodában

Polgári engedetlenséget szervez október 27-ére a Szentimrevárosi Óvoda 12 óvónő, 
hat dajka, két pedagógiai asszisztens és gyógypedagógus részvételével. Mint a László 
Imre polgármesterhez eljuttatott levélben hangsúlyozták, nem a fenntartó Újbuda Ön-
kormányzatának politikája vagy az intézmény vezetése ellen tiltakoznak  A közneve-
lésben, közoktatásban meglévő súlyos problémák megoldása nem tűr halasztást – kö-
zölték az óvodai dolgozók. Az eseménnyel egyben szolidaritást szeretnének vállalni 
minden kollégával, aki a polgári engedetlenség eszközével élt, és ezért retorzióval 
fenyegették, illetve elbocsátották.

Visszaütött a szabályozás
Felmondási hullám 
a Szent Imre 
Kórház szülészetén

Elkezdődött  
a fűtési szezon
A három testőr életet menthet

Ez azokat a városrészeket érinti, amelyek kima-
radtak a tavaszi lokális útburkolat-javításokból. 
Szentimreváros, Kelenföld és Lágymányos városré-
szekben az önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű 
utakon mintegy 1800 négyzetméter helyreállítását 
végezték, illetve végzik el. Újbuda Önkormányzata 
mindent megtesz annak érdekében, hogy egy észlelt 
úthibát mihamarabb kijavítsanak. 

Kátyúzás: második ütem

Lobog  
a kockás  
zászló

Újbuda szolidaritást vállal a tiltakozó tanárokkal, és támogatását szim-
bolikusan is kifejezi: október 14-én László Imre polgármester kockás 
zászlót tűzött ki az önkormányzat épületére.

A polgármester Újbuda vezetésének képviseletében lapunknak el-
mondta: „Az, hogy egy nemzet milyen lesz öt, tíz, tizenöt év múlva, 
az iskolapadokban dől el. Magyarországnak szüksége van a pedagógu-
sok jövendő nemzedékeket nevelő munkájára. Támogatjuk a küzdelmü-
ket, mert hiteles, és a nemzet jövőjének érdekében történik”.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharcra 
emlékező kerületi 
programsorozat idén 
a Régi albertfalvi 
temető melletti emlék-
műnél, az Albertfalvi 
Lokálpatrióta Egyesület 
és az Albertfalvi 
Keresztény Társas 
Kör 56-os koszorúzási 
ünnepségével indult. 
A megemlékezésen 
László Imre polgármester 
mondott beszédet, majd 
Erhardt Attila alpol-
gármester és Görög 
András képviselő koszo-
rúzott az 56-os szerve-
zetek és a Don Bosco 
Katolikus Általános 
Iskola képviselői mellett. 
Ezt  követően sor került 
a hagyományos főhaj-
tásokra az Október 
huszonharmadika 
utcában és Schwéger 
Tamás emléktáblá-
jánál. Délután a Móricz 
Zsigmond körtéri 
Gombánál tartották 
meg a kerület központi 
megemlékezését, ahol 
a polgármester mellett 
Orosz Anna országgyű-
lési képviselő mondta 
el ünnepi gondolatait. 
Az esemény zárásaként 
56-os hősök, szervezetek 
és a kerületi vezetői 
helyeztek el koszorút 
az emlékműnél. 
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Válasz a válságra
Szociális csomagot szavazott meg a testület
Újbuda képviselőtestülete október 11én 
rendkívüli ülést tartott annak érdekében, 
hogy olyan szociális intézkedéseket vezessen 
be, melyek enyhítik a családokra nehezedő, 
a kormányzati rezsinövelés, valamint a foko
zódó megélhetési válság okozta terheket. 
Az önkormányzat bevezeti az energiatámoga
tást, valamint növeli az élelmiszerre, gyógy
szerre, beiskolázásra, illetve védőoltásra 
adható hozzájárulások mértékét.

 

A villamosáram- és a gázfogyasztás költségeinek várható je-
lentős megemelkedése ellehetetlenítheti a rászorulókat, akik 
így adósságokat halmozhatnak fel, ez pedig a lakhatásukat 

is veszélyeztetheti – szól az előterjesztés indoklása –, ezért 
az önkormányzat a 2022. november 1. és 2023. április 30. kö-
zötti időszakra bevezeti az újbudai energiatámogatást. Ennek 
összege jövedelemtől és élethelyzettől függően háztartáson-
ként havi 10 ezer vagy 15 ezer forint lesz. 

Az önkormányzat azokra a védőoltásokra is támogatást 
nyújt a kisgyermekeknek és az időseknek, amelyek nem 
kötelezők, de beadatásuk orvosilag indokolt lehet. Ezek kö-
zött szerepel az agyhártyagyulladás, a rotavírus, valamint 
a kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni, illetve 65 év felett 
a tüdőgyulladás elleni védőoltás árához adott támogatás. 

A növekedő gyógyszerárak miatt a testület megszavazta, 
hogy megemeljék az alacsony jövedelmű, krónikus betegek-

nek nyújtott gyógyszerár-támogatás összegét, a súlyosan rá-
szorulóknál pedig növelik a jogosultsági jövedelemhatárt is. 
A beiskolázási hozzájárulást eddig csak nappali tagozaton ta-
nuló gyerekek kaphatták, az emelkedő iskolai költségek miatt 
azonban mostantól a 18 év feletti fiatal felnőttek is igénybe 
vehetik. A képviselő-testületi ülésen arról is döntöttek, hogy 
növelik a rászorulóknak nyújtott karácsonyi támogatás össze-
gét, 5 ezerről 10 ezer forintra.  

 A nyelvvizsga-támogatás helyett bevezették a nyelvisme-
retit. Eddig ha valaki 35 éves kora előtt sikeres nyelvvizsgát 
tett, visszaigényelhette annak árát. Mostantól a támogatást 
a nyelvtanfolyamok költségeire is lehet majd fordítani. Végül 
a képviselők azt is megszavazták, hogy a rendszeres újbudai 
élelmiszer-támogatást havi 20 ezerről 25 ezer forintra emelje 
az önkormányzat. A 2020 novembere óta folyamatosan fenn-
álló veszélyhelyzet miatt sokan már két éve részesülnek ebben 
az ellátásban, ezért azokat felülvizsgálják. A jogosultaknak 
hat hónapig jár a támogatás. 

KITERJESZTETT

BEISKOLÁZÁSI
TÁMOGATÁS

MÁR A FIATAL FELNŐTTEK
SZÁMÁRA IS.

MEGEMELT

GYÓGYSZER
TÁMOGATÁS
A FOKOZOTTAN RÁSZORULÓ

ÚJBUDAIAK SZÁMÁRA.
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TÁMOGATÁS
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Újbuda azokra  
a védőoltásokra is támogatást 
nyújt a kisgyermekeknek  
és az időseknek, amelyek nem 
kötelezők, de beadatásuk 
orvosilag indokolt lehet

HÍREK   I   HIBABEJELENTÉS  I  INFORMÁCIÓK

ÚJBUDAPP!
TÖLTSD LE 
MÁR MA!

Harminc százalékkal drágul a közétkez
tetés, emelkednek a szociális szolgálta
tások díjai, a lakhatási nehézséggel küzdők 
a Lakásügynökség programon keresztül 
juthatnak albérlethez. Ezekről is döntött 
Újbuda képviselőtestülete októberi ülésén, 
ahol 17 év után új településfejlesztési straté
giát is elfogadtak. 

Az ülés elején határoztak az Albertfalvai Óvoda intéz-
ményvezetői kinevezéséről is: Skerlec Szabolcs személyé-
ben megválaszották Újbuda első férfi óvodavezetőjét.

Drágul az ebéd  
és a szociális szolgáltatás
A képviselők döntése értelmében az önkormányzat 2023. 
január 1-jétől megemeli a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások díjait. Az előterjesztés indoklása szerint az élel-
miszer- és az energiaárak megugrása jelentősen megnövel-
te a szociális és a gyermekjóléti ellátások, valamint a gyer-
mekétkeztetés költségeit.

Ennek értelmében jövőre magasabb térítési díjakat kell 
fizetni a bölcsődei gondozásért, és az Újbudai Idősek Háza 
belépési hozzájárulásának összegei is felfelé módosulnak. 
A legtöbbet az egyszemélyes elhelyezés ára emelkedik – 
a bekerülésért ez esetben 37,5 százalékkal többet kell fizet-
ni –, de az ellátás napidíjai is nőnek 25 százalékkal. Az Új-
budai Szociális Szolgálat szolgáltatásai csak kis mértékben 
drágulnak, a gyermekétkeztetés díja azonban 30 százalék-
kal növekszik. László Imre polgármester kiemelte, az el-
szálló energia- és élelmiszerárak ellenére az önkormányzat 
2022-ben egyik ellátási díjat sem emelte meg, a közétkez-
tetési cég ez évi 40,2 százalékos áremeléséből származó 
költségnövekedést pedig idén átvállalta a szülőktől.

Bács Márton képviselő kiemelte: bár minden áremelés 
sajnálatos, a körülbelül havi 18 ezer forintra emelkedő 
közétkeztetési díj naponta 900 forintot jelent, amennyiért 
sehol nem lehet kapni 2-3 fogásos ebédet, és alatta ma-
rad az otthon előállított étel árának is. Ennek oka, hogy 
az önkormányzat jelentősen hozzájárul az étkeztetés 
költségeihez. Bakai-Nagy Zita alpolgármester elmondta, 
az önkormányzat továbbra is kedvezményt ad a rászoruló 
családoknak, amelyek közül sokan tartoznak abba a kate-
góriába, amelyben már semmit nem kell fizetni. – A szoci-
ális támogatásokat éppen azért emeltük meg 50 százalék-
kal, hogy segítsük az infláció miatt nehéz helyzetbe kerülő 
embereket – utalt a testület korábbi döntésére az alpolgár-
mester. 

Arról is határozat született, hogy a kerület intézmény-
fenntartó cége, az Újbuda Gamesz évi bruttó 170 millió 
forint értékben saját gázközbeszerzést indít az általa kezelt 

13 önkormányzati intézmény energiaellátásának biztosítá-
sa érdekében. 

Új koncepció mentén fejlődhet 
tovább Újbuda

Újbuda Önkormányzata elkészítette a XI. kerület Tele-
pülésfejlesztési Koncepciótervét, amelyet rövid bemuta-
tó után megszavazott a testület. A dokumentumban leír-
tak nem  kötelezően végrehajtandók, de meghatározzák 
a kívánt irányokat. A 19 területre kiterjedő, közel két évig 

formálódó koncepció a csomópontokat, központokat, al-
központokat és a területhasználatokat érintő elképzelése-
ket öleli fel. A tervezet két, markáns területre koncentrál: 
az egyik a Duna-part jövőképét, zöld, illetve lakott területi 
fejlesztési lehetőségeit mutatja be, a másik a kulturális vá-
rosközpont megújulási terveit, de a különböző városrészek 
élhetőbbé tétele, a közlekedés is fontos szerepet kap benne. 
A koncepcióért felelős Schreffel János főépítész elmondta, 
igencsak régen, 2005-ben készült utoljára településfejlesz-
tési stratégia, az azóta megváltozott társadalmi, gazdasá-
gi és környezeti trendek szükségessé tettek egy új, rugal-
masan alkalmazható szempontrendszerekre támaszkodó 
koncepciót, amely igazodik a Budapest 2030 hosszú távú 
városfejlesztési koncepcióhoz is. 

A tervezet célja, hogy Újbuda a főváros legélhetőbb kerü-
letévé váljon, és három átfogó küldetés köré épül: Zöld Új-
buda, Élhető Újbuda és Szociális Újbuda. A koncepcióban 
éppúgy szerepelnek lakóparkok, mint közterületi átépítések 
és zöld felületi bővítések. Célként fogalmazzák meg, hogy 
minden fejlesztés szolgálja a klímavédelmet és az energia-

takarékosságot, csökkenjen az autóforgalom, ne zsugorodja-
nak a természetközeli területek, könnyen elérhetők legyenek 
a helyi szolgáltatások és bővüljön a megfizethető bérlakások 
állománya. A képviselők egyetértettek abban, hogy előre-
mutató, minőségi szakmai munka született.

Gazdára találhatnak  
az üres lakások
A Bakai-Nagy Zita által előterjesztett Lakásügynökség 
program nemcsak régi problémára adhat választ, hanem 
a mostani válsághelyzetben válik igazán aktuálissá. A cél 
a rengeteg üresen álló kerületi lakás szociális hasznosítá-
sa: az önkormányzat magántulajdonban lévő lakások tartós 
használati jogát szerezné meg, azaz átvállalná azok bér-
beadását. Az önkormányzat a bérletpiaci díj 15 százalék-
kal csökkentett összegéért veszi át az ingatlant, majd ezen 
az áron adja ki szociálisan rászoruló személyeknek, csalá-
doknak. Az alpolgármester hangsúlyozta: az önkormány-
zat nincs abban a helyzetben, hogy a közel 200 kérelmezőt 
önkormányzati bérleményekben helyezze el, a magánlaká-
sok bevonása viszont sokat lendíthet a lakhatási szegény-
ség mérséklésén. A program ugyan a piacinál alacsonyabb, 
ám kiszámítható jövedelmet kínál a tulajdonosoknak, egy-
úttal leveszi róluk az adminisztratív terheket, emellett ez 
a módszer hozzájárulhat az albérletpiac kifehérítéséhez. 
– A rászoruló bérlők nem csupán 15 százalékkal járnak 
jobban, hiszen jogosultak lehetnek az önkormányzat lak-
hatási, energiatámogatási és egyéb szociális támogatásaira 
is, amelyekkel együtt jelentősen mérsékelhetők költségeik 
– mutatott rá Bakai-Nagy Zita. 

Végül a képviselők arról is döntöttek, hogy a 20 százalék fölé 
kúszó infláció miatt 15 százalékkal megemelik a rendezvé-
nyek, filmforgatások miatt fizetendő közterület-használati díjat. 

T. D.

Lakásügynökség segítheti a lakhatási nehézséggel küzdőket

Új koncepció alapján
fejlődhet Újbuda



7 | 2022. október 26. |   | 2022. október 26. | 6 

Az önkormányzat júniusban fogott 
bele a kerületi parkolás rendszerszintű 
átalakításába, amely elsősorban 
helyek felszabadítását célozza. 
Szentimreváros és a Gellérthegy után 
decembertől újabb díjfizetős zónák 
lesznek. A három ütemre tervezett 
zónabővítés aktualitásairól Lindmayer 
Bence, az Újbuda Parkolásüzemeltető 
Kft. ügyvezetője számolt be lapunknak.

December 1-jével Újbudán újabb 
városrészekben kell fizetni  
a parkolásért. Mire számíthat  
a lakosság, és milyen hatásokkal  
lehet számolni?
December 1-jétől díjfizetős övezetbe vonjuk Őrmező 
nagy részét, Kelenföldön pedig az Etele út vonzás-
körzetét, az intézkedéstől az átmenő, ingázó forga-
lom csökkenését várjuk. A cél az, hogy az itt élők 
tudják használni azokat a parkolóhelyeket, melyek 
közvetlen környezetükben vannak. Amikor haza-
érkeznek ne kelljen hosszú percekig keringeniük 
az autójukkal azért, mert az agglomerációból ér-
kezők P+R parkolónak használják a lakótelepeket. 
Akik eddig így jártak el, ezután továbbmennek, így 
a helyben lakók meg tudnak majd állni a házuk kö-
zelében, a környék élhetőbb lesz. Az Etele út vidékét 
azért vonjuk be soron kívül a zónabővítésbe, mert 
az egy éve megnyílt Etele Plaza rengeteg autóst vonz 
oda. Ugyanez a helyzet az őrmezői oldalon, ahol 
hamarosan átadják a Budapest One irodaházat. De 
nemcsak ezek a létesítmények, hanem az Etele téri 
közlekedési csomópont, a többféle villamos, a metró 
is nagy forgalmat gerjeszt. Ahhoz, hogy az autóval 
érkezők ne a házak előtt keressenek helyet, hanem 
a pláza mélygarázsát használják, fizetőssé kell ten-
nünk ezeket a területeket a lakosság érdekében. A helyben 
lakók november 1-jétől már megválthatják engedélyüket, 
amit érdemes elektronikus úton lebonyolítani, az ügy-
félablak rendszerünkön keresztül ez kényelmesen, gyor-
san és otthonról is elintézhető. Ha a lakók most váltják 
ki az engedélyt Őrmezőre vagy Kelenföldre, az december 
1-jétől egészen 2024. március 31-éig érvényes lesz, tehát 
közel másfél évre letudják tennivalójukat.

Változnak a várakozási engedélyek árai?
A képviselő-testület döntése alapján módosulnak az éves 
várakozási díjak: az első autóra 12 ezer forintot, a máso-
dikra 24 ezer forintot kell fizetni. Továbbra is biztatjuk 
az itt élőket arra, hogy használják az online kiváltás lehe-

tőségét. Ebben az esetben a várakozási díjon fe-
lül nem kell kifizetniük a 2000 forintos eljárási 
díjat. A kiváltható engedélyek száma is bővül. 
A korábbi lakossági engedélytípusok mellett 
a bérlőkre is gondoltunk. Mostantól ugyanis 
az albérletben lakóknak is lehetősége lesz arra, 
hogy megfelelő igazolások ellenében kiválthassák 
az éves engedélyt a lakóhelyük szerinti zónára. Ese-
tükben ez 24 ezer forintba kerül.

 
Júniusban kezdődött el az új parkolási 
koncepció megvalósítása, azóta milyen 
tapasztalatokat gyűjtöttek?
Azt látjuk, hogy a gellérthegyi és a szentimrevárosi terü-
leteken, például az eddig nagyon zsúfolt Diószegi utcá-

ban, érezhetően kevesebb az autó, 
és a helyiek is örültek a „felszaba-
dulásnak”. A lakóknak csak a ha-
táridőkre kell odafigyelni, és arra, 

hol állhatnak meg pontosan. Mert 
míg az idén október 15. előtt meg-

szerzett engedélyek 2023 márciusáig 
a kerület teljes területére érvényesek, 

az azóta kiadottak már nem. Két nagy kör-
zetre, nagyjából a Bartók Béla úttól északra és délre osz-
tottuk fel Újbudát, és az új engedéllyel rendelkező autó-
tulajdonosok kizárólag a lakóhelyük szerinti területen 
tudnak térítésmentesen parkolni. December 1-jétől pedig 
– Őrmező és Kelenföld bevonásával – már négy zóna sze-
rint adjuk ki az engedélyeket. 

aktuálisaktuális

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 
2023. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
„A” típusú pályázatot a felsőoktatási hallgatók számára
és „B” típusú pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat  
megkezdeni kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodákon 
(1113 Bp., Bocskai út 39-41. és 1113 Bp., Zsombolyai u. 4.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról:  
www.ujbuda.hu. További információ kérhető a +36-1-372-3470-es telefonszámon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (EPER- Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: http://www.bursa.emet.hu/ 
paly/palybelep.aspx. A pályázatot kizárólag az EPER- Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által  
aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4.) hétfőn 13–17 óráig 
és szerdán 8–16 óráig, vagy postai úton eljuttatni az Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési  
és Ifjúsági Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. november 3. HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

KORO1/22/10Ú2

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!

ÉLVEZZE A TERMÉSZET CSODÁS HANGJAIT!

Október 8án az állatok világ
napját ünnepelte a kerület 
a Bikás parkban. A lámától 
kezdve a hüllőkön át a terá
piás és mentőkutyákig szám
talan lénnyel ismerkedhetett 
meg a közönség. Délelőtt 
az állatsimogatók, délután 
a Kutyamustrára felsorakozó 
négylábúak vonzották a legtöbb 
látogatót. A BakaiNagy Zita 
fővédnök által zsűrizett megmé
retésről a gazdik ajándékcso
maggal térhettek haza. 

Valóságos állatkertté változott a Bikás 
park október 8-án, az állatok világnapja 
alkalmából szervezett önkormányzati ren-
dezvényen. A programok közül az állatsi-
mogatóknál lehetett mérni a legmagasabb 
„cukiságszintet”. A kiskecske mindenki-
vel hajlandó volt összebarátkozni, a ki-
rálypitont nyakláncként hordták a bátor 
jelentkezők, a nyuszi viszont ráerősített 
a sztereotípiákra: annyira félt a simoga-

tástól, hogy egy tyúk alá próbálta magát 
bevackolni. 

A főszerep a kutyáké volt, délelőtt renge-
tegen álltak sorba, amíg a gazdik regisztrál-
ták őket a szépségversenyre. Aki nem tudta 
kihozni a rendezvényre otthoni kedvencét, 
az az Állati jó arc fotópályázatra nevezhet-
te be. A várakozásokkal ellentétben nem-

csak kutya- és macskaportrék érkeztek, 
de süni, sáska, hörcsög, kígyó is szerepelt 
a fotókon. Ha lett volna okoskutya-verseny, 
azt biztosan a segítő és terápiás ebek nye-
rik meg. A Noé Speciális Kutató-mentő 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint 
a Magyar Rescue 4x4 Mentőszervezet jó-
voltából egy személykeresésre kiképzett 
eb egy eltűnt felnőtt felkutatását demonst-
rálta. A Tordasi Állatasszisztált Terápiás 
és Oktatási Egyesület segítő kiskutyái pe-
dig elképesztő trükkökkel kápráztatták el 
a főként családosokból álló közönséget. 

A szervezők állatorvosi tanácsadással, 
a felelős állattartásról szóló beszélgetéssel 
és kutyás bemutatókkal is készültek. Utána 

következett a Kutyamustra legizgalmasabb 
része, a kutyák felvonulása, majd az ered-
ményhirdetés. A szépségversenyre kistes-
tű, közepes és nagy termetű kategóriában 
lehetett nevezni. A bemutatkozás során 
megismerhettük a versenyzők élettörténe-
tét, képességeit és egyéniségét, miközben 
a gazdik egy-két apró trükkel próbálták 
melléjük állítani a zsűrit. Végül a kistestű 
keverék kategóriát Büdi, a bulldog keverék 
nyerte meg, a fajtatiszta győztes pedig egy 
skót terrier lett. A nagytestűek között Kodi, 
a gyönyörű pireneusi hegyikutya állhatott 
a dobogó legmagasabb fokára, de a legidő-
sebb ebet, Maszatot is elismerték.

T. D.

Állati jó hétvége  
a Bikás parkban

Felszabadulnak  
a parkolóhelyek
Idén újabb városrészeket vonnak be a díjfizetős zónákba

2022. december 1-jétől
2023-as 
várható 
bővülés

fővárosi fenntartású terület

2022. augusztus 1jétől

eredeti parkolási zónák

2022. július 1jétől

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

Tisztelt Közös Képviselők  
és Lakásszövetkezeti Elnökök!
Újra megrendezésre kerül a Közös 
Képviselők Klubja rendezvényünk, 

melynek időpontja:

2022. november 3., 16.00
Helye: Budapest Főváros XI. Kerület  

Újbuda Polgármesteri Hivatala  
(Bp., XI., Zsombolyai utca 5.)  

földszinti nagyterem.

Előzetes regisztráció: 
dr. Bartos Csilla:  

372-4631, bartos.csilla@ujbuda.hu 
Kapitány Regina Anna:  

381-1385, kapitany.regina@ujbuda.hu

Eredményes együttműködésükben bízva  
számítunk aktív közreműködésükre.

KÖZÖS KÉPVISELŐK 
KLUBJA
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A természet kör-
forgását, állandó 
változását ábrá-
zolja Góra Or-
solya festőmű-
vész Az örök 
áramlás forrása 
II. című soroza-
ta. A Nemcsics 
Antal szín- és kör-
nyezettervező fes-
tőművész színdinamikai 
elmélete alapján készített 
festményekből október 20-
án nyílt kiállítás az Újbuda 
Galériában. Góra Orsolya 
a színelmélet alapján festi 
meg azokat az elsősorban 
magyarországi tereket, tája-
kat, ahol járt.

– Az orosz–ukrán hábo-
rús borzalmak ellenpont-
jaként a gellérthegyi Sza-
badság-szobor is feltűnik 
a tárlaton, ám nem a meg-
szokott „giccses, turisták-
nak szóló ábrázolással” – 
mondta a festő. – Az erős nő 
alakja a vészterhes időkben 
a béke üzenetét hordozza – 
tette hozzá.

Szabadságszobor az Újbuda Galériában

Amikor az ősz az utol
sókat rúgja, a hűvösebb 
hónapokban űzhető 
szabadtéri sportok 
mellett egyre népsze
rűbbé válik a beltéri 
edzés. A Kelen SC után 
most egy klasszikus 
terem, illetve küzdő
sport kerületi képviselőit 
mutatjuk be, a főként 
muay thai boksz
szal foglalkozó Young 
Wolf Chiefs, vagyis 
a Fiatal Farkas Főnökök 
közösségét.

A klub 2015 óta működik a Kánai 
úti Sport11 Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontban. Ve-
zetőjük, a kárpátaljai születésű, 
hosszú ideje Magyarországon élő 
Lelekács Csaba igazi „nagyvad”: 
minden idők legeredményesebb 

hazai thai boksz harcosa, aki an-
nak idején még a pokolian erős 
ukrán válogatottba is befért. Vi-
lágbajnoki címet már magyar szí-
nekben szerzett, a legendás thai-
földi „Herceg Kupán” második 
tudott lenni.

Lelekács Csaba a ringbeli sike-
rek után mesterként folytatta, több 
fővárosi helyszínen oktatta a fiata-
lokat az álló harcos küzdelemre, 

a legkisebbektől kezdve a világ-
bajnoki álmokat szövögetőkig. Ma 
egy családias, ám profi szemléle-
tű kis klubot visz a Sport11-ben. 
Habár a „kis” jelző legfeljebb 
a Young Wolf viszonylag csekély 
kiterjedésű főhadiszállására igaz, 
ugyanis a Farkasok igencsak fe-
szegetik határaikat.

A csapat jelenleg a Kánai úti 
különterem tatamiján, illetve 

a mellette fekvő, 4x4 méteres 
ringben jön össze minden hétköz-
nap délután. Az edzések teljesen 
nyíltak, tehát óvodástól a szenior-
korosztályig bárki részt vehet raj-
tuk, a versenyzők pedig általában 
hétvégén is kesztyűt húznak.

– Kis Farkas vagy más for-
dításokban Fiatal Farkas egy 
cheyenne indián törzsfő, egyben 
híres amerikai szabadságharcos 
is volt. Tehát fiatal volt, farkas 
volt és még harcos is, róla kapta 
nevét ez a klub – mondta Lelekács 
Csaba, hozzátéve, hogy a farkas 
a magyar történelemben is szim-
bolikus szerepet játszott. Persze 
a névnél fontosabb a hazánkban 
egyedülálló technikai-taktikai 
oktatási stílus, illetve az a szel-

lemiség, ami áthatja az egyesület 
mindennapjait.

Bár időnként túrázással és ter-
mészetvédelemmel is foglalkoz-
nak, korábban pedig grappling is 
volt (a földharc egyik formája – 
a szerk.), a hangsúly itt az ütő-rú-
gó sportokon van, a kick boksz, 
a K1 és főleg a thai boksz alapjait 
lehet elsajátítani. Aki azt hinné, 
hogy ez megegyezik az akciófil-
mekben látható fékevesztett, vé-
res küzdelemmel, az mindenkép-
pen látogasson el ide, hogy saját 
szemével lássa, hogyan küzdenek 
kicsik és nagyok, fiatalok és idő-
sebbek, összetartásban, egymást 
biztatva, segítve.

Ahogy a mester mondja:  
„a legfontosabb a csapat. Hogy 
ezek a srácok, ez a társaság több 
legyen annál, mint hogy csak 
összejárunk edzeni. Embert sze-
retnénk faragni a gyerekekből, 
a fiatalokból. Úgy látom, jó úton 
haladunk, de az élet majd eldönti”.

sportkult

Minden negyedik  
– premier a MU Színházban
Nők meséltek nem csak nőknek, nem csak női té-
mákról a MU Színházban a Manna Produkció Min-
den negyedik című előadásának bemutatóján október 
13-án. A színésznők saját emlékeiket vagy mások 
igaz történetét mondták el művi abortuszról, spontán 
vetélésről, sürgősségi császármetszésről, rendelle-
nességgel diagnosztizált magzat világra hozatalával 
kapcsolatos dilemmáról. – A darab többeket érintő 
kérdéseket boncolgat: döntési nehézségek, gyermek-
születés, család. Sokan akkor is boldogok, ha nem 
születik gyermekük, mások boldogsága ezzel telje-
sedik ki – mondta Csábi Anna rendező, színésznő. 

Minden negyedik terhesség idő előtt megszakad 
– a súlyos gondolatokat ébresztő produkció őszintén 
mesél el megtörtént eseteket. Jankát elhagyta a tár-
sa, miután arra kérte, vetesse el magzatukat. Anikó 
terhességét az orvosok akarják megszakítani. Erika 
nem akar gyereket, vetélés után mégis úgy érzi ma-
gát, mint egy kiürült bádogdob. Cili és Rita rendre 
elveszítik magzatukat. Feltűnik Janka nagymamája 
is, és a régmúlt idő. Az egészségügyi dolgozó Me-
lindát játszó Sebők Maya színésznő hangsúlyozta, 
az elszánt nőkről szóló előadás groteszk. Humorral 
kezeli a nők mögött feltűnő szereplőket, és a tár-
sadalmi éretlenséget, ami a jelenséget körülveszi. 
Csábi Anna, Gáspár Anna, Földes Eszter, Fullajtár 
Andrea, Sebők Maya, Szegvári Júlia és Tordai Teri 
az anyák legnehezebb pillanatait idézik meg ironi-
kus dalokkal, minimalista koreográfiákkal.
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Remekművek  
az AKH színpadán
Oravecz György 
z o n g o r a m ű v é s z 
és Dúlfalvy Éva he-
gedűművész Liszt 
Ferenc, Kodály 
Zoltán és Claude 
Debussy alkotá-
sai mellett César 
Franck A-dúr 
szonátáját játszot-
ta a Remekművek 
összhangban című 
k o n c e r t s o r o z a t 
előadásán október 
12-én, az Albertfal-
vi Közösségi Ház 
nagy termében. 
A Liszt-specialis-
taként ismert Ora-
vecz György nem 
véletlenül válasz-
totta ezeket az al-
kotásokat. – A 19. 
és 20. századi ze-
neszerzők neve általában mindenkinek ismerős, a közönség – legyen 
szó fiatalokról vagy idősekről – élvezettel hallgatja a műveket – mond-
ta a zongoraművész. A szintén Újbudán élő Dúlfalvy Éva anyaként is 
azt tapasztalja, hogy a komolyzenei nevelés egy életre meghatározza 
az emberek kultúraszeretetét. A két muzsikus az idei idényben hasonló 
repertoárral lép fel a kerületi közösségi házakban. 

Mindenkit befogad a muay thai boksz világa

Fiatal Farkasok  
a Kamaraerdőben

„Itt 
megtaláltam 
a helyem. 
Világbajnok 
leszek!”
Göböl László Töhötöm világ-
bajnok lesz – a 18 esztendős 
újbudai versenyző olyan el-
szántsággal mondja ezt, hogy 
nem is lehet másként. A XIV. 
kerületből jár át a XI. kerület-
be, mert úgy érzi, hogy ebben 
a közegben tud hamarosan 
olyan magas szintre tud jut-
ni, amilyenre szeretne. „Le-
lekács Csaba egy éven belül 
versenyzőt faragott belőlem, 
és meg is nyertem a WFC 
Európa-kupáját, emellett to-
vábbi sikeres meccseim is 
voltak. Eddigi életemet vé-
gigkövette a sport, fociztam, 
kosaraztam, szeretek falat 
mászni és úszni is, de meg-
mondom őszintén, mindig 
kicsit balhésabb gyerek vol-
tam, folyton a boksz, a bunyó 
érdekelt. Amikor tavaly ok-
tóberben ide kerültem, rögtön 
éreztem, hogy Lelekács Csa-
ba lesz az az edző, aki engem 
végig fog kísérni a karriere-
men. Nagyon erős motivációt 
érzek mellette, szeretnék vele 
egészen a világbajnoki címig 
elmenni.”

Apa és fia, sőt, az egész család 
együtt edz

Szalay Zsolt négy esztendeje ismerkedett meg a muay thai boksz-
szal tízéves fia, Patrik révén, akit akkoriban úszni vittek a Sport11-
be. Egy nap benéztek a zsákokkal és tükrökkel felszerelt terembe, 
és az akkor hatéves gyereknek az ingergazdag környezet annyira 
megtetszett, hogy azóta versenykörülmények között négy mérkő-
zést is vívott. Időközben apukája is be-beszállt az edzésbe, és mára 
neki is az élete részévé vált a muay thai. Patrik még nem tudja, meg-
marad-e a versenyzés mellett, édesapja szerint viszont nem is ez 
számít. Fontosabb, hogy van egy közös apa-fiú program, időnként 
még az is előfordul, hogy az egész család, apuka, anyuka és három 
gyerek együtt mozog a Kánai úton. A muay thai már szinte szere-
lem a számukra, és ezt a köteléket Lelekács Csaba fonta.

Világbajnok kezek közt 
tanulhatnak gyerekek és felnőttek

Lelekács Csaba: „A volt szovjet tagállamok küzdősportiskolája 
azért nagyon hatékony, mert más szemlélettel áll a küzdelemhez, 
mint a legtöbb európai nemzet. Én ezt tudtam hazahozni, és kár-
pátaljai születésű magyarként ezt próbálom a XI. kerületben meg-
honosítani. Hozzánk bárki lejöhet, sokan fordultak meg itt olya-
nok – akár 50 éves kor felett –, akiknek semmilyen küzdősportos 
múltjuk, sőt, igazából sportmúltjuk sem volt, és itt szerettek bele 
a muay thai világába. Ez a sportág egyedülálló, mert olyan alap-
vető, ösztönös emberi képességeket fejleszt, amelyeket modern 
életünk csak a legritkább esetben állít kihívás elé. Mindenkinek 
ajánlanám, nem csupán annak, aki versenyezni akar, hanem annak 
is, aki fogyasztani akar vagy stresszt szeretne levezetni. Volt, aki 
a rovott múltját, vagy ilyen-olyan káros szenvedélyét hagyta hát-
ra, mások az önbecsülésüket, vagy éppen a bátorságukat találták 
meg itt. A gyerekeknek játékosabb, a hobbistáknak változatosabb 
foglalkozásokat tartunk, a versenyzők pedig szisztematikus edzés-
munkát végeznek”.

ÉS ELEKTRONIKAI

NOVEMBER 5.  I  8:00–12:00

ÚJBUDA

Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. idén is megszervezi őszi 
nagytakarítási programját a kerület közterületein. Az előző évekhez hasonlóan lehetőség van a 
veszélyes- és elektronikai hulladékok leadására is – háztartási mennyiségben.

LEADHATÓ: toner, valamint festék, tinta, ragasztó és gyanta, fáradt olaj, halogénmentes old-
ószer, szennyezett csomagolási hulladék, szórófejes/hajtógázas palack, gumiabroncs, gumihul-
ladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, fénycső, hűtőgép (kompresszorral), 
étolaj és zsír, lejárt gyógyszer, szárazelem, elektronikai hulladék (pl. háztartási gép, számítógép), 
képcsöves hulladék (monitor, tv).

HELYSZÍNEK:
GAZDAGRÉT:  
Rétköz utca- Torbágy utca sarok
SZENTIMREVÁROS:  
Edömér utcai parkoló
ŐRMEZŐ: Őrmezei piac területe
KELENFÖLD: Vahot utca – War-
tha Vince utca sarok
ALBERTFALVA: Fehérvári út – 
Vegyész utca sarok
KELENVÖLGY: Hunyadi Mátyás 
út –Kővirágsor (buszforduló)



11 | 2022. október 26. |   | 2022. október 26. | 10 kult kult

 � Ingatlan, lakás
AZONNAL fizető, készpén-
zes ügyfeleinknek keresünk 
lakottan (haszonélvezeti 
joggal) eladó ingatlanokat.  
Hívását tisztelettel fogadom: 
06/30/815-2525,  
v.valeria@citycartel.hu 
ÖNKORMÁNYZATI lakást 
vennék! 06/30/452-5074.
  

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

 �Oktatás   
GYERMEK (korrepetálás, 
pótlás), felnőtt (kezdő, haladó, 
vizsgafelkészítő) színvonalas 
németnyelv-tanítás.  
Októberi akció: 2500 Ft/50 
perc: +36/70/947-1182. 
 

 � Villany,  
víz, gáz, fűtés     
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fű-
tés: 06/30/966-0542.           
VILLANYSZERELÉS 
azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás 
József villanyszerelő mester. 
ELMŰ-ügyintézés!  
246-9021, 06/20/934-4664.           
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsz-
szolgálat. CSAP, SZIFON, 
WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása.  
06/70/642-7526.     
VÍZSZERELÉS, csap-
telepcsere, radiátorcsere, 
csőtörésjavítás.  
+36/70/281-1956. 
 

 � Lakásszerviz           
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes 
körűen: 202-2505, 06/30/ 
251-3800, Halász Tibor.     
KLÍMAMEN: klímatisztítás, 
karbantartás, csere, új klíma-
telepítés, Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30/857-2653.          
          

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

 � Szolgáltatás      
ASZTALOSMUNKÁK, 
ajtó-, ablak-, zárjavítás kicsi-
ben is. 06/70/262-8598.    
REDŐNY, reluxa, szúnyog-
háló, napellenző készítése, 
javítása. Redőnytokok szigete-
lése. 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, burko-
lást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozga-
tással, takarítással.  
Tel.: 06/30/422-1739.   
II. KERÜLETI lakos pro-
fesszionális gépekkel vállal 
ablaktisztítást 12 méter ma-
gasságig. Kárpit- és szőnyeg-
tisztítás, ózongenerátoros 
fertőtlenítést, felújítás utáni 
teljes takarítást ingyen kiszál-
lással. 06/30/309-8639.   
LAKÁSFELÚJÍTÁS, -átala-
kítás, külső-belső építőipari 
munkák. Összeszokott buda-
pesti kivitelezőcsapat referen-
ciákkal. Gyors ajánlattétel. 
Kőműves, burkolás, víz-, gáz-, 
fűtés-, villanyszerelés, festés, 
parkettázás: 06/70/245-8334.  
SZOBAFESTÉST, tapé-
tázást vállalok garanciával: 
06/30/913-8245.     
KONTÉNERES sittszállítás, 
sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
TÁRSASHÁZAK és la-
kásszövetkezetek kezelése. 
E-mail: aktivhazkezelo@
gmail.com 06/30/990-7694.  
www.aktivhazkezelo.hu 
PEDIKŰRÖS házhoz megy! 
Pedikűr-manikűr otthonában! 
Tel.: 06/70/555-4104.      
SZOBAFESTÉST, csem-
pézést, kőművesmunkát, 
kisebb javításokat is vállalok. 
06/30/9750-053.  

EZERMESTER munkák ga-
ranciával: www.barkacsolas.
hu. Tel.: +36/30/235-6058.  
TEHERAUTÓBÉRLÉS 
kedvező áron Újbudán.  
Tel.: 06/20/213-0693.  
TETŐSZERVIZ!  
Zomborcsevics Gergő: 
06/30/222-4428. 
PEDIKŰRÖSKÉNT házhoz 
is megyek. Kezelés ára: 5000 
Ft. Elérhetőség:  
06/30/445-3876. 
REDŐNYSZERVIZ! Gurt-
nicsere, javítások. Bibarcz 
György: 06/30/222-4428. 
TETŐDOKTOR! Régi, 
hajlott tetők javítása, cseréje, 
beázáselhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS 
munkák: 06/30/622-5805, 
06/20/492-4619.
KLÍMASZERELÉS kedve-
ző áron! +36/20/381-0703.
  

 �Gyógyászat    
GYÓGYPEDIKŰR otthoná-
ban 06/30/206-4801.
SZAKÁPOLÁS, gyógytor-
na, rehabilitáció, gondozás, 
akár 24 órában, mindez ottho-
nában. 06/30/247-1095.            
   

 � Régiség  
MENORA Antikvitás! Kima-
gasló készpénzért vásárolunk: 
régi bundákat, bútort, por-
celánt, festményt, hangszert, 
ezüsttárgyakat, varrógépet, 
kitüntetést és mindenféle régi 
dísztárgyat. Díjtalan kiszállás. 
XI. ker., Bartók Béla út 78. 
06/20/353-6731.
PAPÍR- és fémpénzt, bélye-
get, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk, 
és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154, nyitva: H–SZ 10–17,  
Cs 10–19.     
KELETI szőnyeg és mű-
tárgybecsüs vásárol régi 
szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszál-
lás díjtalan. 06/30/456-3938.    
KERESSEN minket! 
Segítünk szétválasztani 
az értéket képviselő régisé-
geket, használt ruha, bunda, 
szőrme. Megegyezés szerint 
megvásároljuk készpénzért 
helyben. Keressen bizalom-
mal! 06/20/331-3148,  
Fábri Erika.  
MEGNYITOTTUK üzle-
tünket! Vásárolunk: bundákat, 
ruhaneműket, festményeket, 
porcelánokat, órákat, arany-
ezüst ékszereket. Teljes körű 
hagyaték felszámolása.  
II. kerület, Török utca 4.  
06/20/231-0572,  
06/20/324-6562. 

 �Gondozás 
FIATAL, becsületes és meg-
bízható, diplomás XI. kerületi 
pár idősgondozást vállal.  
Tel.: +36/20/517-7841.  
  

 � Állást kínál    
IDŐSGONDOZÁS, gyer-
mekfelügyelet, takarítás. 
Családokhoz ajánlunk 
és keresünk idősgondozókat, 
bébiszittereket, takarítókat. 
06/70/380-5649, 06/1/336-
1094, Empátia Iroda. 
BELVÁROSI hotel mélyga-
rázsába keresünk nyugdíjas 
munkatársat portási munka-
körbe. 24/72 órás beosztásban. 
Jelentkezés: 06/20/377-6202. 
ETELE téri, 35 éve működő 
szépségszalonomba fodrászt 
keresek: 06/70/374-1106.  
KŐMŰVEST, szobafestőt, 
segédmunkást felveszek, 
06/30/9750-053. 

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

 � Vegyes           
AUTÓFELVÁSÁRLÁS 
azonnali készpénzfizetés-
sel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.  
LEINFORMÁLHATÓ 
fodrásznő házhoz megy: 
06/70/374-1106.

apróhirdetés

PIAGGIO CENTRUM

Kedvezményes bruttó ár 8 888 730 Ft.

1112 Budapest, Vizsla utca. 1-3.

*A Piaggio NP6 Porter Start/Pro felszereltségű, szimpla kerekes, 15 l-es LPG tartályos,  2 200 mm-es plató hosszúságú verzió kedvezményes ára. 

A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az ár 2022.06.17-től visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem 
minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett árak ajánlott listaár, mely az általános forgalmi adó és a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön 
hivatalos márkakereskedőjénél. A kép illusztráció. Billenő plató: kombinált üzemanyagfogyasztás (WLTP): LPG 11,1-12,6 l/100km, benzin 9,1-10,1 l/100 km; CO2 kibocsátás: LPG 180-204 g/km, benzin: 206-229 g/km.

ÚJ PIAGGIO

NETTÓ 6 999 000 Ft*

HASZONGÉPJÁRMŰ
BILLENŐPLATÓS

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

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

Tanfolyamajánlók:
November 8. 18.00
Albertfalvi  
Társasjáték Klub
Minden hónap első kedd estéjén 
szeretettel várják a klub szerve-
zői a társasozásra, jó társaságra, 
új kihívásokra vágyókat, mert 
együtt lenni és társasozni jó. 
Csatlakozni is lehet a csoport-
hoz: https://www.facebook.com/
events/441236154694251. A rész-
vétel díjtalan.

Rajzszakkör 
Minden szerdán 17.00–20.00
Megfelelő létszámú jelentkező 
esetén az Albertfalvi Közösségi 
Háznak ismét lesz rajz- és fes-
tőiskolája Volent Kati festő-grafi-
kus-dekoratőr vezetésével. 
A témák: csendélet, tájkép, portré; 
a technikák: ceruza, szén, akvarell, 
akril. Tájékozódni az akh.ujbuda.
hu oldalon, jelentkezni az oktató 
elérhetőségein lehet: 06/70/618-
3653, 06/30/292-4964; volentkata-
lin54@gmail.com. Művészoldal: 
www.facebook.com/volentart

Szeniorörömtánc 
Minden csütörtökön 16.30–
18.00. A zene örök, a tánc öröm. 
A szeniorörömtánc mozgás, agy-
torna és örömteli együttlét keveré-
ke. Kevés lépéskombinációból álló 
koreográfia jellemzi, nincsenek 

hirtelen mozdulatok, ugrások, csak 
jól ismert zenékre, idősebbeknek 
kialakított tánclépések. Érdeklődni 
lehet Drimál Andrea tánctanárnál: 
06/30/231-2150; www.facebook.
com/anditanc.

Maminbaba Julcsival 
Minden pénteken 10.00–11.00. 
A Maminbaba egy hordozós, lati-
nos, táncos mozgásforma, amely 
kikapcsol, feltölt és csinosít. A ba-
bát nem kell másra bízni, hiszen 
az órán szakszerűen, biztonságo-
san és megfelelő hordozóban ringa-
tózik – vagy még pocakban van –, 
legtöbbször el is alszik anyukáján. 
A Maminbaba fejleszti a babák 
ritmusérzékét, egyensúlyát, segíti 
a kötődést, nem igényel semmilyen 
sportos, táncos vagy hordozós előz-
ményt. A 60 perces órára ingyenes 
a babahordozó. Bejelentkezés szük-
séges, előre jelzett hordozóigénnyel 
együtt: Ádám Julianna, 06/30/388-
3368; adamjulcsi@gmail.com

Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/gaz-
dagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/

November 7. 18.00
Világjárók klubja. 
Pál Tamás klubve-
zető válogatásában az érdeklődők 
videós/fényképes úti beszámolókat 
tekinthetnek és hallgathatnak meg, 
minden hónapban más-más csodás 
tájra barangolva virtuálisan. A klub 
nyitott, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

November 11. 17.30
Fabula Bábszínház: Vuk. Jegyek 
kedvezményes előrendeléssel előző 
nap éjfélig a mesehajo.com oldalon, 
vagy aznap a helyszínen válthatók.

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház 
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2. 
https://www.face-
book.com/ 
kelenvolgyikozossegihaz 
kkh@ujbuda.hu 

Október 29. 18.00–22.00
Kelenvölgyi Rock Klub 
Közreműködik a Hestia, vendég 
a +BASS. Belépő: 1000 Ft.

TANFOLYAMOK,  
FOGLALKOZÁSOK
Színjátszó foglalkozás
Hétfő: 17.00–19.00. Foglalkozásve-
zető: Szőke Olivér.

Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig). 
Szerda: 9.30
Bábos torna (1–3 éveseknek). Szer-
da: 10.15
Foglalkozásvezető: Dulai Rita.

Klasszikus balett  
– négyéves kortól ajánlott
Szerda: 16.30. Foglalkozásvezető: 
Holubné Kogler Katalin balettmes-
ter, tánctanár.

Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00. Foglalko-
zásvezető: Gulyás Zizi.

Callanetics  
– mélyizomtorna nőknek

Péntek: 11.00. Foglalkozásvezető: 
Nagyné Tauzin Csilla.

Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész vezeté-
sével (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

Őrmezei 
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
okh@ujbuda.hu,
Telefon: 309-0007.

Október 28. 9.00–10.30
Anyakapocs beszélgetőkör. 
Anyai elakadása-
ink – sématerápia 
a gyakorlatban. 
Házigazda: Bekecs 
Bogi pszichológus. Jelentkezés: 
anyakapocs@gmail.com. Részvé-
teli díj: 2000 Ft.

Október 28. 16.00–17.30
Csokit vagy csalunk! Hallowe-
en-játék Őrmezőn. Az ijesztgetés-
hez a térképet a Don Pepe mellett, 
az óránál veheted át 16.00–16.30 
között. A részvétel feltétele 

a rémisztő jelmez és a „Csokit vagy 
csalunk” jelszó bemondása az üz-
letben. A játék ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött a kaptar@ujbuda.
hu címen október 26. 12.00 óráig

Október 28. 18.00
Színek, imák Rajastanból. 
Szécsényi Zsuzsanna fotográfus ki-
állítása. Megnyitja: Farkas István 
fotográfus. Helyszín: Társalgó Ga-
léria és Kávézó. Megtekinthető: no-
vember 21-éig nyitvatartási időben.

November 4. 18.00
Skicc. Kiállítás a Skicc Alkotó-
csoport nyári táborában készült 
alkotásokból. Kiállítók: Kecskés 
Róbert (Románia), Pats Dániel, 
Pats József. Megnyitja: Pats Dáni-
el. Közreműködnek a Weiner Leó 
Katolikus Zeneiskola és Zenemű-
vészeti Szakgimnázium növendé-
kei. Helyszín: Kréher Péter-terem. 
Megtekinthető: november 28-áig 
nyitvatartási időben.

November 4. 19.00
Újbudai Botladozó Táncház. 
Házigazda: Vadrózsák Néptánc-
együttes. Táncot tanít: Onodi Attila 
táncművész. Zenél: Lakatos Áron 
és barátai. Belépő: 800 Ft.

Bachata tánckurzus Őrmezőn
Szervező: Tricksy Dance Táncstú-
dió. Október 26-ától szerdánként 
20.15–21.45. Részvételi díjak: 
4+1 alkalmas bérlet, előre fizetve: 
10 990 Ft/fő, 4+1 alkalmas bérlet, 
a helyszínen fizetve: 11 990 Ft/fő. 
Regisztrációval kapcsolatban ér-
deklődni az ŐKH-ban!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Kövessék Facebook-oldalunkat!

Közösségi házak ajánlója „A magyar 
festészet napja 
a mániám”

A 20. évfordulóját ünneplő 
Magyar Festészet Napja 
rendezvénysorozat idei 
megnyitója előtt, 2022. szep
tember 8án elhunyt Bráda 
Tibor Munkácsydíjas festő 
és üvegművész, a Magyar 
Arany Érdemkereszt, a Pro 
Cultura Christiana és a Pro 
Cultura Újbuda kitüntetés 
tulajdonosa.

Bráda Tibor fiatalon került Karcag-
ról Budapestre, a Török Pál utcai kép-
zőművészeti gimnázium után a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán folytatta 
tanulmányait. Friss diplomásként szob-
rászoknak tanított alakrajzot, később 
a látványtervezők és a restaurátorok 
rajz- és festőképzését vezette egészen 
nyugdíjazásáig. A Magyar Festészet 
Napja ez évi kiállításmegnyitóin min-
denhol megemlékeznek róla, de talán 
a legmeghatóbb az, ahogy tanítványai 
gondolnak rá. A fiatalokat meleg szív-
vel és teljes bizalommal fogadta, arra 
ösztönözte őket, hogy soha ne hagyják 
veszni vágyaikat, képességeiket, hanem 
dolgozzák ki magukból. 

Festői korszakának első periódusát 
a természetelvűség jellemezte, képeiről 
visszaköszön a gyerekkori alföldi táj, 

a Balaton, Erdély, majd később a hor-
vát és az olasz tengerpart. Látványél-
ményeit kiváló rajztudásával és érzéki 
festőiséggel örökítette meg, álomszerű 
figurái sokszor talányos, néha groteszk 
formát öltöttek. Az 1990-es évektől fo-
kozatosan elfogadta a nagy üvegmun-
kákra szóló egyházi megbízásokat is. 
Ezt követően munkásságán belül külön 
csoportot alkottak bibliai vonatkozású 
művei. Több magyarországi templom 
ablakainak befejezése után 2007-ben 
felkérték a dunaújvárosi Krisztus Király 
templom ólomüveg ablakainak tervezé-
sére és megvalósítására. Az idén nyáron 
befejezett hatalmas ablakok tanúsítják 
alapos vallástörténeti ismereteit, végte-
len fantáziáját és nem utolsósorban azt 
szakmai tudást, ahogy a természetes 
fény hatását kihasználta.    

Bráda Tibor több szálon is kötődött 
a XI. kerülethez. Kollégiumi éveit 
a Gellért-hegyen töltötte, majd Deák 
Ilona festőművésszel való házasságkö-
tése után a Csukló utcába költözött. Fe-
leségével és lányaival közös műtermét 
a Diószegi utcában alakította ki, ahol 
mindenkit tárt ajtóval, barátságos mo-
sollyal, kávéval, alkalmanként egy-egy 
pohár borral fogadott.  

A kerületben a kultúra keretei több 
formában is megújultak. 1985-ben 
a Bartók 32 Galériában megalakult 
a Dunap-Art, az ország első önállóan 
működő művészeti egyesülete. A szob-

rászokat, keramikusokat, textil- és fes-
tőművészeket magába foglaló csopor-
tosulásra az újdonság összetartó ereje, 
a különböző generációk együttes kiállá-
sa, a toleráns gondolkodás volt jellem-
ző. Bíztak abban, hogy az új szervezeti 
forma a barátságon túl új lehetőségeket 
is kinyit számukra. Az alkotóközösség 
részt vett a kerületi rendezvényeken, 
például a Karinthy Frigyes emlékév so-
rán és a Kondorosi úti uszoda építése-
kor. Bráda Tibor az 1987–1988-as évek 
elnökségét vállalta, kiállítások szerve-
zésével itthon és külföldön egyaránt. 
Céljuk az volt, hogy kilépjenek a vas-

függöny mögül, és megmutassák a kor-
társ hazai művészet eredményeit. 

A magyar festészet ünnepe az alko-
tóközösség ötletelése során vetődött 
fel. Bráda Tibor „nem tudta elengedni” 
a festészet népszerűsítésének gondola-
tát, egyre több érvet hozott fel mellette. 
Sokat emlegette Supka Gézát, az ünnepi 
könyvhét kezdeményezőjét, aki a példa-
képe volt, és szintén a kerületben lakott. 
2000 táján körvonalazódott az időpont 
is: ez természetesen a festők védőszent-
je, Szent Lukács napja lett. 

2006-ban így vallott egyik kiállítá-
sának katalógusában: „Életem során 
mindig sok társadalmi munkát végez-
tem, mindig a szakmáért. Úgy látszik, 
ez egyeseknél eleve elrendeltetés dolga 
= Isten csapása. Most a magyar festé-
szet napjának megszervezése a máni-
ám”. Fontosnak tartotta, hogy azoknak, 
akik az alkotás magányában festékkel, 
vászonnal élnek nap mint nap,  legyen 
egy közös ünnepük. 

Bráda 2002. október 18-án itt, Újbu-
dán Szentgyörgyi Józseffel (+), Fabók 
Gyulával (+), Zsolnai Gáborral és szá-
mos önkéntes művésszel megszervezte 
az első magyar festészet napját. Min-
dent maguk csináltak: szerveztek, 
szponzorokat kerestek, paravánokat 
építettek. Az akkori önkormányzat ve-
zetése – Juhos Katalin polgármesterrel 
az élen – felvállalta ezt a programot, 
bízott a jövőjében is, és 10 millió forint 
támogatást nyújtott. Idővel a program 
átlépte Újbuda, Budapest, sőt, az or-
szág határait is. A támogatók díjak ala-
pításával járulnak hozzá a rendez-
vényhez, amely mára differenciálódott 
a fiatalok, a középgeneráció és a doye-
nek kiállításaira, valamint különböző 
tematikus bemutatókra. A Magyar Fes-
tészet Napja Alapítvány eseményeihez 
sok magángaléria és közintézmény is 
kapcsolódott. 

Emlékezés  
Bráda Tiborra
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fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
Minden hónap második szerdáján.  
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu
BAKAINAGY 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
ELEKES TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján 
+36/20/201-8588, elekestamas@fidesz.hu 
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
KREITLERSAS MÁTÉ (LMP)  
4. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján: 
+36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu
LADOS TAMÁS (MOMENTUM)  
14. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
lados.tamas@momentum.hu, +36305588375
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. 
Fogadóóra: 2022. 10. 20. 17-18 óra között 1119 
Budapest, Mérnök utca 40., MSZP iroda. 
Emellett egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, 
varga.gergo@ujbuda.hu

pártok  
eseményei

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének 
munkatársai az alábbi elérhetőségeken 
várják az érdeklődők megkeresését. 
Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11., 
nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
12–17, pénteken: 9–14 óráig. Mobil: 
+36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@
fidesz.hu, web: facebook.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.szilvia@
jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk 
e-mail címe nem változott, továbbra 
is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk 
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék 
híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-
oldalon!
 

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

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

 � A XI. KERÜLETI MI 
HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
„Ne támogasson a kormány olyan 
szankciót Oroszországgal szemben, 
amely a magyar embereknek kárt 
okoz!” címmel aláírásgyűjtés a https://
mihazank.hu/szankciokellen címen. 
XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk 
Újbudai Szervezetének elnökénél 
és országgyűlési képviselőjénél, 
Novák Elődnél lehet érdeklődni 
(novak.elod@mihazank.hu), illetve 
a párt önkormányzati képviselőjénél, 
Szecsődi Patriknál (szecsodi.patrik@
mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi 
hírek: facebook.com/mihazankujbuda. 
A Bartók Béla út 96. alatti iroda nyitva 
hétfőn 16–19, kedden 15–18, szerdán 9–12, 
csütörtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.
 

 � A XI. KERÜLETI 
MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Köszönjük a kapott 
támogatást és bizalmat, amelyet Lados 
Tamásnak és Devecseri Mátyásnak 
adtak az időközi választás során. Tamás, 
Mátyás és az újbudai Momentum 
közössége továbbra is egy szerethető, 
fenntartható és emberséges Újbudáért 
fog dolgozni. Az aktuális eseményekért 
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.

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

impresszum

 PROGRAMAJÁNLÓ
Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat programja
inkról. A teljes programkínálatról a  www.idos
barat.ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 60+ Program 
Facebookoldalán, illetve hétköznap 9–14 óráig 
a 3724636os telefonszámon érdeklődhet. A prog
ramokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy annak folyamatban lévő 
igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával látogathatók. Kér-
jük, 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 program-
változás jogát fenntartjuk.

Gondozzuk helyesen szobanövényeinket! 
– 60+ növénydoktor-szolgáltatás
Számos előnye van, ha szobanövényekkel vesszük körbe magunkat: 
tisztítják a levegőt, nyugtatólag hatnak ránk, növelik teljesítőképes-
ségünket. Sokszor azonban nincs pontos információnk arról, hogy 
az egyes fajtáknak mennyi vízre, napfényre és tápanyagra van szüksé-
gük, vagy hogyan kezelhetjük a növények betegségeit. Ennek megol-
dására született meg a 60+ növénydoktor-szolgáltatás: a beteg növényt 
vagy annak fotóját be lehet hozni az Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központba, ahol egy kérdéssort kitöltve begyűjtik 
az adatait.

Milyen betegségek gyakoriak  
a szobanövényeknél? 
Október 28. 10.00–12.00. Milyen betegségek támadják meg leggyak-
rabban a növényeket, és mit tudunk tenni ellenük? Az előadáson erre 
kaphatnak választ, illetve a növénydoktor-szolgáltatás általános ismer-
tetőjén vehetnek részt. Az előadást tartja: Kremnicsán János, a DINPI 
munkatársa.

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ 
(Kérő utca 3.) A program ingyenes.

A török, a ponty meg a többiek  
– 60+ fotókör 
Kiállítás Géró Teréz fényképeiből. Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A tárlat november 
12-éig tekinthető meg munkanapokon 9–14 óráig, előzetes telefonos 
egyeztetés után. Tel.: 372-4636.

TÁRSasozzunk Őrmezőn!
Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne játszani, jó társaságban töl-
tené idejét. Időpont: minden kedden 9.00–12.00. Helyszín: Újbudai Ön-
kéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A program 
ingyenes.

Do-in (japán jóga)
A foglalkozás egyszerű mozdulatokra, akupresszúrás pontok ismereté-
re, légzőgyakorlatokra és más testmozdulatokra, a tradicionális ázsiai 
orvoslás több ezer éves tudására és tapasztalatára épül. Időpont: min-
den szerdán 13.30–14.30. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A program ingyenes.

Klubfoglalkozás a francia és a magyar 
kártya szerelmeseinek
Várjuk az újoncokat, akik szívesen megtanulnának különböző játéko-
kat, és a gyakorlott kártyásokat is. Időpont: minden pénteken 11.00–
13.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.). A program ingyenes.

Öt Karinthy és én
Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés irodalmi estje. Október 28. 19.00. 
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 9.). Belépő: 

2000 Ft/felnőtt, 1500 Ft/nyugdíjas, diák. Elérhetőség/információ: 
gkh@ujbuda.hu, tel.: 246-5253.

KGB Kisváros Zenei Klub 
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro. Október 28. 19.30–22.00. Sok zenével, 
anekdotával, vetítéssel, meglepetésvendéggel. Helyszín: Őrmezei Kö-
zösségi Ház (Cirmos utca 8.). Belépő: 1800 Ft/fő. Elérhetőség/informá-
ció: okh@ujbuda.hu

Szabadság, szerelem 
Az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje. Október 29. 18.00–19.30. 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.). Belépő: 
800 Ft/fő. Elérhetőség/információ: 204-6788.

Természetjárás
Pilis-hegység: Pilisszentlászló–Hegytető–Pap-rét–Vöröskő–Leányfa-
lu. Október 30. Találkozó: 7.50, Batthyány tér, HÉV (ind. 7.58), táv: 14 
km, szint: 300 m. A túrát vezeti: Somóczi Szilvia (Caola SE). A program 
ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges a 06/30/340-3490-es tele-
fonszámon (16–19 óráig).

Természetjárás
Gödöllői-dombság: Mogyoród–Nagy legelő–Sikáros–Veresegyház 
(medveotthon). November 5. A medveotthon belépője 2000 Ft (a rész-
vétel ezen a részprogramon nem kötelező). Találkozó: 8.20, Örs vezér 
tér, HÉV (ind. 8.33); táv: 9 km. A túrát vezeti: Tatár Loránd (Műanyag 
SC). A túra ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges a 06/20/313-
9774-es telefonszámon. 

Természetjárás
Budai-hegység. November 5. Gyalogtúra az időjárásnak megfelelően, 
a helyszínen megbeszélve. Találkozó: 9:30, Széll Kálmán tér, az órá-
nál. A túrát vezeti: Soltész Ferencné (Caola SE). Elérhetőség/infor-
máció: 06/70/572-0184. A program ingyenes, előzetes regisztrációhoz 
nem kötött.

Séta a Városmajorban és látogatás  
a Jézus szíve templomban
November 8. Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, az óránál. A sétát veze-
ti: Hattyár Zsuzsa (Caola SE). A program ingyenes, elérhetőség/infor-
máció: 06/30/352-2694.

Idősügyi kutatás  
– lezárultak a lakásokban 
végzett kérdezések
Ezúton hivatalosan is tájékoztatjuk önöket, hogy 2022. október 10-én 
befejeződött az idősügyi kutatást szolgáló, lakcímen végzett interjúké-
szítés. A kutatók és a kérdezőbiztosok köszönik a válaszadók türelmét, 
segítségét, valamint azt a pozitív válaszadási hajlandóságot, amellyel 
találkoztak.

Az idősügyi kutatás következő szakaszában a kiscsoportos, élő, úgy-
nevezett fókuszcsoportos interjúkon lesz a hangsúly, ahol a válaszolók 
képzett moderátor vezetésével mondhatják el észrevételeiket. Ez kiegé-
szíti a kérdőíves lekérdezést, és további információkkal gazdagíthatja 
a kutatást.

A kerületi idősügyi kutatással foglalkozó következő, záró cik-
künkben a tapasztalatokról és az eredményekről fogjuk önöket tá-
jékoztatni.

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

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya,  
vagy annak 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

Mit gondol róla? Vannak ötletei, hogyan lehetne még 
jobb a terület? Töltse ki a kérdőívet,  

ossza meg velünk véleményét! 

Város
és Folyó

JÁRT IDÉN AZ ÁRASZTÓ-PARTON?

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

– a 1317/2021. (XI.18.) XI.ÖK normatív határozat mellékletétől eltérően – jegyző utasítás alapján  
– 2022. november 1. napjától visszavonásig

a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei ügyfélfogadása az alábbi napokon történik: 
HÉTFŐN 8.00 –12.00 ÓRA ÉS 13.00–17 00 ÓRA KÖZÖTT, SZERDÁN 8.00–16.00 ÓRA KÖZÖTT

Anyakönyvi Csoport és a Központi Iktató Bocskai úti ügyfélszolgálata 2022. november 1. napjától az alábbi időpontokban fogad ügyfeleket: 
HÉTFŐN 8.00–12.00 ÓRA ÉS 13.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT, SZERDÁN 8.00–16.00 ÓRA KÖZÖTT

Szociális és Egészségügyi Osztály általános ügyfélfogadása 2022. november 1. napjától az alábbiak szerint változik: 
HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 8.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT

Az influenza elleni védőoltások elsődleges 
célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő meg-
betegedések, az influenza okozta halálesetek 
megelőzése. Az influenzavírusok szempont-
jából a kockázati csoportba tartozók vé-
dőoltása a legfontosabb, vagyis azoké, akik 
életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fo-
kozottan veszélyeztetettek, illetve akik ezen 
személyeket az influenzavírus átadása révén 
veszélyeztethetik.
A cél továbbra is az, hogy a kockázati csoportba 
tartozók körében minél magasabb átoltottsá-
got érjünk el.

A TÉRÍTÉSMENTES INFLUENZA ELLENI  
VÉDŐOLTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

3 évesnél idősebb:
• krónikus légzőszervi betegségben szen-

vedők, pl. asztmás betegek; 
• súlyos elhízás vagy neuro-

musculáris betegség miatt 
csökkent légzésfunkciójú 
betegek; 

• szív-, érrendszeri betegségben szenvedők 
(kivéve a megfelelően beállított magasvér-
nyomás-betegséget); 

• veleszületett vagy betegség/kezelés révén 
szerzett immunhiányos állapotú betegek 
(beleértve a HIV-pozitív személyeket, daga-
natos betegségben szenvedőket is); 

• krónikus máj- és vesebetegek; 
• anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. dia-

betes; 
• várandósok, a gesztációs héttől függetlenül; 
• azok a nők, akik a gyermekvállalást az influ-

enzaszezon idejére tervezik; 
• rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményekben, lakóotthonokban 
vagy egészségügyi intézményekben 
huzamosabb ideig ápolt, gondozott 
személyek; 

• tartós szalicilát-kezelésben része-
sülő gyermekek és serdülők (a 

Reye-szindróma veszélye miatt); 

• 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól füg-
getlenül;

• egészségügyi/szociális dolgozók;
• a sertés és baromfi tartásával, valamint ezen 

állatok szállításával szervezett munkavégzés 
keretében foglalkozó személyek. Védőoltásban 
részesíthetők továbbá a baromfifeldolgozókban 
és a vágóhidakon dolgozók, valamint mindazok, 
akik az állati eredetű influenzavírussal fertőzött 
vagy arra gyanús állatok megsemmisítésével 
foglalkozhatnak. 

Az influenza és a Covid-19 elleni védőoltás 
orvosi és immunológiai szempontból  

bármilyen időköz tartásával vagy időköz  
 tartása nélkül is beadható.

Az oltás felvétele miatt keresse fel  
háziorvosát vagy üzemorvosát.

Részletek: közigazgatas.ujbuda.hu

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően Budapest XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít.

A tervkészítést több tényező is indokolja. Egyrészt a korábbi, 2005-ben készült településfejlesztési 
koncepció, továbbá a Főváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiája is megújult, így 

szükséges megteremteni a kerületfejlesztési koncepcióhoz és Budapest 
új Integrált Településfejlesztési Stratégiához való illeszkedést. 

Másrészt az új, 2021-2027-es Európai Uniós tervezési ciklus 
következtében Magyarország új Partnerségi 

Megállapodása új operatív és nemzeti 
programokat hívott életre, melyekhez 
a kerület tervezési ütemezésének is 

alkalmazkodnia kell.

A Korm. rendelet 29/A. § értelmében 
tájékoztatom a kerület lakosságát 

és a civil szervezeteket Újbuda Integrált 
Településfejlesztési Stratégia partnerségi 

egyeztetésre szánt anyagának 
elkészültéről.  

A dokumentum a www.ujbuda.hu weboldalon a Településrendezési 
és Településképi Osztály felületén, a készülő településrendezési 

eszközök fül alatt érhető el.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) 
XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében 

tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy 
a Településrendezési és Településképi Osztály az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatosan lakossági 
fórumot tart 2022. november 7-én, hétfőn 16.00 órakor.

A fórum online kapcsolattal kerül megrendezésre.  
A csatlakozáshoz szükséges link a qr-kód alatti 

cikkben található.
Az elkészült tervezet kapcsán felmerülő 
gondolataikat, javaslataikat 2022. október 

26-tól november 25-ig a foepitesz@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Budapest, 2022. október 18.

Tisztelettel:  
Schreffel János  

főépítész

ÉRTESÍTÉS

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL
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keresztrejtvény

– Az elmélyülés és átélés 
nemcsak a színészeket, 
a karmestereket is hitelessé 
teszi – mondta Dobszay 
Péter Junior Prima díjas 
és a Maestro Solti Nemzetközi 
Karmesterverseny közönség
díjával kitüntetett karmester, 
orgonaművész. A gazdagréti 
Szent Angyalok Plébániáról 
induló, nemzetközileg elismert 
muzsikussal a zenei kultú
ráról, a kortárs alkotásokról, 
az egyházi és világi művek előa
dásmódjáról beszélgettünk. 

 � Legutóbb a 2017-es Maestro Solti 
Nemzetközi Karmesterverseny kapcsán 
beszélgettünk, amikor a döntő legfiata-
labb dirigenseként vihetted haza a kö-
zönségdíjat. Most már maestro vagy?

Ma már sokkal ritkábban, elsősorban a kar-
mester iránti vagy általános hagyomány-
tiszteletből használják ezt a titulust; inkább 
a keresztnevemen szólítanak. Szükség van 
tradíciókra, a rossz hagyományokhoz vi-

szont nem ragaszkodom. A közönséggel 
mindig a szerzőt, a zenekari hangzást kell 
megismertetni. Ennek eszköze az elmélyü-
lés, amivel utat mutatunk a zenészeknek. 
A színészek képesek átlényegülni, felol-
dódni egy karakterben, a zeneművészetben 
is erre van szükség. Egy jó karmesternél 
a vezénylés minden mozzanatának jelen-
tése van, amellyel a hangok hangszínekké, 
hangsúlyokká válnak. 

 � A Solti óta indultál másik versenyen? 
Még van néhány évem, 32 esztendős va-
gyok, és általában 35 éves korig lehet je-

lentkezni. Terveztem, hogy más versenye-
ken is elindulok, de eddig mindig közbejött 
egy koncertfelkérés. 

 �Mit gondolsz a magyarországi zenei 
kultúráról? Vízfejű ország vagyunk?

Finanszírozásban igen, pedig vannak erős 
művészeti bástyák vidéken is. A zenekarok 
országos pénzügyi támogatása lakosság-
arányosan viszonylag magas, ugyanakkor 
érdemes lenne a kultúrára szánt pénzeket 
egyenletesebben elosztani a főváros és leg-
alább a megyeszékhelyek között. A legtöbb 
muzsikus a jelenlegi helyzetben kénytelen 
másod-, harmadállást vállalni. 

 �Milyen karmesteri feladatok várnak 
rád idén?

Székesfehérváron, ahol az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője 
és vezető karmestere vagyok, szerencsé-
sek vagyunk. Az ottani kollégák odateszik 
magukat, rendkívül nyitottak az alapos 
műhelymunkára. A társulatot jól ismerve 
a műsorokat személyre szabottan tudom 
kiválasztani. Hosszú távon szervezhetem 
az évadkoncepciót és a műsorpolitikát a ve-
zetői csapattal közösen. A pécsi Pannon 
Filharmonikusokkal és több nagyvárosi 

zenekarral is találkoztam idén, rövidesen 
ismét a rádiózenekarnál, illetve a győri fil-
harmonikusoknál vezénylek. Budapesten 
a Zeneakadémián óraadó tanár vagyok. 
Az Operettszínházban és az Operaház-
ban is dolgozom. Az Operában az elmúlt 
években inkább a kortárs operák kapcsán 
gondoltak rám. Philip Glass Veszedelmes 
édenjének ismétlő előadásai mellett Sel-
meczi György Artaban című művének ős-
bemutatóját is dirigáltam volna, de sajnos 
ezek most elmaradnak. Korábban ugyanitt 
Mozart, Gian Carlo Menotti és Gaetano 
Donizetti alkotásait vezényeltem. 

 � Nemcsak karmester, nemzetközileg 
elismert orgonista is vagy. Muzsikusi 
karriered Gazdagrétről, a Szent Angya-
lok Plébániáról indult. Gyakran vissza-
térsz? 

Több ez, mint visszatérés, lehetőség szerint 
minden vasárnap ott vagyok. Hálás vagyok 

Szederkényi Károly atya plébánosnak, aki 
rugalmasan kezeli, hogy más feladataim 
is vannak, például Székesfehérváron vagy 
a Dohány utcai Zsinagógában. Igyekszem 
az ünnepeken ott lenni, hiszen ezt a mun-
kát inkább szolgálatnak tartom, amihez 
szükség van a keresztény hitre. Az ember 
lényegüljön és szellemüljön át, így tud egy 
templomban játszani. Az orgona alapvető-
en szakrális hangszer. 

 �Mi a véleményed a popzenei vagy  
a film zenei orgonajátékról? 

Az orgonahangzás a legtöbb embert meg-
érinti. A kortárs zenében hatalmas hang-
színbeli lehetőségei vannak. Nincs még 
egy olyan hangszer, amely ennyire kevésbé 
hasonlít a saját hangszercsaládja tagjaira. 
Megértem, ha kortárs zeneszerzők orgoná-
ra is szívesen írnak darabot.

 � Szeretsz olyan műveket vezényelni, 
ahol az orgona a szólóhangszer? Nem 
érzel kényszert, hogy az orgonista játé-
kát instruáld? 

Inkább otthonosan érzem magam. A ze-
nekar és az orgona arányainak alakításá-
nál pontosabban tudom megfogalmazni 
a hangzást. Nem feltétlenül találom sok-
nak az orgonát ott, ahol egy másik kar-
mester talán ellenkezőleg érezné. 

 � Kell szenvedély a karmesterséghez 
vagy az orgonáláshoz?

Darabja válogatja. Egyes alkotásokban ér-
telmetlen érzelmek nélkül orgonálni, hi-
szen az egész azért és annak íródott. Fel 

kell ismerni, mikor ad hozzá az előadáshoz 
a sok érzelem, és mikor szükséges higgad-
tabb, szellemibb megközelítés. Minden 
felkészülésnél lényegi elem, hogy az em-
ber megértse a lelki szituációt, amelyben 
a szerző kottapapírhoz ült. 

 � Elvállalsz általad nem jól meg-
írtnak tartott művet? 

Nehéz kérdés. Az őszinteséget 
és a szakmai alázatot kell mérle-
gelni. Felkérést ilyen jellegű di-
lemma miatt még nem utasítottam 
el. Mindenképpen a mélységet ke-
resem.

 � Akkor hogyan kerül repertoá-
rodba az operettszínházi Mari-
ca grófnő?

Ebben az operettben is vannak 
mélységek. Az első és a második 
felvonás végén operai igénnyel 

megírt, végigkomponált finálék szólnak. 
Művészileg és emberileg sem érzem meg-
alkuvásnak, hogy elvállaltam, sőt, öröm-
mel csinálom.

 �Mi a véleményed a kortárs rendezésű 
operákról? Mennyire tudsz összhangot 
teremteni a rendezővel?

Elsősorban a tradicionális előadásokat sze-
retem. Ugyanakkor végtelenül becsülöm, 
amikor a rendező, a zeneszerző és a szö-
vegkönyv írója által elképzelt keretek kö-
zött is tud aktuálisat mondani. Csak a meg-
írt darab iránti tisztelet mentén szabad 
megfogalmazni az előadás üzeneteit. Lát-
tam olyan próbálkozásokat, amikor a mo-
dernebb rendezés rossz pátoszt rántott le 
a darabról. Az öncélú modernizálás viszont 
kifejezetten dühít.

 � A feleséged, Iluska is zeneszerző. Gyak-
ran dolgoztok együtt?

A koronavírus előtt három évig közösen 
vezettük a Divitiae Vegyeskart, ami mind-
kettőnknek sok örömöt szerzett. Iluska 
több művét is boldogan vezényeltem. Zene-
ileg is megértjük egymást.

 �Maradva a családnál: Lackó fiad 
nyolc-, Anna lányod ötéves. Zenészek 
lesznek?

Lackó most kezdett trombitálni, Annuska 
szép tisztán énekel. Sokat hallgatnak ope-
rát, balettet, szeretik a műveket. Mindössze 
annyit szeretnénk, hogy értsék és szeressék 
a zenét. 

Tóth Kata

Interjú  
Dobszay Péterrel

A JÓ KARMESTER 
MINDEN 
MOZDULATÁNAK  
VAN JELENTÉSE

Fel kell ismerni, 
mikor ad hozzá  
az előadáshoz a sok 
érzelem, és mikor 
szükséges higgadtabb, 
szellemibb  
megközelítés

Ady Endre: Halottak napján c. költeményéből idézünk 2 
sort.

Vízszintes: 1. Klasszikus kötőszó. 3. Az idézet első sora 
(H, K, L, Í, Ü). 13. Madridi őrült! 14. Algériai származású, 
aranylabdás francia labdarúgó (Karim). 15. Bajnokok Ligája, 
röv. 16. Népi viselet. 18. Fájdalom. 19. Több magyar király 

neve. 21. Kis Ilona. 23. Igeképző. 25. Világifjúsági találkozó, 
röv. 27. … Hafun, Afrika legkeletibb foka. 28. Kétes! 29. Mű-
vészi karc. 31. Női becenév. 33. Egyik megyénk. 35. Berlini 
tanács! 37. Cukorral édesített szeszes ital. 39. Pecunia non …, 
a pénznek nincs szaga (Vespasianus császár). 40. Déry Tibor 
műve. 42. Stroncium vegyjele. 43. Németország sportjelzése. 
44. Kopik. 45. Bolzano központja! 46. Itterbium vegyjele. 47. 

Kereszteződésben elhelyezett tábla. 48. Az enyém, Bécsben! 
49. Sok, németül. 51. Hajórész. 52. Svéd természettudós, orvos 
és botanikus (Carl von). 53. Francia zeneszerző (Édouard). 55. 
Kolonc. 57. Tildy Zoltán politikus monogramja. 58. Gyerek 
páratlan betűi. 60. És a többi, latin rövidítéssel. 62. … Ange-
les, amerikai nagyváros. 63. Erik … Hag, holland labdarúgó 

és edző. 64. Pókszabású állat. 66. 
AON. 68. Az utolsó magyar királyné. 
70. Szintén ne! 71. Gyökérzöldség. 
74. Ókori egyiptomi napisten.

Függőleges: 1. … Presley, a rock 
and roll királya. 2. Kettőzve: olasz 
férfinév. 3. Pest megyei város. 4. Ide-
cipel. 5. Héber eredetű magyar férfi-
név. 6. Tiltószó. 7. Ittrium, nitrogén 
és kálium vegyjele. 8. A test motorja. 
9. Csillagászati tetőpont. 10. Homok-
szemcse! 11. Fogoly. 12. Közel-keleti 
városállam az ókorban. 17. Kergetés. 
20. Fejlődik. 22. Evlia … oszmán–
török világutazó. 24. Fekvőbútor. 26. 
Házhely. 29. Hint. 30. Célba érő ütés. 
32. Ritartando, röv. 33. Az idézet 
második sora (I, Z, A, A). 34. Üt-
legel. 36. Kipróbál. 38. Szókimondó. 
40. Feléje egynemű betűi. 41. Elvivő 
páros betűi. 44. Attila névváltozata. 
45. Ipari növény. 47. Csonkagúla! 
48. Régi orosz földközösségi rend-
szer. 50. Magyar férfinév. 52. Titkon 
figyeli. 54. Japán kikötőváros Szap-
porótól ÉNy-ra. 56. Befektetett tőke 
növekménye. 59. Táplál. 61. Brit ten-
gerész, felfedező (James). 63. Öves 
állat. 65. Részben zaklatott! 67. Önt 
betűi keverve. 69. Egyesületi egyed. 
72. Indulatszó. 73. Tomanek Nándor 
Jászai-díjas színművész névbetűi. 
75. Belül ront! 

Beküldendő: vízsz. 3. és függ. 33. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 19. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyó-
ról, és elgurul akár a brilliáns”. Nyertese: dr. Sipos Erika, 1114 
Bp., Bocskai út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztő-
ségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át. 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata pályázatot ír ki 

10 millió Ft 
keretösszegben 

a pályázó igényének megfelelően  
elő vagy utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK részére
MŰKÖDÉSÜK segítéséhez

Pályázni  lehet: 
Civil szervezetek működésével kapcsolatos ki-

adásokra (támogatási időszak: 2022. július 1.–2023. 
március 31.). 

Pályázhatnak: 
A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely 
vagy megvalósítás helyszíne) civil szervezetek. 
Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, 
amelyek működésükkel, programjaikkal az es-
élyegyenlőség megvalósítását is segítik, vagy 

környezettudatos működésükkel jó például szol-
gálnak más szervezeteknek, vagy az állatvédelem 

terén végeznek kiemelt feladatot. 

A teljes pályázati kiírás és a pályázathoz kapc-
solódó adatlap letölthető  

a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 
palyazatok-tamogatasok internetes oldalról.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:  
Filling Andrea, 06/70/684-7359

A pályázat beadási határideje:  
2022. november 18., péntek

Személyes benyújtásra, postai úton történő  
megküldésre nincs lehetőség!

A pályázatok várható elbírálása: 2023. január
A szerződéskötés várható ideje: 2023. február

Budapest, 2022. október 12.  
A teljes kiírás megtekinthető Újbuda honlapján.

pályázat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
pályázatot ír ki 

15 millió Ft keretösszegben 
KULTURÁLIS SZERVEZETEK 

MŰKÖDÉSÉNEK, VALAMINT KULTURÁLIS 
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA 

Pályázni lehet:
Kerületi kulturális szervezetek általános működési kiadási költségeire, 

valamint kerületi kulturális programok megvalósítása, kiadványok 
megjelentetése céljából.  

A pályázati cél időtartama: 2022. július 1. és 2023. március 31. között

Pályázhatnak:
A XI. kerületben működő, az alábbi kulturális tevékenységet végző 

szervezetek:
� múzeum és helytörténeti gyűjtemény üzemeltetés,
� galéria üzemeltetés,
� színházi produkciók létrehozása,
� közművelődési feladat ellátása,
� zenekar-működtetés,
� digitális alkotások (pl. digitális képek készítése, digitális 

hanganyag rögzítése stb.) létrehozása,
� könyvkiadók,

Pályázhatnak továbbá:
� azok a civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, akik 

tevékenységük körében kulturális feladatot látnak el,
� azok a magánszemélyek, akik a lakosságnak szerveznek kulturá-

lis programokat.

A teljes pályázati kiírás és a pályázathoz kapcsolódó adatlap letölthető 
a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok  

internetes oldalról.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:  
Wochauer Andrea, 3724-655

A pályázat beadási határideje: 2022. november 18., péntek

Személyes benyújtásra, postai úton történő  
megküldésre nincs lehetőség!

A pályázatok várható elbírálása: 2023. január
A szerződéskötés várható ideje: 2023. február

Budapest, 2022. október 10.  
A teljes kiírás megtekinthető Újbuda honlapján.

pályázat

OKTÓBER 17.–NOVEMBER 27.

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényel-
hetnek zöldhulladék-gyűjtő zsákokat (3 db/cím). A megtelt zsákokat kérjük, 
helyezzék a szemetes edények mellé, azokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja 
el (december 2. napjáig). A zsákok 2022. október 17. és november 24. között az 
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhe-
lyén vehetők át hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óra között a készlet erejéig

Az őszi nagytakarítás keretében a zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a kom-
posztálást is szeretnénk tovább népszerűsíteni a lakosság körében, ezért Újbuda térítésmen-
tesen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya bemutatása szükséges) a 90x90x90 
centiméteres, fából készült komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi 
ház 1-1 darabot igényelhet (a készlet erejéig). A keretek átvehetők 2022. október 21. és novem-
ber 18. napja között minden pénteken 10:00-14:00 óráig a Hunyadi János út 14. szám alatt.

Információ: +36 1 372 7698

ZÖLD ZSÁKOK ÁTVÉTELE KOMPOSZT AKCIÓ

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS: NOVEMBER 5.

október 17–23.  KELENFÖLD
október 24–26.    LÁGYMÁNYOS
október 27–30.  GELLÉRTHEGY
okt. 31–nov. 4.  SZENTIMREVÁROS
november 6–10.  ALBERTFALVA
november 11–14.  ŐRMEZŐ, DOBOGÓ
november 15–16.  KELENVÖLGY, PÉTERHEGY
november 17–19.  KŐÉRBEREK, TÓVÁROS
november 20–23.  GAZDAGRÉT
november 24–27.  SASAD, SASHEGY

ÚJBUDA
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Nagy dobás lett a II. Újbuda 
Streetball Fesztivál
Profi körülmények várták a kosarasokat

Kamaraerdei 
ösvényeken
Három távon, három útvonalon, egy célért: a szabad-
ban, jó levegőn mozgásért indultak útnak a kerület-
ben élők október harmadik vasárnapján, az először 

meghirdetett Újbudai Túranapon. A három, hat, il-
letve nyolc kilométeres útvonalakat a Kamaraerdő-
ben képzett vezetőkkel járhatták végig a résztvevők, 
a napsütésben és látnivalókban egyaránt gazdag tú-
rák teljesítői a célba érkezés után ajándékot kaptak.

A különböző távokra előzetesen és a helyszínen 
összesen közel százan regisztráltak, köztük szülők 
kisgyerekekkel, de természetesen az idősebb korosz-
tály is képviseltette magát és a sportos Újbudát. Ba-
kai-Nagy Zita alpolgármester a rendezvény ötletgaz-
dájaként az Újbuda TV-nek elmondta, meglepetés 
és öröm, hogy ilyen sokan vettek részt az első túrán, 
a cél az volt, hogy olyanok is megismerhessék a XI. 
kerületnek ezt a csodálatos táját, akik egyedül nem 
vágnának neki Kamaraerdőnek.

Sporthírek
Egy lépésre került a Bajnokok Ligája főtáblájától 
az OSC-Újbuda. A gárda a férfi vízilabda BL má-
sodik selejtező körében a montenegrói Kotorban, 
a házigazda Primoracot is legyőzve, csoportelső-
ként jutott a harmadik körbe, ahol a görög Panio-
nosszal csatázhat a legjobb 16 közé jutásért. A pár-
harc a Nyéki Imre Uszodában kezdődik október 29-én, 
az idegenbeli visszavágó november 5-én lesz.                      

Ismét nagyot nyert a BEAC: az újbudai női kosárlabdacsapat 
a tavalyi bajnok Soprontól elszenvedett sima vereség után 
rajt-cél győzelemmel folytatta az NB I-ben. A lányok a ma-

gabiztos, 26 pontos sikert a PINKK Pécsi 424 ellen érték 
el – számolt be az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. honlapja. A BEAC ezzel a győzelemmel 
második bajnoki sikerét szerezte a szezonban, 

és a nyolcadik helyen áll.

Továbbra is tartja középmezőnybeli pozícióját 
a Kelen SC felnőtt férfi labdarúgócsapata az NB III nyugati 
csoportjában. A kelenvölgyi klub a 11. fordulóban bravúros 
pontmentést produkált a Gyirmót ellen – háromgólos hát-
rányból tudott felállni –, a 12. fordulóban szűk, 1-0-s vere-
séget szenvedett Bicskén. A Kelen következő ellenfele a Mol 
Fehérvár FC II lesz. 

Minden korosztályt 
megmozgatott  
az első Újbudai Túranap

A Bikás parkban megren
dezett fordulóval ért 
véget a II. Újbuda 
Streetball Fesztivál 
fesztiválhangulatban, 
magas színvonalú 
kosárlabdameccsekkel.

A tavaszi sikeren felbuzdulva 
pattogtak a labdák és potyog-
tak a pontok ősszel is az Új-
budai Streetball Fesztivál há-
rom helyszínén: szeptember 
25-én Gazdagréten, október 
9-én Őrmezőn, végül október 
16-án a Bikás parkban. Az Új-
buda Sportjáért Nonprofit Kft. 
és Újbuda Önkormányzata kö-
zös szervezésének eredménye-
ként a játékosok mindhárom 
alkalommal profi körülmé-
nyek között léphettek pályára, 

az utolsó fordulóra két korosz-
tályban összesen tizenhat csa-
pat nevezett be.

Korábbi első- és másodosz-
tályú kosárlabdások, illetve 
a Bikás park Budapest-szerte 
ismert streetball-közösségének 
képviselői mellett szerelést hú-
zott Keller Zsolt önkormányzati 
képviselő, az esemény ötletgaz-
dája, egyúttal szervezője is, aki 
Bakai-Nagy Zita alpolgármes-
terrel közösen az esemény véd-
nöke volt.

A meccsek és a szervezés 
színvonala azt mutatja, hogy 
a tavasszal útjára indult és min-
den bizonnyal jövőre is folytató-
dó fesztivál kezdi kinőni magát, 
és egyre több újbudait, illetve  
budapestit fog bevonzani a kosár-
labdasportba, általában a mozgá-
sos kikapcsolódás világába.

Újbuda


