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ÁLLNAK  
A KARÁCSONYFÁK

Újbudai oktatási intézmények 
is csatlakoztak ahhoz a tilta-
kozó mozgalomhoz, amely 
a pedagógusokat és rajtuk 
keresztül a tanulókat 
sújtó újabb kormányzati 
megtorló intézkedések 
után kapott erőre a múlt 
héten. 

Lapzártánkig a Kelenvölgyi Ál-
talános Iskola, az Újbudai Teleki 
Blanka Általános Iskola, az Újbu-
dai József Attila Gimnázium, vala-
mint a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakgimnázium tanárai, illetve diákjai 
jelezték, hogy polgári engedetlenséggel, 
ülősztrájkkal vállalnak szolidaritást azok-
kal, akiket a Belügyminisztérium irányí-
tása alá tartozó munkáltatók elbocsátottak 
vagy megfenyegettek. 

December 1-jével három fővárosi gim-
náziumban mondtak fel azonnali hatály-
lyal összesen nyolc tanárnak, másodikáig 
pedig csaknem 40 pedagógust értesítettek 
arról, hogy elveszítheti állását, ha polgári 
engedetlenségben vesz részt. Több tucat 
iskola, több száz tanár és rengeteg diák 
azonnali szolidaritási demonstrációkkal 
reagált erre; lapzártánkkor közel 80 isko-
la – köztük 20 vidéki –  és több mint 730 
tanár részvételéről számoltak be. 

A munkabeszüntetési jogukban radiká-
lisan korlátozott pedagógusok méltatlan 
béreik emelése mellett az oktatási rendszer 
reformját is követelik a kormányzattól. 
Megmozdulásaikat folytatják: a pedagógus 
szakszervezetek december 8-ára tűzték ki 
a gördülő sztrájk újabb időpontját, az Egy-
séges Diákfront három szervezete pedig 
országos ülősztrájkot hirdetett ugyanerre 

a napra. (A diákfront már korábbban kö-
zölte, hogy másnap az MTVA székházához 
vonulva akarják elérni követeléseik ismer-
tetését a közmédiában.)

Polgármesteri döntés keretében Újbuda 
összesen 5 millió forintot fordít a tiltako-
zásokban részt vevő kerületi pedagógusok 
kieső munkabérének pótlására. László 
Imre polgármester a múlt heti események 
kapcsán közölte: szolidaritást vállal min-
den elbocsátott tanárral és minden pe-
dagógussal, aki kiáll az alapvető emberi 
és munkavállalói jogaiért. – Újbudán több 
intézmény csatlakozott az országos mére-
tű demonstrációhoz – emelte ki a polgár-
mester, aki külön örömét fejezte ki azért, 
hogy a tanáraikért aggódó diákok akció-
kat, ülősztrájkot, néma virrasztást szer-
veztek. 

További cikkünk a témában a 11. oldalon

Nem adják fel  
a tanárok  
és a diákok
Újbudai iskolák is csatlakoztak  
az újabb tiltakozási hullámhoz
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Áldozatkész munkájának és ma-
gas színvonalú, odaadó szolgá-
latának elismeréseként összesen 
ötven tűzoltó részesült Újbuda 
Önkormányzatának támogatásá-
ban december 1-jén. 

A fejenként nagyjából nettó 
70 ezer forinttal járó jutalmak 
ünnepélyes átadására felsora-
kozott állományt Pócsik Attila, 
a Dél-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tűzoltó ezrede-
se köszöntötte, külön méltatva 
az önkormányzat gesztusát, mi-
vel ilyen mértékű támogatásra 
még nem volt példa. 

László Imre polgármester be-
szédében kiemelte, hogy ez szim-
bolikus jelentőségű felajánlás 
egy rendkívül nehéz helyzetben, 
és a tűzoltók hivatása is azok közé 
tartozik, ahol az elvégzett munka 

tisztessége, becsülete és mennyi-
sége nincs méltón honorálva.

A jutalmakat Pócsik Attila 
és László Imre Hintsch György 
alpolgármesterrel, valamint Mol-

nár Máté tűzoltó őrnaggyal, a XI. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság vezetőjével adta át, 
majd közösen bejárták a kerületi 
tűzoltó laktanyát. 

A Budapesti Önkormányzatok 
Szövetsége egyhangú szava-
zással a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) tagjává válasz-
totta László Imrét. Újbuda 
polgármestere ismerős közegbe 
tér vissza: 1989–2004 között 
többször volt tagja a szer-
vezetnek, ezalatt négy olim-
pián vett részt, a Nemzetközi 
Súlyemelő Szövetség meghí-
vására pedig további három 
játékon vállalt egyebek mellett 
orvosi feladatokat. 

 � Orvosi karrierje közismert, de súlyeme-
lői, illetve sportvezetői múltjáról keve-
sebb szó esik. Melyik áll közelebb ön-
höz?

Nem tudnék választani. Fiatalon űztem 
a súlyemelést, ifjúsági válogatottságig ju-
tottam, és büszkén gondolok vissza arra, 
hogy súlycsoportomban világcsúcsot állí-
tottam be nyomás kategóriában (ezt azóta 
megszüntették – a szerk.). A történet azzal 
ért véget, hogy felvettek az orvosi egyetem-
re. De később sem szakadtam el a sporttól. 
Évtizedekig voltam hazai és nemzetközi 
súlyemelő-szövetségek tisztviselője, tehát 

nem mozgok idegenül a sport „hivatalibb” 
világában sem. Egy olimpia kulisszái mögé 
látni pedig életre szóló élmény. 1992-ben 
Barcelonában például a rendkívül szigorú 
biztonsági intézmények taglóztak le: több 
ezer csendőr, katona, rendőr őrizte az olim-

pia területét, léghajó keringett a fejünk 
felett, cirkálók és tengeralattjárók védték 
a partokat. A szálláson Papp László há-
romszoros olimpiai bajnok bokszlegenda 
volt a szomszédom, akivel sokat beszélget-
tünk. Fantasztikus ember volt, két szóban 
fogalmazott meg olyan igazságokat, amire 
tanult emberek hosszú órák alatt sem ké-
pesek. Sokszor mondta, a ringben nincs 
mellébeszélés. Onnan tudod, hogy nem 
készültél fel, hogy eltalálnak a pofonok. 
Ebben az időszakban voltam válogatott 
keretorvos, edzéseken, versenyeken láttuk 
el a sérüléseket, és hoztuk optimális álla-
potba az olimpikonokat. Egyszer Gécsek 
Tibor kalapácsvető bemelegítés közben 
gödörbe lépett, komoly térdfájdalmai vol-
tak. Én hoztam rendbe, majd a verseny után 
lenyilatkozta, nekem köszönheti, hogy Ma-
gyarországot a képességeinek megfelelő 
szinten képviselhette. Ezt nagy megtisztel-
tetésnek éreztem.

 � A politikában lehet hasznosítani  
a sportolói készségeket?

A sportból azt tanultam meg, hogy munka 
nélkül nincs eredmény. Alibitevékenysé-
gekkel el lehet érni valamit, de az abból 
származó siker percéletű, és az illető be-

csülete is rámehet. A másik tanulság, hogy 
a célokra tervszerűen kell készülni: tudom, 
mit akarok, és kidolgozom, hogyan akarom 
azt elérni. Orvosi hivatásomból pedig rám 
ragadt, hogy segíteni akarok, hiszen ezért 
lettem orvos. Most ez vezérel polgármes-
terként. Politikusoktól hallom, hogy a poli-
tika nem erről szól, ez egy kegyetlen világ. 
Én ezt másképp gondolom, és ebben nem 
tudok, nem is akarok megváltozni. 

 � Kevesebb mint két év múlva Párizsban 
elkezdődnek az olimpiai játékok. Ho-
gyan készül erre?

Évekig dolgoztam a MOB orvosbizottságá-
ban, ezúttal is rendelkezésükre állok min-
den feladatban és kérdésben. A következő 
időszakban az egész előkészítési folyamat-
ban, például a kvalifikáció terén előttünk 
álló döntésekben fogok részt vállalni.  

T. D.

aktuálisaktuális

2004 után tér vissza a sportszervezetbe

Újbuda polgármestere  
az olimpiai bizottságban

Félszáz kerületi tűzoltó kapott elismerést

Sok lakossági kérés érkezett idén az önkormányzathoz, ezeket 
minden esetben igyekeznek teljesíteni. A fahelyek meghatározásakor 
azonban figyelni kell az ott lévő közművekre, felmérni a későbbi 
lombozat igényeit, megnézni a meglévő fafajtákat és természetesen 
a hely adottságait. Kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy ne 
csak telepítsék a fákat, de vigyázzanak is rájuk. Az idei, kiemelke-
dően száraz és meleg nyár után a fiatal állomány átfogó vizsgálaton 
esett át: a 2019–2022 között telepített csemeték csupán 5 százaléka 
nem eredt meg, ezeket új és egészséges fákra cseréltetik az ültetést 
végző céggel. Az elmúlt három évben ültetett fák száma már az ezret 
is meghaladja.

Ismét 250 új fa a kerületben
Gazdagrétre is 
elért az ünnepi 
hangulat: Bakai-
Nagy Zita alpol-
gármester és Keller 
Zsolt önkormány-
zati képviselő 
kezdeményezésére 
a Kaptató sétány 
melletti panelházak 
oldalán karácsonyi 
motívumokat ábrá-
zoló fényfestés 
várja a lakókat.

Meglepetés a gazdagrétieknek

Idén is bejárja a kerületet a kivilágított tűzoltóautó. December 6-án 
és 18-án hat helyszínen lehet megcsodálni a karácsonyi díszkivilágí-
tásban pompázó járművet.
� Gazdagréti Közösségi Ház 16.00
� Őrmező Költők parkja parkoló 16.40
� Bornemissza tér 17.20
� Nyéki Imre Uszoda 18.00
� Albertfalva Bükköny utcai játszótér 18.40
� Edömér utcai parkoló, a tűzoltóság közelében 19.20
December 6-án még a Mikulás is lecseréli a szánját, és minden 
helyszínre tűzoltó autóval érkezik majd, hogy meglepje az újbudai 
gyerekeket.

Karácsonyi tűzoltóautó Újbudán

Felújítják a Dayka Gábor utca felső, a Hegyalja út és a természet-
védelmi terület közötti szakaszának teljes útburkolatát. Az úttest 
új aszfaltréteget és szegélyt kap, ahol szükséges, ott a teherhordó 
réteget is megerősítik. Végre rendezett körülmények között lehet 
majd parkolni a Hegyalja út torkolatánál, az idősek otthonával 
szemben is. A munkák várhatóan még idén befejeződnek.  
Az esetleges fennakadások miatt az önkormányzat a lakosság  
szíves türelmét kéri.

Megújul a Dayka Gábor utca

Számos komoly változással fordul rá 
a 2023-as évre Újbuda képviselő-testülete. 
Az ősz eleji időközi választások után két 
új képviselővel egészült ki a testület, Bedő 
Dávid és Orosz Anna megüresedett egyéni 
képviselői helyeit Lados Tamás (Momen-
tum) és Jankó István (Fidesz-KDNP) töltöt-
ték be; Jankó István listáról már eddig is 
tagja volt a testületnek, ezért listás helyére 
a jobboldali frakció Elekes Tamást jelölte.

Új frakcióvezetők,  
új bizottsági elnök
A legutóbbi testületi ülésen folytatódott 
az átrendeződés: bejelentették, hogy meg-
szűnik a Zöld Pólus frakció, így a jövőben 
Bába Szilvia (Jobbik) és Kreitler-Sas Máté 
(LMP) frakcióktól függetlenül folytatják 
a képviselői munkát. Lapunk érdeklődésé-
re Kreitler-Sas Máté elmondta: „A szerve-
zeti igazítás nem változtat azon, hogy szá-

momra a kerület zöldítése az egyik legfőbb 
prioritás, és ugyanazzal a lendülettel fogom 
képviselni a zöld értékeket a testületben, 
mint eddig”.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
vezetésében is változás állt be, mostantól 
Varga Gergő (DK) az új elnök. Megválto-
zott Erhardt Attila társadalmi megbízatású 
alpolgármester jogviszonya is, innentől 
kezdve főállású alpolgármesterként foly-
tatja munkáját. A Fidesz is frakcióvezetőt 
cserélt, Csernus László lemondása után 
Szabó László vezeti a jobboldali frakciót.

Ismét feloszlik a Fidesz 
alapszervezete?
Az országos sajtóban is megjelent a XI. ke-
rületi „belpolitika”: a Népszava értesülései 
szerint feloszlatják az újbudai Fidesz alap-
szervezetet, az erről szóló kérvényt már be 
is nyújtották a bíróságra. A napilap forrá-

sai szerint a párt választókerületi elnöke, 
Simicskó István és a kerület 2010 és 2019 
közötti polgármestere, Hoffmann Tamás ál-
tal fémjelzett körök közötti konfliktus áll-
hat a háttérben. Ha valósak az értesülések, 
az eset nem lenne példa nélküli: egyszer 

már kísérteties hasonlósággal bomlott fel 
az újbudai Fidesz, 2010 júniusában a párt 
választmányának elnöksége feloszlatta 
a kerületi szervezetet – az újjászervezéssel 
pedig a most is kulcsszereplő Simicskó Ist-
vánt bízták meg.

Változások szezonja a testületben
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Játékos akadálypá-
lyán ismerkedhettek 
meg a látás-, hallás- 
vagy mozgássérültek, 
az autista és az értel-
mileg akadályozott 
emberek mindennapja-
ival a kerületi iskolások. 
Újbuda Önkormányzata 
a Nem Adom Fel 
Alapítvány közreműkö-
désével idén 10. alka-
lommal szervezte meg 
a fogyatékkal élők világ-
napját a kerületben. 

A Jobb Velünk a Világ szemlé-
letformáló rendezvényén László 
Imre polgármester hangsúlyozta: 
a gyerekeknek ilyenkor lehető-
ségük van megtanulni, milyen 
nehézségekkel küzdenek a meg-
változott képességű emberek. 
Az esélyegyenlőség megterem-
téséhez az országos és az önkor-
mányzati politikának is sok még 
a tennivalója. 

– Újbuda kiemelt figyelmet szentel 
a társadalmi integráció megterem-
tésének: segít a falak ledöntésében, 
a sérült emberek szabadságának 
megvalósításában – mondta a pol-
gármester. – Mindehhez jelentős 
mértékben járul hozzá a megválto-
zott képességűek foglalkoztatása. 
Az önkormányzati hivatalban is 
több ilyen ember dolgozik. Az Új-
buda Prizma Szociális Fejlesztési 
és Foglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. több tíz éve folytatja szo-
ciális foglalkoztató tevékenységét 
– tette hozzá. 

Az eseményen László Imrét 
és Bakai-Nagy Zita esélyegyen-
lőségért felelős alpolgármester 
megajándékozták az alapítvány 
szegedi csoportjában dolgozó, ér-
telmileg akadályozott tapasztalati 
szakértő origamijával. A több mint 
ezer, békét, szeretetet és összetar-
tást szimbolizáló darumadarat 
Kiss Zoltán a tréningek alkalmá-
val készítette. A szegedi fogya-
tékossággal élő emberek csapata 
tíz nap alatt viszi el a műveket or-
szágszerte tíz városba.

Három és fél millió forintot adomá-
nyozott az Avon a Szent Kristóf 
Szakrendelő vezetésének, amelyből 
egy speciális, emlővizsgálatra 
alkalmas ultrahangvizsgáló fejet vásá-
roltak. A mammográfia rendelésen 
használt kicsi, de drága eszköz magas 
frekvenciájának köszönhetően rend-
kívül pontos képet 
ad az apró felületi 
elváltozásokról. 
A Szent Kristóf 
Szakrendelő ezzel 
egy lépéssel köze-
lebb került ahhoz, 
hogy emlőszűrő 
központtá váljon.

A Szent Kristóf Szakren-
delőben használt mam-
mográfiás készüléket 
másfél éve vásárolták, 
de még mindig az or-
szág egyik legmodernebb 
gépének számít. Képes 
például arra, hogy kímé-
letesen nyomja össze az emlőket, így a nők fájdalom 
nélkül eshetnek át a vizsgálaton. A mellrákszűréshez 
azonban sok esetben ultrahangvizsgálatra is szükség 
van, ehhez hiányzott a rendelőből egy fontos vizs-
gálófej. Ennek megvásárlására ajánlott fel 3,5 millió 
forint adományt az Avon. – Harmincöt éves korig, ha 
nem merül fel rákgyanú, a fiatal felnőtteket csak ult-
rahanggal vizsgáljuk, de az idősebbeknél is gyakran 
van rá szükség – magyarázta az eszköz fontosságát 
dr. Lakatos Ilona főorvos.

A kozmetikai cég társadalmi felelősségvállalá-
sa elsősorban a nőkre irányul, ezért a felajánlás 
nem szokatlan tőlük: az elmúlt években 600 millió 
forintot adományoztak, főként őket érintő célok-
ra. – A tanácsadóink nagy része is nő, ezért fon-
tos számunkra, hogy az ő problémáikkal is törőd-
jünk. Mivel az emlőrák a leggyakoribb daganatos 
betegség a hölgyek körében, rendszeresen hívjuk 
fel a figyelmet különböző akciókkal az önvizsgá-
latra és a szűrések fontosságára – mondta el Bor-

dáné Andrea, az Avon divízióvezetője. Az Avonnál 
minden eladott termékből 1 forint kerül az adomá-
nyalapba, bizonyos termékeknek pedig a teljes hasz-
na ide vándorol. Dr. Lehoczky Péter, a szakrendelő 
főigazgatója elmondta, 65 ezer szűrésre ajánlott nő 
él Újbudán, ezért örömmel fogadják a segítséget. 
Hozzátette, további emlővizsgálatok bevezeté-
sét tervezik annak érdekében, hogy az érintettek 
egy helyen vehessék igénybe a diagnosztika teljes 
spektrumát.

T. D.

– Eljött az idő, hogy 
egymás felé forduljunk, 
hogy keressük a békes-
séget. Itt az idő, hogy 
megtaláljuk a nyugalmat 
magunkban, társunkban, 
gyermekeinkben 
és a minket magába 
foglaló közösségekben. 
Advent üzenete az, hogy 
mindez lehetséges – 
mondta László Imre 
polgármester az Újbudai 
Advent nyitóünnepségén 
az Etele téren. 

Igazi karácsonyi hangulatban, 
a „Mennyből az angyal” el-
éneklésével indult az idei ünnepi 
vásár az Etele téren november 
utolsó hétvégéjén, advent első 
vasárnapján. A karácsonyi dalt 
a Lágymányosi Bárdos Lajos Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
gyermekkara adta elő, utána kö-
vetkezett a színpadon az Újbudai 
Junior „Ki Mit Tud” díjazottjai-
nak előadása, majd László Imre 
köszöntője.

– Az idei ünnepre a háború, 
a súlyosbodó gazdasági válság 
árnyéka vetül, ezért most el-
sősorban nyugalomra és béké-
re van szükség – hangsúlyozta 
a polgármester. Kiemelte, advent 
üzenete az is, hogy egymás felé 
forduljunk, kinyújtsuk kezün-
ket, és minden erőnkkel segítsük 

a rászorulókat. A polgármester 
beszédét Blázy Árpád, a Kelen-
földi Evangélikus Gyülekezet 
igazgatólelkészének szavai kö-
vették, majd közösen gyújtották 
meg az adventi koszorú első 
gyertyáját.

A gyertyagyújtás után mutat-
ták be az Aserdus Tűzzsonglőr 
Produkció lángoló show-ját, utá-
na először Vásáry André arany- 
és platinalemezes szopránéne-
kes kápráztatta el a szép számú 
közönséget, majd Erdei Zsolt 
lépett színpadra. A gitárművész 
az Újbuda TV-nek elmondta, 

hogy napközben az egész-
ségügyben tevékeny-

kedik, kétgyermekes 
apaként ezután marad 
ideje a kötelező ének-, 

illetve hangszeres gya-
korlásra, valamint a fellé-

pésekre.
Az Újbudai Advent prog-
ramjáról, a fellépőkről bő-

vebb információ Újbuda 
Facebook-oldalán olvas-
ható. 
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   Gyors leletközlés,  
kedvező árak,  
folyamatos akciók!

   Elérhető vérvétel  
csecsemők és  
kisgyermekek számára is!

LABORATÓRIUMI  
VIZSGÁLATOK

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

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

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

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

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

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

Budai Magánorvosi Centrum

MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban 
minden reggel 6 órától, 

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

 +36-1-445-0700

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

IDŐPONTFOGLALÁS:  managerszuresBMC@gmail.com

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

az egészségét veszélyeztető kockázati tényezőket, 
felmérhessük aktuális egészségi állapotát, tanácsokat 

adhassunk életmódbeli változtatásokra,  
szükség szerint gyógyszeres kezelésre,  

további vizsgálatokra. 

MENEDZSERSZŰRÉS, NEM CSAK MENEDZSEREKNEK!

Megnyitott  
az Újbudai Advent

Családi programok  
és sok-sok koncert

Az advent a keresz-
tény kultúrkörben 

a karácsonyt megelőző 
negyedik vasárnaptól 
számított időszak, idén 
november 28-án kezdő-
dött. A gyertyagyújtás 
a Jézus születésére 
való felkészülés 
szimbóluma. 

Az Újbudai Advent december 24-éig tart 
nyitva, a hónap közepétől korcsolyapá-

lyával, a hétvégeken különleges programokkal, 
koncertekkel, arcfestéssel, gyerekműsorokkal 
és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. 
Természetesen lesz Nagycsaládosok Karácsonya, 
a „Fogadj örökbe egy kívánságot!” akcióval pedig 
a nehéz körülmények között élő gyerekek karácso-
nyát igyekeznek a szervezők szebbé tenni. A hagyo-
mányos adventi vásár rendezője idén is Újbuda 
Önkormányzata, támogatója pedig ezúttal  
az ETELE Plaza.

A hagyományokhoz híven Újbuda Önkormányzata idén is kitüntette az 50, 60, 65 vagy 70 éve felsőoktatási intéz-
ményben orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészdiplomát, oklevelet szerzett kerületi lakosokat. A díjazottak munkáját 
dr. László Imre polgármester köszönte meg. Beszédében a felelősségteljes hozzáállást kívánó szakma különlegességét 
hangsúlyozta. – Az orvoslás nem a kórházak igazgatói irodájában, hanem a betegágynál kezdődik – mondta az idén 
ugyancsak díszdiplomával elismert polgármester, aki kardiológusként, majd sportorvosként praktizált, később a Hon-
védkórház, illetve a Szent Imre Kórház főigazgatói posztját töltötte be. Az okleveleket Bakai-Nagy Zita alpolgármes-
terrel közösen adta át. 

Egészségügyi díszdiplomásokat köszöntöttek

Origami darumadarak
Jobb Velünk a Világ – szemléletformálás az iskolákban

Új eszközzel bővült  
a mammográfiai rendelő

Az iskola jövője
Konferencia a köznevelésről
Megrendezték a XV. Újbudai Köz-
nevelési Konferenciát a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében. 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
és Gyurcsó Gyuláné, a konferenciát 
szervező Újbudai Pedagógiai Iroda 
vezetője elismerő okleveleket adott 
át a kiváló munkát végző pedagógu-
soknak és oktatásban dolgozóknak. 
Radó Péter oktatáskutató támponto-
kat adott ahhoz, milyen irányt kelle-
ne vennie a hazai oktatás várva várt 
reformjának. 

– Mivel nem ismerjük a jövőt, az isko-
la legfontosabb feladata képessé tenni 
a gyerekeket arra, hogy amikor fel-

nőttként kilépnek az iskolarendszer-
ből, bármilyen változáshoz tudjanak 
alkalmazkodni – fogalmazta meg 
a közoktatás végső célját Radó Péter 
oktatáskutató Az iskola jövője című 
előadásában a XV. Újbudai Közne-
velési Konferencián. Az elemző azt 
is bemutatta, hogy a legfejlettebb or-
szágok közoktatása hogyan reagál 
a változó világra, ugyanakkor leszö-
gezte, a finn, a norvég vagy a holland 
rendszer megoldásai nem biztos, hogy 
átültethetők a magyar közegbe. 
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Továbbra is a Duna közelsége, a vadregényes 
partszakasz, a nyugalom és a csend az Árasz-
tó-part legfontosabb értéke. Idén a Város és Fo-
lyó Egyesület (Valyo) május elejétől október 
végéig üzemeltette – Újbuda  Önkormány-
zatának támogatásával – a napozóágyakkal 
és tűzrakókkal berende-
zett pihenőparkot. A tava-
lyi visszajelzések alapján 
egy komposzt alomszék 
is lehetővé tette, hogy 
több időt lehessen a parton 
tölteni. Idén is megjelent 
minden korosztály koráb-
bi és új látogatókkal: csa-
ládok, baráti társaságok 
grilleztek, idős vagy fiatal 
párok napoztak, sétáltak, 
kisgyerekek homokoz-
tak, emellett sportolók 
és kutyasétáltatók is használták feltöltődésre 
a területet. Iskolás csoportok is sportoltak itt 
testnevelésóra vagy kirándulás során. A Ma-
gyarországon tartózkodó menekültek jobb el-
látása érdekében ukrán, orosz és angol nyel-
vű információs táblákat is kihelyeztek a nyár 

derekán. A kis virágoskertek gondozásából 
a helyiek is kivették részüket, sokan locsolták 
a növényeket. 

Az idei kérdőíves felmérés számos ta-
nulsággal szolgált. A válaszadók közel két-
harmada albertfalvai és kelenvölgyi lakos, 
véleményüket beépítik a jövő évi tervekbe. 
A kitöltők 86 százaléka kevesebb mint 30 

perc alatt ért ki az Árasztóra, ami a hely lo-
kális szerepét igazolja. Az árnyékos részek 
és a vízparti fák számának növelése a leg-
fontosabb, bár idén az alacsony vízállásnak 
köszönhetően sokan birtokba vették az ártéri 
faligetet. Jelentős  infrastrukturális elem volt 

az illemhely, amire továbbra is szükség lesz 
a kitöltők szerint. 

A part egyik sokat említett vonzereje a kö-
zösségi élmény megélése volt a látogatók sza-
vai szerint.

„Mindenki, kutyàs és nem kutyás, gyere-
kes és nem gyerekes, fiatal és idős is megfér 
egymás mellett a nagy területen.” 

„Kulturált pihenőhely, a szemetet végre 
volt hova tenni, életet lehelt egy elhagyott 
részbe, olyanok is jönnek, akik addig sosem.”

„Fogyasztási kényszer nélkül lehettünk 
ott, nem volt nagy tömeg, ingyenes volt a sü-
tögetési lehetőség.“

Az idei Árasztó-part megnyitása szimboli-
kus volt: az első száz látogató közel hatvan 
vízi járművel  érkezett. Budapesten átevezve 
hozták a Római-part szellemiségét, remélve, 
hogy az Árasztó a jövőben olyan fontos zöld 
területe és kikapcsolódási helyszíne lehet Új-
budanak, mint a Római Óbudának. 

Az Árasztó-part jelentőségét és hangulatát 
egy a kérdőívben adott válasz így foglalta 
össze: „Nagy közösségkovácsoló ereje volt, 
és csak szimplán jó volt lejárni, mert rende-
zett és élettel teli”.

„A mai értelemben vett 
színház átalakulóban van; 
már soha nem lesz olyan, mint 
volt” – mondta Spiró György 
az Újbudai Nagykávéház 
című műsorban. A dráma- 
és regényíróval egyebek között 
irodalmi és színházi műfajokról, 
munkásságáról, valamint 
Újbudáról beszélgettünk.

 � Több évtizede, 1976 óta él a kerület-
ben. Ezt megelőzően is sok szállal kötő-
dött Újbudához. Az egyetemi évek alatt 
szerette meg ezt a városrészt?

Négy évet töltöttem a Ménesi úti Eötvös 
Collegiumban, később szálltam be egy 
építkezésbe a Sasadi úton. Ma is ott lakom, 
csak egy másik házban. Szeretem a kör-
nyéket, de a Móricz Zsigmond körtér is 
nagy kedvenc. Negyven éve persze minden 
egészen máshogy festett: ott volt példá-
ul a „Lordok háza” önkiszolgáló étterem. 
Láttam, amint a Skálát felépítették, majd 
lebontották. Sasad is alaposan megválto-
zott. A költözéskor gyakorlatilag a világ 
gyönyörű vége volt szőlőskertekkel, gyü-
mölcsösökkel, szekér vájta földutakkal. 
Biciklizés közben jól fejre lehetett esni. 
Aztán mindezt letarolták, felépült a gaz-
dagréti lakótelep. A mostani lakásomba 
1990-ben költöztem. Korábban a garázsaj-
tó fölött egy fecskecsalád élt, most viszont 
se fecskék, se szúnyogok. Az egykori élő-
világ megszűnt. Ma már ritkábban, legfel-
jebb a másik nagy kedvenc, a Fehérvári úti 
piac miatt megyek be a városba. Az egész 
kerület beépült, szinte talpalatnyi hely 
sincs. Sajnos sokkal több és na-
gyobb ház épül Ma-
gyarországon, mint 
amennyit engedélyez-
ni lehetne.

 � Beszéljünk a mun-
kásságáról, amelyet 
sokan sokfélekép-
pen neveztek. Minek 
tartja magát: regény- 
vagy drámaírónak? 
Költőnek? Drama-
turgnak? 

Író vagyok, hiszen írok.

 �Melyik műfaj áll önhöz 
a legközelebb? Ha jól 
tudom, legkevésbé re-
gényíró szeretett volna 
lenni?

Valóban, kizárólag drámá-
kat szerettem volna írni, 
az évtizedek során viszont 
kiderült, hogy a prózában te-
hetségesebb vagyok. Első si-
keres regényemet, a Kerengőt 
félig-meddig dühből írtam. 
Bosszúságomra én nem vol-

tam vele elégedett. Rászántam így magam 
egy tényleg jó regényre. Később beláttam, 
hogy a meséléshez, a nagy epikához több 
érzékem van, mint a drámai fogalmazás-
hoz. Azt sem hagy-
tam azért abba. 

 � Leült az íróasztalhoz, és elhatározta, 
hogy ír egy regényt? Hogyan született 
például a 800 oldalas Fogság?

Nem könnyű egy ilyen regényt összehozni, 
sokat kell dolgozni vele. Nem is 

tudják az em-
berek, hogy ez 
mekkora meló. 
A Fogságot ti-
zenkét évig ír-
tam, közben per-
sze sok mással, 
például novellák-
kal is foglalkoz-
tam. Ugyanakkor 
egy tizenhat ol-
dalas novellát is 
hosszú évekig lehet 
írni. A megírás ideje 
nem a terjedelmen 
múlik, a csiszolás 
a lényeg. Mindez al-
kati kérdés: ki miben 
érzi magát teljesen 
szabadnak. Én a pró-
zában. Nem érdekel, 
ki mit írt korábban, 
a regénynél én szabom 
meg a törvényeket. 
A drámában viszont 

nem. Ott meg kell tanulni a formát, ismerni 
kell az irodalmi előzményeket, nincs totá-
lis szabadság. 

 � Az olvasók gyakran azt gondolják, 
hogy a drámaírás nem nagy kunszt, hi-
szen „csak” párbeszédek vannak ben-

ne. Más azonban olvasni és darabként 
megnézni például a Koccanást.

Kevesen tanulnak meg drámát olvasni. Ez 
is adottság kérdése. Ismerek olyan zseniá-
lis színházrendezőket, akik nem is igazán 
képesek erre: számukra nem jelenik meg 
a párbeszéd képe. Van, akinek viszont igen. 

 � Ez vizualizáció kérdése? 
Igen. Az olvasott szöveget látvánnyá kell 
alakítani. Ez a prózában is így van. Egyes 
regényírók látványt fogalmaznak meg szö-
veggel, mások hangot vagy mindkettőt. 
A drámaolvasás azonban külön tehetséget 
kíván. Ezért sem túl népszerűek a drámák, 
ha csak olvassák őket. 

 � Annak ellenére, hogy ön elsősorban 
regényírónak tartja magát, nincs olyan 
irodalom- és színházszerető ember, aki 
ne ismerné a Csirkefej vagy a Kocca-
nás című drámát…

Vannak jelentős, általában sokműfajú 
szerzők, akiknek nem volt különösebb te-
hetségük a drámához, mégis nagyszerűket 
alkottak, például Puskin. A született drá-
maírók viszont kizárólag a saját műfajukkal 
tudnak azonosulni: például Shakespeare 
és Moliere. Előbbi ugyan megrendelésre 
írt egy-két elbeszélő költeményt, de azok 
nem jók. Másrészt igazi drámaíró volt 
a fiatalon, harmincéves kora előtt elhunyt 
Georg Büchner, akinek semmi köze nem 
volt a színházhoz, mégis utolérhetetlen drá-
mákat írt. Heinrich von Kleist pedig, bár 
született drámaíró volt, sok más műfajban 
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Spiró György:  
a műfajok  
jönnek-mennek
Nehéz helyzetbe kerültek a színházak

is remekelt. Ők utolérhetetlenek, velük én 
nem tudok versenyezni.

 � Visszatérve az ön műveire: a Csirkefe-
jet, a Koccanást, talán még az Imposz-
tort is gyakran disztópikus és a jelenre 
vetítve is érvényes műveknek tartják. 
Egyetért ezzel?

Ezek inkább realista művek. Nincs bennük 
negatívum: embereket ábrázolnak, akik 
a saját maguk módján kínlódnak. A jó sze-
repben a színész az embert ábrázolja. Ha 
a szerző elég jó szerepeket ír, akkor kime-
het ugyan a divatból, de csak átmenetileg. 
A halhatatlan Shakespeare-t is másfél év-
századig hanyagolták. 

 � Önnek is voltak szünetei…
Most is vannak, és majd mostanság lesznek 
csak igazán. Az előbb említett két darabot 
is régen játszották. Egy ideig műsoron vol-
tak, aztán kimentek a divatból, talán még 
visszatérnek a színpadra. Ez számomra is 
megmagyarázhatatlan jelenség. 

 � Egy korábbi monográfiájában azt írta, 
hogy a közönségnek írt darabot meg 
kell különböztetni az irodalmi értékkel 
bírótól. Ez mit jelent? 

Korábban a drámát valóban megkülönböz-
tettem a darabtól. Ez nem értékítélet volt, 
hiszen a darab is lehet remekmű, és a drá-
ma is lehet nagyon rossz. Utóbbi viszont 
irodalmi indíttatásból születik. A dráma-
szerző tehát megír egy irodalmi művet, 
amely történetesen párbeszédes. A darab-
szerző pedig adott színház számára dolgo-
zik, és az a célja, hogy elő is adják.

 � A darab megrendelésre születik? 
Nem feltétlenül, de Shakespeare példá-
ul kifejezetten darabszerző volt. Nem 
tartotta magát művésznek, pénzt akart 
keresni. A darabot az adott korban lehet 
előadni az éppen aktuális színházi struk-
túra és stílus függvényében. Ez azonban 
nem igaz a drámára. Ha egy darabról csak 
később derül ki, hogy mindenkor aktuális 
mondanivalója van, átminősül drámává. 
A drámát elsőre az adott színház gyakran 
nem tartja előadásra érdemesnek. A Bánk 
bánt is jóval a születése után mutatták be. 
Az ember tragédiájánál is hasonló volt 
a helyzet. Ilyen például Füst Milán Bol-
dogtalanok című alkotása is. Én is tele 
vagyok olyan darabokkal, amelyeket nem 
adtak elő, mert nem merték vállalni a koc-
kázatot. Elsősorban ideológiai és politikai 
okokból. 

 � Például?
Az 1990-es évek elején írt Árpádházat 
egyetlen nagy színház sem merte eddig 
bevállalni, kisebb kamaraszínházakban 
ment, és soha nem az eredetileg elképzelt 
apparátussal. Számos sokszereplős dara-
bom van még, amelynek esélye sincs, hogy 
valaha előadják őket. A darabszerző min-
dig az adott színház lehetőségeihez alkal-
mazkodik, a drámaíró nem. 

 � Akkor miért ír sokszereplős drámákat, 
ha azokról eleve sejti, hogy nem kerül-
nek színpadra? 

Leginkább ez a forma fejezi ki az érzései-
met: az ötletet, a hangulatomat, a szándé-
kaimat, a világlátásomat. Nem tehetek róla. 
Ha meg nem adják elő, hát nem adják elő. 

 �Milyen érzésekkel írta az Árpádházat? 
Az akkor Ablonczy László által igazgatott 
Nemzeti Színház meghívásos pályázatá-
ra született. A kiírás szerint a darabnak 
a magyar királyokról kellett szólnia. A je-
lentkezők mindegyike megkapta a meghir-
detett százezer forintot, én is. A történettel 
kapcsolatban az Árpád-házi királyokhoz 

és a magyar történelemhez méltóan naiv 
krónikákat vettem elő. Az Árpád-ház tör-
ténete ugyanolyan véres, mint az összes 
királyi házé. Mindegy, hogy az angol vagy 
az orosz történelemből veszünk példát, 
mindenhol voltak egymással véres, test-
vérgyilkossággal vegyített háborúban álló 
családok. Engem az érdekelt, hogy lehet 
mindezt megírni az 1990-es években, naiv 
krónikás szemlélettel. Formai és nyelvi 
szempontból is érdekes munka volt. Kide-
rült, hogy a véres történelem naiv módon is 
elmesélhető.

 � Legutóbb Ganz Ábrahámról írt drá-
mát. Milyen írói szándék vezérelte?

Fekete Gyula zeneszerző keresett meg, 
hogy írjak librettót a Ganz Ábrahámról 
szóló művéhez. Operalibrettónak nem lett 
jó. Az ötlet abszurditása viszont annyira 
magával ragadott, hogy kutatómunkába 
kezdtem Ganz Ábrahámról. Baromi érde-
kes ember volt egy baromi érdekes korszak-
ban, a reformkorban, a szabadságharc alatt 
és után. Sokat tanultam, izgalmas anyagok-
ra bukkantam. Elég valószínű, hogy egy 
darabig ezt sem adják elő, sem színházban, 
sem operaként. Mondjuk, én magam is ne-
hezen képzelem el, amint Ganz Ábrahám 
vasöntés közben áriázik.

 �Min dolgozik most? 
Benne ragadtam a 19. századi Magyar-
ország témájában. Vannak új ötleteim, de 
nem színházban vagy drámában gondolko-
dom. Erre a műfajra nem vár szép jövő.

 � Ha már kultúrpolitika: mit gondol, mi 
vár a szférára?

Mi az, hogy kultúrpolitika? Utassy József 
szerint egy hattyú és egy víziló keveréke. 
A színházak világszerte, de nálunk külö-
nösen nehéz helyzetbe kerültek. A gyerek-
koromban megismert színház, amelyben 
ilyen-olyan módon részt vettem, már soha 
nem lesz az, ami volt. A színház átalaku-
lóban van, ahogy minden egyes műfajnak 
megvan a maga dinamikája: jönnek-men-
nek. Akár évszázadokig lappanganak, 
aztán újra felütik a fejüket. Hosszú távon 
tehát a színházat, a műfajt nem féltem, de 
az a fajta színház, amit szerettem, az már 
nem lesz. 

Tóth Kata

Vannak új ötleteim, 
de nem színházban 
vagy drámában 
gondolkodom.  
Erre a műfajra  
nem vár szép jövő

Mit tegyünk, hogy 
csak a gyertya égjen, 
ne az otthonunk?
Az év végi ünnepek idején mindig meg-
emelkedik a lakástüzek száma, naponta 
átlag huszonöt lakás gyullad ki karácsony 
környékén. Az ok egyszerű: többet va-
gyunk otthon, így többet megy a fűtés, 

többet főzünk, világítunk és használjuk 
az elektromos eszközeinket is. Sokaknál ég 
a gyertya az adventi koszorún, gyakran dí-
szítik fényfüzérek a szobákat, a karácsony-
fát. Ezek mind tűzveszélyesek lehetnek, 
ám kis odafigyeléssel megelőzhetjük a bajt. 
Kolozsi Péter tűzoltó főhadnagy, a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
helyettes szóvivője segítségével pontokba 
szedtük, mire érdemes advent, illetve kará-
csony környékén kiemelten figyelni: 

� Az adventi koszorú alá tegyünk tűzgát-
ló anyagot, például egy fémtálcát, vagy 
akár alufóliát!

� A három testőrt, vagyis a tűzoltó, 
a szén-monoxid- és a füstérzékelő ké-

szüléket mindenki szerezze 
be, ezek életmentők lehetnek!
� A gyermekekkel üljünk le, 
beszéljük meg és mutassuk 
meg nekik, melyik készülék 
mire jó!
� Kizárólag megbízható for-
rásból és tanúsítvánnyal ren-
delkező karácsonyfaizzót 
vásároljunk! A tanúsítványt 
leggyakrabban a készülékek 
hátoldalán tudjuk elolvasni.
� A fűtéstől kiszáradt fenyő-

fán ne gyújtsunk gyertyát vagy csillag-
szórót, inkább a lakás más, tűzbiztosabb 
helyén égessük ezeket!

� A karácsonyfa 1-1,5 méteres körzetéből 
minden éghető anyagot távolítsunk el, 
és stabilan rögzítsük, hogy se a gyerme-
kek, se a háziállatok ne boríthassák fel!

� Ha már megtörtént a baj, és az otthoni 
eszközökkel nem sikerült megfékezni 
a tüzet, hívjuk a 112-es segélyhívó szá-
mot, és azonnal hagyjuk el az ingatlant!

Tapasztalatok az idei Árasztó-partról

Mindenki megfért 
egymás mellett  
a Duna mentén

Fotó:  Kaszics Bálint

Fotó: Berkes Orsolya
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1. zóna (Lágymányos)
Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Bog-
dánfy utca–Hamzsabégi út–Bartók Béla út páros oldal által határolt 
terület, beleértve – a Műegyetem rakpart kivételével – a határoló 
utakat és tereket.

2. zóna (Gellérthegy, Szentimreváros)
Szent Gellért tér–Kelenhegyi út–Verejték utca–Rezeda utca–Kelen-
hegyi út–Szirtes út–Számadó utca–Gyula utca–Mihály utca–Somlói 
út–Avar utca–Hegyalja út–Budaörsi út–Nagyszőlős utca–Ajnácskő 
utca–Hamzsabégi út–Bartók Béla út páratlan oldal által határolt te-
rület, beleértve a határoló utakat és tereket.

3. zóna (Őrmező)
Neszmélyi út–Balatoni út–Boldizsár utca–Péterhegyi út által hatá-
rolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

4. zóna (Kelenföld)
Etele tér–Vahot utca–Bártfai utca–Vahot utca–Tétényi út–Kocsis 
utca–Fehérvári út–Bikszádi utca–Hadak útja–Than Károly utca– 
Gyergyótölgyes utca–Somogyi út–Etele tér által határolt terület, be-
leértve a határoló utakat és tereket.

A várakozási hozzájárulások a Műegyetem rakpartra, az Infoparkra, 
és a magánparkolókra (pl. Alíz utcai magánparkoló) nem érvényesek!

A 2022. október 15-ig kiadott lakossági várakozási engedélyek, 
az engedélyen feltüntetett érvényességi idő végéig (2023. március 
31.), Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés 
alá vont teljes területére érvényesek maradnak. Ugyanakkor a 2023. 
évre érvényes engedélyek már a fent jelölt zónák szerinti területi ér-
vényességgel lesznek kiadva.

Újbuda Önkormányzata 
júniusban fogott bele 
a parkolás rendszer-
szintű átalakításába, 
amely elsősorban 
a lakóövezetek felsza-
badítását célozza. 
Jelzések szerint ugyanis 
a helyiek egyre kevésbé 
találnak parkolóhelyet 
otthonuk közelében, 
ezért a kerület új díjfi-
zetős zónákat jelölt ki, 
ami remények szerint 
más lehetőségek felé 
tereli majd az ingázó 
és átutazó autósokat. 

Az ütemezett zónabővítés során 
az új engedélytípusok és a kár-
tyás automaták mellett központi 
parkolási ügyfélszolgálat is segíti 
majd az újbudai gépjármű-tulaj-
donosokat. Őrmező és Kelenföld 
fizetőssé tételével december 1-jén 
indult a második kör; összefogla-
lónkban az eddigi tapasztalatokra 
is kitérünk. 

A főváros elmúlt tíz évének 
népszerű vitatémái közül a dugók 
mellett a parkolásból is jókora 
gordiuszi csomó tekeredett, amit 
a kerületek díjfizetős zónák beve-
zetésével kívánnak elvágni. Azt 
mindenki tudja, hogy P+R par-
kolók építése nélkül ez sem jelent 
teljes megoldást, az önkormány-
zatok azonban csak hatáskörük 
és anyagi lehetőségeik széléig 
nyújtózkodhatnak. Az 1930-as 
években, amikor többek között 
Szentimreváros is kiépült, körül-
belül tíz lakásra jutott egy autó, 
de még a ’80-as években felhú-
zott gazdagréti lakótelepen is 
csak minden második lakásban 
élt kocsitulajdonos. A vásárlási 
kedv azóta exponenciálisan nő: 

ahogy emelkedik az életszínvo-
nal, úgy bővül az autót birtoklók 
köre is. Közép-Magyarország te-
rületén a kocsik gyorsabban sza-
porodnak, mint az emberek; egy 
2021-es felmérés szerint 2000 
óta Pest megyében és Budapesten 
több mint 400 ezerrel emelkedett 
a forgalomban lévő személyautók 
száma.

Parkolókból tehát óriási hiányt 
kellene pótolni. Újbuda a maga ke-
zébe vette a dolgot, 2020 óta saját 
cége végzi az üzemeltetést. Mivel 
a Covid alatt a kormány megtiltot-
ta a díjemelést és új zónák kijelölé-
sét, a rendszer átalakítása a június 
30-án megszűnt tilalmi időszak 
után kezdődhetett el. 

Bővítés 
lépésenként
Az eredetileg három ütemre ter-
vezett, majd további szakaszok-
ra bontott bővítés első, júliusi 
körében az Infopark közel teljes 
területén, az Egry József utcában 
és a Bertalan Lajos utcában vált 
fizetőssé a parkolás. Az Infopark-
ban a korábban kiadott lakossági 
engedéllyel sem lehet megállni, 
az ugyanis folyamatosan túltelí-
tett: a mérések szerint száz helyre 
ott átlag 110 parkoló autó jutott.

Augusztusban érkezett a na-
gyobb csomag, amikor Szentim-
revárost és a Gellért-hegy lábát 
tették fizetőssé egészen a Mé-
nesi útig, tehát a vasúttól észak-
ra eső területeket zónásították. 
December 1-jétől, a második 
ütemben vált parkolási övezetté 
Őrmező nagy része, Kelenföldön 
pedig az Etele út vonzáskörzeté-
nek mintegy 3000 parkolóhelye. 
A városvezetés szerint erre azért 
van szükség, mert a lakótelepe-
ket rengetegen használták P+R 
parkolónak. Az egy esztendeje 
megnyílt ETELE Plaza tömegé-
vel vonzza az autósokat az Etele 

út környékére, és hasonló a hely-
zet az őrmezői oldalon, ahol ha-
marosan átadják a Budapest One 
irodaházat. A néhány éve meg-
újult Etele téri intermodális cso-
mópont villamos-, vonat-, met-
ró- és buszállomásai pedig eleve 
nagy forgalmat gerjesztenek. 
Az önkormányzat meglátá-
sa szerint ha az Etele térre 
érkezők nem tudnak ingyen 
leállni a házak előtt, akkor 
a pláza mélygarázsát fog-
ják használni. Az Őrmezőre 
és Kelenföldre most kiváltott 
engedélyek december 1-jétől 
egészen 2024. március 31-éig 
érvényesek lesznek, vagyis kö-
zel másfél évre letudható min-
den parkolási tennivaló.

2023 januárjától a Gel-
lért-hegy tetején, a Somlói úton 
és az attól északra fekvő terüle-
teken, valamint a Kis-Gellért-
hegyen kell fizetni a parkolásért. 
2023 márciusában kerülnek sor-
ra az olyan fővárosi tulajdonú 
közterületek, mint a Villányi 
út, a Karolina út, a Bocskai út, 
a Nagyszőlős utca, a Budaörsi út, 
a Fehérvári út, valamint az Etele 
tér. Ugyanebben a hónapban vá-
lik díjfizetős zónává Kis-Őrme-
ző, azaz a Neszmélyi út–Balatoni 
út–Csárda utca–Mikes Kelemen 
utca–Zelk Zoltán út (Péterhegyi 
út) által határolt terület. Utolsó-
ként pedig Kelenföld fennmara-
dó része, a Szerémi út–Galvani 
utca–Andor utca–Egér út–vasút 
által határolt teljes területre ter-
jesztik ki a fizetős parkolást.

Fontos információ az újbudai-
aknak, hogy a 2023-ban fizetőssé 
váló, lakóhelyük szerinti zónákra 
már január 1-jétől kiválthatják 
a parkolási engedélyeket annak 
érdekében, hogy a későbbi üte-
mekben bevont területen ne ke-
rüljenek hátrányos helyzetbe. 
(Például  Kis-Őrmezőn ugyan 
csak tavasztól lesz fizetős a par-

ZÓNÁK, DÍJFIZETÉS, 
ENGEDÉLYEK Új alapokon  

a parkolás  
a kerületben

kolás, de az ott élők már most ki-
válthatják az engedélyüket egész 
Őrmezőre, így ők már januártól 
tudnak díjmentesen parkolni a tel-
jes lakótelepen.) Az engedélyek 
megszerzését érdemes elektroni-
kus úton lebonyolítani, az ügy-
félablakrendszeren keresztül ez 
kényelmesen, gyorsan, otthonról 
is elintézhető. 

Változnak az árak
A képviselő-testület májusi dön-
tése értelmében módosulnak 
az éves várakozási díjak: az első 
autóra 12 ezer forintot, a máso-
dikra 24 ezer forintot kell fizet-
ni. Ha az igénylő online váltja ki 
az engedélyt, akkor spórolhat is, 
ugyanis a személyesen, a parkolá-
si irodában végzett ügyintézéskor 
2000 forint eljárási díjat számíta-

nak fel. Újdonság, hogy mostan-
tól az albérletben élők is kaphat-
nak éves engedélyt a lakóhelyük 
szerinti zónára, megfelelő igazo-
lások ellenében, 24 ezer forintért. 

Játékszabályok
A meglévő parkolási engedélyek 
március 31-éig használhatók, 
addig kell kiváltani a 2023-as 
engedélyt, amely 2024. márci-
us 31-éig lesz érvényes. Az új 
területekre pedig már most ki-
válthatók ezek, és 2024. március 
31-éig lesznek érvényesek. Nem 
változott az a szabály, hogy éves 
várakozási engedélyt kizárólag 
az válthat ki, aki a gépjármű 
üzemben tartója, és állandó lak-
helye parkolási zóna területén 
van. Bérlői engedély annak jár, 
aki parkolási zóna területén lakik 
albérletben: ott van a tartózkodá-
si címe, ő a gépjármű üzemben 
tartója, és az ingatlan tulajdono-
sa lemond az engedélyéről az ő  
javára. Gyermekszállítási enge-
délyt az a szülő igényelhet, aki-
nek gyermeke parkolási zónában 

működő bölcsődébe, óvodába 
vagy általános iskolába jár (utób-
bi esetben az első öt évfolyamra). 
További feltétel, hogy az igény-
lőnek ne legyen tartozása sem 
az önkormányzat, sem valame-
lyik fővárosi parkolási társaság 
felé. A fővárosi és a kerületi 
szabályozás értelmében egy sze-
mély egy autóra kaphat parkolá-
si engedélyt, egy lakcímre pe-
dig összesen két autóra kérhető. 
Az igénylés módjáról és részletes 
feltételeiről a parkolás.ujbuda.hu 
oldalról tájékozódhatnak. 

Eljött a zónák ideje
Lindmayer Bence, az Újbuda Par-
kolásüzemeltető Nonprofit Kft. 
ügyvezetője szerint a lakóknak 
oda kell figyelniük a határidők-
re, és arra, pontosan hol állhat-

nak meg, mert az idén október 
15. előtt megszerzett engedélyek 
2023 márciusáig a kerület teljes 
területére érvényesek, az azóta 
kiadottak viszont már nem. – Ko-
rábban két nagy körzetre, nagy-
jából a Bartók Béla úttól északra 
és délre osztottuk fel Újbudát, 
és az új engedéllyel rendelke-
ző autótulajdonosok kizárólag 
a lakóhelyük szerinti területen 
tudnak térítésmentesen parkolni. 
December 1-jétől pedig, Őrmező 
és Kelenföld bevonásával, már 
négy zóna szerint adjuk ki az en-
gedélyeket – tájékoztatott a cég-
vezető. 

Automata 
egyszerűbben
Újbuda számos pontján helyez-
tek el új típusú automatákat is, 
ezek segítségével kényelmesen 
és járulékos költségek nélkül 
lehet parkolni. A jegyváltásnál 
meg kell adni a gépjármű rend-
számát, nem kell visszavinni 
a cédulát és kirakni az autóra, 
mert a rendszer a rendszám alap-

ján látja a befizetést.  Az automa-
ták közül számos bankkártyát is 
elfogad.

Ügyintézés 
központi helyen

A Fraknó utcai Közterü-
let-felügyelet központ-

jából a Bartók Béla 
út 79. alá költözött 

az Újbuda Parko-
l á s ü z e m e l t e t ő 
ü g y fé l s z o l g á -
lata, így mos-
tantól a budai 
belváros díjfi-
zetős öveze-
tében lehet 
ügyeket in-
tézni. Az új 
irodában négy 
a b l a k b a n 
fog la lkoznak 

s z e m é l y e s e n 
az ügyfelek-

kel: itt lehet 
éves engedélye-

ket hosszabbítani, 
pótdíjakat befizetni 

és panaszokat tenni. 
Az épületben működő 

háttér ügyfélszolgálaton 
pedig a behajtással és a kom-

munikációval foglalkozik négy 
munkatárs. Az autósok a parkolá-
si engedélyek kiváltását és a bír-
ságok kifizetését online felületen 
is elintézhetik az ugyfelablak@
ujbuda.hu címen. Az internetes 
felületen időpontfoglalásra is van 
lehetőség.

Érvek, ellenérvek
Az elsők között bevont, gel-
lérthegyi és szentimrevárosi 
területeken, például a korábban 
nagyon zsúfolt Diószegi utcában 
érezhetően kevesebb lett az autó, 
a helyiek is örültek a „felszaba-
dulásnak”. De nem mindenhol 
tapasztalható ekkora elfogadás. 
– Túl magas a fizetendő éves 
díj, és ha már muszáj bevezetni, 
legyen az egész kerületre érvé-
nyes az engedély – hangzottak el 
érvek az őrmezői parkolási fóru-
mon, ahol kiderült, vannak, akik 
nem bíznak abban, hogy a fize-
tős rendszerben elegendő hely 
lesz a lakótelepen. A kérdésekre 
válaszoló Hintsch György alpol-
gármester elmondta, a rendszer 
átalakításának nincs alternatí-
vája, mert a nagyberuházások 
okozta forgalomnövekedés miatt 
egyre több kívülről érkező autós 
áll meg a környéken. Azt is je-
lezte, hogy kezdetben előfordul-
hatnak problémák üzemeltetői 
részről. Annak érdekében, hogy 
a lakóknak legyen idejük meg-
szokni az új helyzetet, egy hó-
napos türelmi időszakkal indul 
a fizetős rendszer: decemberben 
senkit nem büntetnek meg, csak 
figyelmeztetésekre lehet számí-
tani, az éles üzem januártól kez-
dődik. Hozzátette, a várakozási 
díjak 2001 óta változatlanok, így 
szükséges volt az emelés. – Ha 
pedig az engedéllyel más város-
részekben is lehetne parkolni, 
sokan átmennének más zónába, 
elfoglalva a helyet az ott lakók 
elől – érvelt az alpolgármester. – 
Az eddigi lakossági visszajelzé-
sek azt mutatják, hogy ahol már 
néhány hónap távlatából látha-
tók a hatások, ott a helyiek elé-
gedettek a változásokkal. Töb-
bekkel beszéltem személyesen, 
akik szerint látványosan fel-
szabadultak a helyek, és az ed-
digi körözés helyett a legtöbb 
esetben akár a saját házuk előtt 
is találnak rendszeresen parko-
lóhelyet – mutatott rá Hintsch 
György.

Török Dániel

Ahol már néhány hónap távlatából 
láthatók a hatások, ott a helyiek 
elégedettek: az eddigi körözés helyett 
akár közvetlenül a saját házuk előtt is 
találnak rendszeresen parkolóhelyet

LAKOSSÁGI ZÓNÁK
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2023.

2023.
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– A nyugdíjasok már jó ideje kifogásolják, 
hogy a nyugdíjemelés legfeljebb csak inflá-
ciókövető, vagy még az sem, mint az idén – 
emelte ki Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas 
Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros 
elnöke az Újbuda TV-nek adott interjújában.

– Korábban a nettó átlag béremelkedést és a pénz-
romlást fele-fele arányban vették figyelembe 
a nyugdíjak emelésénél. Az elmúlt években 
az aktivak jövedelme jóval az infláció 
fölötti mértékben nőtt, ez viszont már 
nem húzza magával a nyugdíjakat, 
mert a mostani indexálási rendszer-
ben csak az infláció számít – hív-
ta fel a figyelmet Orsós Éva. – Így 
a nyugdíjasok jövedelme mind jobban 
elmarad az aktív dolgozókétól, 2010 
óta megháromszorozódott a nyugdíjas 
szegénység. Ráadásul az elmúlt több 
mint egy évtizedben semmilyen intézke-
dés nem történt az alacsony nyugdíjak fel-
zárkóztatására. Tetejébe nyakunkon a rekord 
magas infláció. Azt ugyan törvény rögzíti, hogy 
a nyugdíjakat az infláció mértékével kell emelni, de ezt nem 
olyan egyszerű kikalkulálni. Az alapul vett mértéket mindig 
az előző év közepén határozzák meg, és a költségvetésben 
rögzítik. Ami azt jelenti, hogy a tárgyévtől meglehetősen tá-
vol próbálják megsaccolni. Idén ez különösen súlyos problé-
mát okozott, ugyanis megugrott az infláció, amit jelentősen 
alábecsültek – tette hozzá. 

– Tavaly még úgy tudtuk, hogy az idei nyugdíjemelés mér-
téke 3 százalék lesz – magyarázta Orsós Éva. De már az év kö-
zepén lehetett sejteni, hogy az infláció ennél jóval magasabbra 
tör. Januárban a nyugdíjakat további 5 százalékkal indexál-
ták, bár már akkor látszott, hogy ez is kevés lesz. Júliusban 
újabb korrekciót kellett végrehajtani, ekkor 3,9 százalékkal 
emelkedtek a nyugdíjak, visszamenőleg januárig. Közben 
mindannyian tapasztalhattuk, hogy az infláció elszabadult, 

és novemberben újabb 4,5 százalékos nyugdíjeme-
lés történt. Ám az infláció még az összesített 

pluszoknál is magasabb. – A mi szakértőink 
azt mondják, hogy a KSH-adatok alapján 

a 2022-es éves infláció 15-16 százalék 
között lehet, azaz több, mint ameny-
nyivel ellensúlyozni próbálták a pénz-
romlást – hangsúlyozta az egyeztető 
tanács elnöke.

– Nincs mechanizmusa annak, 
hogy ezzel a különbséggel mit lehet 
kezdeni. Mi azt javasoljuk, hogy janu-

árban, amikor már teljesen világos min-
den, lezárult az előző költségvetési év, 

és lehet látni a tényleges infláció mértékét, 
térjünk vissza erre. Alakítson ki a kormány-

zat egy olyan mechanizmust, amely megoldja 
ezt. Rögzítsék törvényben, hogy be lehessen építeni 

ezt a különbözetet, méghozzá 2022 januárjáig visszamenőleg. 
Már csak azért is, mert az sem közömbös, hogy a 2023. ja-
nuári emelés erre érkezik-e, vagy pedig az alacsonyabb, idén 
mindössze 14 százalékkal növelt nyugdíjakra – jelentette ki 
Orsós Éva, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának 
soros elnöke.

D. J.

A novemberi képviselő-testü-
leti ülés elfogadta a Barabás 
Richárd alpolgármester szakmai 
vezetése alatt megszületett 
Bartók-negyed-akciótervet, 
a terület fenntartható fejleszté-
séről és menedzseléséről szóló 
koncepciót. A stratégia jövőbeli 
célokat és funkciókat határoz 
meg a negyed fejlesztésére 
vonatkozóan, az önkormányzat 
pedig őszintén elkötelezett 
abban, hogy a kis közössé-
gekkel, a szolgáltatókkal 
és a civilekkel együtt alakítsa 
tovább ezt a koncepciót. 

 � A most létrejött Bartók-negyed-stra-
tégia egy hosszú távú városfejlesztési 
koncepció következő, jelentős lépése. 
Mi a jelenlegi fejlesztés célja?

Minden városnak megvan a maga fejlődési 
pályája. A lakókörnyezet fejlődésével pár-
huzamosan egyszer csak egyre több üzlet, 
szolgáltató jelenik meg, a hely felkapot-
tabb és felkapottabb lesz. Ha pedig a vá-
rosvezetés nem figyel, nem kertészkedik, 
könnyen kicsúszhat a kezéből az irányítás, 
és a környék az egyre nagyobb forgalom-
tól, az egyre több vendéglátóhelytól, szó-
rakozóhelytől bulinegyeddé válhat. Ettől 
elszaladnak az üzlethelyiségek bérleti árai, 

sokasodnak a turisták, a helyiek kiszorul-
nak a fogyasztásból. Egy világvárosban, 
mint Budapest természetesen szükség van 
bulinegyedre. Az önkormányzat partnerei-
nek, a lakosoknak, a vendéglátó szektornak 
és a kulturális élet szereplőinek azonban 
az egyöntetű véleménye az, hogy védeni 
és támogatni kell a Bartók-negyed jelenlegi 
szerepét a város rendszerén belül. A Bar-
tók-negyed egy kulturális és közösségi erő-
tér, ahol vigyáznunk kell a meglévő érté-
kekre. Azt szeretnénk, hogy Újbuda szíve, 
kulturális központja, azaz a Bartók-negyed 
új és strukturált keretet kapjon a következő 
tíz évben.

 �Hogy kezdődött 
a folyamat: egyik 
napról a másikra 
leült a városve-
zetés a lakókkal,  
a vállalkozókkal?

A politikában és egy vá-
ros vezetésében nem fel-
tétlenül mennek ilyen gyorsan 
a dolgok. A Bartók-negyed-akcióterv 
szakmai előkészítése kilenc hónapig tartott, 
sok szereplővel közösen, többek között a la-
kosokkal, a vállalkozókkal, a kapcsolódó 
szereplőkkel. Számos kutatást készítettünk 
a területre vonatkozóan. Az ötleteket, véle-
ményeket, kritikákat folyamatosan beépítet-
tük a munkába, kerestük azt a konszenzust, 
amely által mindenki a sajátjának érezheti 
a koncepciót. Sarkalatos kérdés volt például 
a nyitvatartás. A szűk utcákban a lakókat 
gyakran zavarja, ha a vendégek egy-egy 
sör és unicum után hajnalban hangosabban 
beszélgetnek, nevetnek. Ám a vendéglátó-
sok érdekét is figyelembe kell venni. Nem 
szerencsés feltétlenül szankcionálni őket. 
A jelenlegi szabályozás célja az volt, hogy 
az eredmény mindenkinek jó legyen: a mel-
lékutcákban a teraszok este 10 órakor zár-
nak, így nem zavarják a lakók éjszakai nyu-
galmát, a főutcákon viszont, ahol a hangot 
kevésbé erősítik fel az egymáshoz közeli 
épületek, kicsit tovább nyitva maradhatnak.

 �Mekkora területről van szó a Bar-
tók-negyed esetében?

Sokkal nagyobbról, mint a korábbi kulturá-
lis városközpont volt, amelynek gondolata 
2008 körül fogalmazódott meg. A Szent 
Gellért térről indul a Gellért-hegyen át, 
érintve a Ménesi utat és a Mányoki utat. Vé-
gigszalad a Villányi úton, magába foglalja 
a Feneketlen-tavat és környékét, a Törőcsik 
Mari parkot. A negyedhez tartozik a Tran-
zit, az Allee és Lágymányos egy része. 

 �Milyen konkrét ötletek érkeztek a lako-
soktól a stratégia kialakításához?

Azt kérték, hogy hosszú távon csökkentsük 
a Bartók-negyed közlekedési terhelését. Azt 
sem szeretnénk, ha a Bartókot elárasztanák 
a söröző angol turisták, így a negyed az újbu-
daiaké maradhat. A fő cél, hogy a kerület ezen 
része is élhető maradjon. A javaslatok alapján 
kulturális és közösségi tereket alakítunk ki. 
Abban is segítünk az újbudaiaknak, hogy köz-
vetlenül kapcsolódni tudjanak az innovációs 
fejlődési lehetőségekhez. Erre ad lehetőséget 
a hamarosan megnyíló Adaptér. Ezzel pár-
huzamosan fejlesztjük az Insert platformot, 
amelynek segítségével közösségi programo-
kat lehet szervezni. Igyekszünk felpezsdíteni 
azt a fajta kulturális és kreatív ökoszisztémát, 
amely egyébként nemcsak a Bartók-negyedre, 
hanem egész Újbudára jellemző.

 �Ha már programokról van szó. A min-
den évben megrendezett kulturális ese-
ményeken túl, mint például az Eleven 
Ősz, illetve az Eleven Tavasz, idén elő-
ször volt Bartók Feszt. Lesznek még ha-
sonló alkalmak?

A városvezetés nagy mértékben támogat-
ja a kis, akár utcaközösségek programjait. 
Erre jó példa a Szabad a tér pályázat. En-
nek segítségével valósult meg a Ménesi úti 
utcabál is. Fontos, hogy a figyelmünket ne 
csak a nagy dolgokra – intézményfelújí-

tásra, -átadásra – irányítsuk. Nem-
rég olvastam egy kutatást, 

amely szerint az emberek 
átlagos életszínvona-

lát nem feltétlenül 
a keresetük határoz-
za meg. Rendkívül 
káros rájuk nézve 
a gyenge szociális 
kapcsolati háló. 
Az emberek sok-
kal otthonosabban 

érzik magukat sa-
ját környezetükben, 

ha a szomszéddal is 
váltanak három kedves 

szót, az eladóval a fizetésnél 
kicsit beszélgetnek. Az önkor-

mányzat elkötelezett abban, hogy támo-
gassa a kis közösségek fejlődését: a Bar-
tók-negyed-koncepció zászlóshajója ennek 
a folyamatnak.

 �Hogyan tud mindehhez a szolgáltatói 
szféra hozzájárulni? Mit jelent a Bar-
tók-negyed-koncepcióban megfogalma-
zott kultúraorientált gazdaság?

Elsősorban azok a szektorok jelennek meg, 
amelyek ilyen-olyan módon a kulturális 
vagy a kreatív ipari tevékenységekhez kap-
csolódnak. A kultúra nem feltétlenül csak 
művészeti tevékenységet jelent. Egy dizáj-
ner cég vagy építésziroda szintén könnyedén 
kapcsolódhat a kulturális ökoszisztémához.

 �Hogyan lehet a terület fejlesztésével 
párhuzamosan környezet- és klímavé-
delmi szempontokat is érvényesíteni?

Az önkormányzat mindent megtesz, hogy 
egyre több helyen csillapodjon a forgalom 
gyorsasága, kevesebb legyen az autó, nyu-
godtabb legyen a környék. Tapasztalatok 
szerint, ha kicsit szűkebb az útfelület, akkor 
az autók lassabban mennek. Így szélesebbek 
lehetnek viszont a járdák, nő a zöldfelület. 
Ezzel gyalogosbarátabb, lakóbarátabb Új-
budát tudunk építeni. Emellett egyre több 
fát igyekszünk telepíteni. Hangsúlyoznám, 
hogy nem a sávok csökkentéséről beszélek. 
A hatékonysági beruházások, mint például 
a szigetelési programok is igen hasznosak 
ebben a folyamatban. 

 � A beszélgetés elején tízéves koncepcióról 
volt szó. Mire számíthatunk húsz-har-
minc esztendő múlva?

Optimista vagyok. Nagyon jelentős lépéseket 
tettünk, hogy megoldjuk azt az ökológiai vál-
ságot, amelyben jelenleg élünk. A Bartók-ne-
gyed már régóta elismert kulturális központ. 
Emellett kölcsönösen előnyös kapcsolatot 
építettünk ki a Műegyetemmel, a kollégiu-
mokkal. Ők rendelkeznek azzal a fiatalos, in-
novációs potenciállal, amely folyamatosan új 
ötletekkel rukkol elő, egyúttal Újbuda hírét is 
elviszi a nagyvilágba. A Bartók-negyed kap-
csán minden évben le fogunk ülni az érintet-
tekkel, hogy megnézzük, merre és hogyan 
fejlődött. A megfelelő korrekciókat, új ötle-
teket pedig be fogjuk építeni. 

Tóth Kata

kult aktuális

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

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

 � Villany, víz, gáz, fűtés  
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.  
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP, SZIFON,  
WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler cseréje, javítása. 
06/70/642-7526.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, konvektorok, vízmelegítők javítása, 
karbantartása műszeres vizsgálattal. Tamási Zoltán: 
06/20/9654-621. 
 

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

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

 � Szolgáltatás         
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás kicsiben is. 
06/70/262-8598.
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, napellenző készítése, javítása. 
Redőnytokok szigetelése. 06/1/356-4840, 06/30/954-4894.
RÉZ és rozsdamentes küszöbök beszereléssel. Zárak, 
kilincsek, pántok, zsanérok cseréje. Régi ajtók, ablakok 
mázolása, szigetelése. 06/20/381-6703, 06/1/251-9483.
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok garanciával: 
06/30/913-8245.  
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601. 
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.   
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezet kezelés. E-mail: 
aktivhazkezelo@gmail.com, 06/30/990-7694, www.
aktivhazkezelo.hu 
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, kisebb 
javításokat is vállalok. 06/30/9750-053.
TEHERAUTÓBÉRLÉS kedvező áron Újbudán. Tel.: 
06/20/213-0693.  
ÚJ MASSZŐR a Bikás park mellett! Frissítő, relaxáló 
svédmasszázs kezelések. Érd.: 06/50/126-0212.

 �Gyógyászat    
GYÓGYPEDIKŰR otthonában: 06/30/206-4801.
SZAKÁPOLÁS, gyógytorna, rehabilitáció, gondozás, akár 24 
órában, mindez otthonában. 06/30/247-1095.

 � Régiség     
MENORA Antikvitás! Kimagasló készpénzért vásárolunk: 
régi bundákat, bútort, porcelánt, festményt, hangszert, 
ezüsttárgyakat, varrógépet, kitüntetést és mindenféle régi 
dísztárgyat. Díjtalan kiszállás. XI. ker., Bartók Béla út 78. 
06/20/353-6731.   
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI., Andrássy 
út 16. Tel.: 266-4154, nyitva: H–SZ 10–17, Cs 10–19.        
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket, 
sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938.

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

 � Állást kínál       
KŐMŰVEST, szobafestőt, segédmunkást felveszek: 
06/30/9750-053.    
CSALÁDOKHOZ ajánlunk és keresünk idősgondozókat 
bejárással és bentlakással, 06/70/380-5522, Empátia Iroda.

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

 � Társ 
TÁRS-SZABADIDŐPARTNER közvetítés, klubesték. Kiss 
Etelka. Tel.: 06/1/269-4589, 06/20/985-1946.
 

 � Vegyes              
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, 
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.     
NERC, róka mindenfajta szőrmebundát vásárlok, teljes 
ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket, ékszereket, könyveket 
és dísztárgyakat, régiségeket: 06/20/229-0986.
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Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Bartók-negyed:  
a kreatív ökoszisztéma

Interjú  
Barabás Richárd 

alpolgármesterrel

Országszerte, így Újbudán is folytatódtak 
a múlt héten a pedagógusok megmozdulásai, 
egyebek között olyan bérért, amiből meg 
lehet élni – például hogy legyen jelentkező 
a pályára –, és egy normálisabb oktatási rend-
szerért. A kormányzat egyelőre szerény ígére-
tekkel és kirúgásokkal felelt, nem véletlen, 
hogy Újbuda Önkormányzata is felajánlott  
5 millió forintot a tiltakozók megsegítésére.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok 
Szakszervezetének (PSZ) alel-
nöke úgy véli, hogy a tiltakozá-
sok már értek el eredményeket. 
Korábban egyszeri tízszázalékos 
emelést ígértek a szakszerveze-
teknek és némi cafetériajutta-
tást, ha lemondanak a sztrájkról. 
A tagság megkérdezése után ezt 
nem fogadták el, és a szakszer-
vezeti vezető szerint sokkal jobb 
ajánlat az, amiről most egyeztet-
nek, vagyis hogy a pedagógusbé-
rek érjék el a diplomás átlagbér 
80 százalékát. Azaz elvben, ha 
emelkedik a diplomás átlagbér, 
akkor ezzel együtt nő a tanároké 
is. Egyelőre ez is csak javaslat, 
és az is kérdés, hogy egy oktatás-
ban dolgozó diplomás ember mi-
ért csak a 80 százalékát éri egy, más értelmiségi munkakört 
betöltőnek. Gosztonyi szerint ez valóban problémás. A ’90-es 
években, amikor a közalkalmazotti és köztisztviselői törvényt 
létrehozták, arról volt szó, hogy az e két szférában munkát 
vállalók jövedelme azért marad alatta a versenyszférában el-
érhetőnek, mert cserébe előre kalkulálható jövedelemnöveke-
déssel járó, biztos életpályamodellre számíthatnak. Csakhogy 
időközben ez a növekedés és biztonság elenyészett, hiszen 
mondjuk egy 14 esztendeje pályán lévő oktató ugyanannyit 
keres, mint egy frissen végzett (már ha egyáltalán akad utób-
bi). A szakszervezetek igyekeznek kiállni az oktatást segítő 
dolgozókért, technikai munkatársakért is. Az ő bérük 2008 

óta csak és kizárólag a minimálbér-emeléssel növekedett. 
A példa kedvéért, egy szakképesítéssel nem rendelkező kise-
gítő dolgozó nagyjából 160 ezer forintot visz haza. Egy tanár, 
pályakezdőtől 14 éve a pályán lévőig, körülbelül 207 ezer fo-
rintot.

Felvetettük a szakszervezeti vezetőnek, hogy miközben 
a helyzet ennyire rossz, és persze vannak bátor akciók, a pe-
dagógusok elég nagy hányada még mindig nem áll ki a saját 
és az oktatás érdekében. Gosztonyi elismerte, hogy sokszor 
nem elég tudatos munkavállalók az emberek. Sokakra hat 
a megfélemlítés is, főleg a kistelepüléseken, ahol ez a szerény, 
de biztos jövedelem is ad egzisztenciát. Ugyanakkor a meg-

mozdulásokhoz egyre többen csatlakoznak. – Igaz, aki pe-
dagógusnak állt, az tanítani szeretne és nem utcai harcossá 
válni – tette hozzá Gosztonyi Gábor. Ráadásul a Fidesz-rend-
szer idején elfogadott jogszabályok csupán nagyon korlátozott 
körben teszik lehetővé a munkabeszüntetést, és ha egy szak-
szervezet ezen túlterjeszkedik, akkor fel is oszlathatják. Ezzel 
együtt továbbra sem adják fel, hogy fellépjenek egy korsze-
rűbb oktatásért, új nemzeti alaptantervért, tankönyvszabad-
ságért, a diákok terheinek csökkentéséért, a pedagógusképzés 
megreformálásáért – hangsúlyozta a PSZ alelnöke. 

A teljes interjú a youtube.com/ujbuda csatornán látható.
D. J.

A pedagógusok 
nem adják fel

Ellátásuk valódi növelését 
várják el a nyugdíjasok
Az emelések nem tartanak lépést a pénzromlással
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.
https://www.facebook.com/ 
Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/
 
December 10. 10.00
Decemberi csillagok  
– a Portéka Színpad előadása
A Decemberi csillagok című 
összeállításban megidézzük 
a Mikulás és a karácsony ünne-
pét. Az adventi koszorú egy-egy 
gyertyájának meggyújtásakor 
kedves, meghitt, sőt, humoros je-
lenetekkel köszöntjük a szeretet 
legszebb ünnepeit. A végén min-
denki, aki jó, pici ajándékot kap 
a Mikulástól. Belépő: 1000 Ft/fő.
 
December 11. 18.00
„Fény vagy te is, lobogj hát…”  
– Fénygyújtogató zenés-irodal-
mi est
A Gaudete Vonósnégyes és Lud-
mány Anna adventi műsora.
Belépő: 1000 Ft/fő.
 
December 13. 18.00
Otthon, édes otthon 
– az Albertfalvi Kézimunka 
Kör éves csoportos  
kiállításának megnyitója
Az Albertfalvi Kézimunka Kör 
minden esztendőben kiállítja 
munkái legjavát, és minden év-
ben egy téma köré rendezi ezeket. 
Idén ez az otthonunk: a szoba, 
a konyha, a fürdőszoba haszná-
lati tárgyaival mutatják be, hogy 
a kézművesség, a népművészet 
milyen egyedi módon teheti 
széppé környezetünket, adhat si-
kerélményt a tárgy készítőjének. 
Hímzett, szövött, fonott, horgolt, 
dekupázstechnikával készült da-
rabok várják nézőiket, és remél-
hetőleg kedvet teremtenek a ké-
szítésükhöz.

A tárlat 2023. február 10-éig lá-
togatható 10–19 óra között. A be-
lépés díjmentes.
 
December 18. 16.00
„Harang csendül, ének  
zendül…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió 
koncertje a karácsonyvárás jegyé-
ben. Sztárvendégek: Gyurkovics 
Zsuzsa Jászai Mari-díjas színmű-
vész, Gémesi Katalin ének- és gi-
tárművész. Közreműködnek: Kö-
kényessy Júlia, Kövecses Klára, 
Radosiczky Márta, Sándor Betti-
na, Terebessy Éva, Csikai Barna, 
Kadosa Lehel, Marton László, Pál 
Ferenc. Műsorvezető: Csák József 
operaénekes, zongorán kísér: He-
gedűs Valér zongoraművész. Be-
lépő: 800 Ft/fő.
 
December 19. 19.00
Albertfalvai közösségek  
karácsonya
Forralt bor & évértékelés
Az Albertfalvi Közösségi Ház-
ban működő tanfolyamok, ön-
szerveződő közösségek és civil 
szervezetek közös karácsonyi 
összejövetele, amelyre sok sze-
retettel várnak minden érdeklő-
dőt. A közösségi ház művészeti 
csoportjai karácsonyi műsorral, 

a látogatók süteményekkel ked-
veskednek egymásnak. 
A belépés díjmentes.
 
December 20. 18.00
Újbudai Dekameron  
Könyvklub 
Erich Kästner: Három ember 
a hóban
Ha szeret olvasni, akkor csatla-
kozzon az Újbudai Dekameron 
Könyvklubhoz, amelynek tagjai 
minden hónapban elolvasnak egy 
kijelölt könyvet, és a következő 
összejövetelen megbeszélik egy-
mással. A közösségi olvasás él-
mény! A részvétel díjmentes.
 
Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/ 
gazdagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/
 
December 7. 18.00
Mozigépész filmklub 
A 2022 őszi-téli programban 
az 1950-es, ’60-as, ’70-es és ’80-
as évek olasz vígjátékainak legja-
vából válogatunk. 
 
December 8. 19.00
„Úton, útszélen” 
Fiatal tehetségek fotókiállításá-
nak megnyitóünnepsége.

December 9. 17.30
Frakk, a macskák réme  
– Mesemusical
Jegyek kedvezményes előrende-
léssel az előadást megelőző nap 
éjfélig a mesehajo.com oldalon 
vagy aznap a helyszínen váltha-
tók.
 
December 11. 17.00
Oravecz György adventi  
zongorakoncertje. 
A belépés díjtalan.
 
December 12. 18.00
Világjárók klubja 
Pál Tamás klubvezető válogatásá-
ban az érdeklődők videós/fényké-

pes úti beszámolókat tekinthetnek 
és hallgathatnak meg, minden 
hónapban más-más csodás tájra 
barangolva virtuálisan. A klub 
nyitott, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.
  
Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/ 
kelenvolgyikozossegihaz
kkh@ujbuda.hu
  
December 10. 9.00–14.00
Kelenvölgyi fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje 
és kiállítása.
 
December 13. 16.00–17.00
Így tedd rá!
Játékos, táncos gyerekfoglalko-
zás indul december 13-án 16 órá-
tól keddi napokon óvodásoknak 
és nagyobbacskáknak. Mondó-
kákkal, népi játékokkal és nép-
tánccal várja a gyerekeket Balogh 
Judit foglalkozásvezető.
 
TANFOLYAMOK,  
FOGLALKOZÁSOK 
Pilates 
Torna az izomzat egyenletes  
és harmonikus erősítésére
Péntek: 9.40–10.40. Foglalkozás-
vezető: Kutasi Viktória
 
Callanetics 
Mélyizomtorna nőknek
Péntek: 11.00. Foglalkozásveze-
tő: Nagyné Tauzin Csilla
 
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi 
Zsolt, 06/70/525-8748

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

December 9. 9.00–10.30
Anyakapocs beszélgetőkör
Téma: ünnepváró – hogyan ne 
őrüljünk meg. Házigazda: Bekecs 

Bogi pszichológus. Jelentkezés: 
anyakapocs@gmail.com. Rész-
vételi díj: 2000 Ft.
 
December 10. 18.00
Családi görög táncház
Zenél: az Akropolis Kompania
Szervező: Újbuda Görög Önkor-
mányzata. A rendezvény nyilvá-
nos, a belépés díjtalan.
 
December 19. 12.00
Idősek karácsomya
Polgármesteri köszöntővel 
és ajándékműsorral. Fellép: Lu-
kács Katica énekes. A részvétel 
ingyenes. Regisztráció szükséges 
az ŐKH elérhetőségein december 
12–15 között.

Szervező: Újbudai 60+ Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani 
Központ, ŐKH
 
December 21. 20.00
Ismerős extra – online
Online beszélgetős sorozat Őr-
mezőhöz kötődő ismert, érdekes 
személyiségekkel. Vendég: El-
bert Gábor sportvezető, tréner. 
Házigazda: Szegedi Zsuzsanna 
szakmai referens. Az ŐKH Face-
book-oldalán megtekinthető.

KEDVES  
VENDÉGEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Őrmezei Közössé-
gi Ház 2022. december 22. 
–2023. január 15. között, 
a téli szünethez igazod-

va zárva tart, kivéve 
az előszilveszteri és  

a zártkörű szilveszteri  
rendezvény idején.  

Nyitás: 2023. január 16.
 
A programokra jegyek elővételben  

is vásárolhatók a helyszínen.  
A műsorváltozás jogát  

fenntartjuk!

Kövessék Facebook-oldalunkat!

60+mozaik

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

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
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. 

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 
15–18 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 (1111 Bp., Karinthy F. út 
9.) minden hétköznap 14–17 óra között 
tart nyitva. Az iroda december 16-ától 
2023. január 8-áig zárva tart. Minden 
kedves érdeklődőnek áldott karácsonyt 
és békés, boldog új esztendőt kívánunk!
 

 � 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, 
e-mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: 
delbudamaskepp.blog.hu.  
Ha szerinted is sürgősen cselekedni kell 
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan 
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi 
az embert, 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! Köszönünk minden 
aktivitást, véleményt és támogatást, 
amellyel munkánkat segítik. Továbbra 
is egy szerethető, fenntartható, 
emberséges Újbudáért dolgozunk, 
amelyhez az Önök jelenlétére is 
szükség van. Friss információkért 
kövessék a Momentum Újbuda, 
valamint képviselőink Facebook-oldalát, 
és lépjenek velünk kapcsolatba!
 

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

Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat programja-
inkról. A teljes programkínálatról a  www.idos-
barat.ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 60+ Program 
Facebook-oldalán, illetve hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os 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.

Karácsonyi rendezvény
Ismét elmúlt egy esztendő, és közeleg a karácsony. Az év talán legszebb 
ünnepét szeretnénk hagyományaink szerint élőben, közösen megünne-
pelni. Ha van kedve és ideje, szeretettel várjuk december 19-én a kerület 
több helyszínén, több időpontban. Ahogy megszokhatta, mindenütt lesz 
ünnepi műsor, pár jó falat és ajándék; vendégeinket az önkormányzat 
vezetői köszöntik. Kérjük, az önhöz legközelebbi helyszínt válassza!

Az Újbuda 60+ Program karácsonyi rendezvényei az alábbi hely-
színeken és időpontokban lesznek december 19-én:
• 10.00 Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai utca 5. fszt., tanácsterem) 
További információ: 372-4636
• 11.00 Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 9.)
További információ: 246-5253
• 12.00 Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos utca 8.) 
További információ: 309-0007
• 13.15 Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy utca 2.) 
További információ: 424-5363
• 14.15 Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.)
További információ: 204-6788

Mindegyik rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezni december 12-étől december 16-áig lehet az adott helyszínen, 
nyitvatartási időben, személyesen, az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, 
valamint a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatásával. 

A 10 órakor kezdődő rendezvényre az Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központban (Kérő utca 3.), a fenti időben és módon 
lehet jelentkezni minden hétköznap 9–13 óráig.

Szeretettel várunk minden kerületi időskorú polgárt!

Decemberi csillagok  
– a Portéka Színpad előadása
Mindenki, aki jó volt, pici ajándékot kap
December 10. 10.00. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes 
utca 45–47.). Belépőjegy: 1000 Ft. Információ: minden hétköznap 8–18 
óráig a 204-6788-as telefonszámon.

Természetjárás – Börzsöny-hegység
Kóspallag–Kisinóci th.–Királyrét–Széles-mező–Nógrád  
Időpont: december 10.; találkozó: 8 óra, Nyugati pu., vonat vége (ind. 
8.08, Szob); táv: 13 km, szint: 250 m. Túravezető: Sepsey Katalin 
(Műanyag SC). A program ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges 
a 06/70/251-1493-as telefonszámon.

Oravecz György adventi 
zongorakoncertje
December 11. 17.00. Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató 
utca 9.). Információ: 246-5253. A program ingyenes.

„Fény vagy te is, lobogj hát…” – 
fénygyújtogató zenés irodalmi est
A Gaudete Vonósnégyes és Ludmány Anna adventi műsora
December 11.18.00. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház. Belépő: 
1000 Ft/fő. Érdeklődni lehet minden hétköznap 8–18 óráig a 204-6788-
as telefonszámon.

Hangfürdő
A hangfürdő egy élményt nyújtó csoportos „utazás”, amely során tibeti 
hangtálak és különleges ütőhangszerek (gong, óceándob, cső xilofon, 
kalimba, shanti, esőbot, fanyelves dob, handpan) hallhatók. 

Időpont: december 13. 11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). Jelentkezés: kizárólag saját 
részre, december 7–12. között minden hétköznap 9–13 óráig,  létszám 
függvényében a Kérő utcai programközpontban. Kérjük, hozza magával 
60+ kedvezménykártyáját; személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

Növénydoktor – előadás
Van beteg növénye? Hiába tápoldatozza, nem javul az állapota? Nem 
tudja, hogyan ültesse át, milyen talajt, virágföldet használjon hozzá? 
Jöjjön el a 60+ Növénydoktor „rendelésére”, hogy választ kapjon kér-
déseire! A „rendelésre” behozhatja a beteg növényt, vagy annak fotóját 
a Kérő utcai programközpontba. Előadó: Kremnicsán János (DINPI). 
Időpont: december 16. 10.00–11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.).

Filmvetítéssel egybekötött interaktív 
évzáró előadás – Duna-Ipoly Nemzeti 
Park
Az Ipoly-völgy felfedezésre váró kincsei című kisfilm megtekintése 
után röviden felelevenítjük az idén sorra vett környezet- és természet-
védelmi tematikájú kérdésköröket, visszatekintünk terepi programja-
inkra, majd csoportos beszélgetésen kíváncsian várjuk a programon 
résztvevők észrevételeit, javaslatait a 2023. évi programsorozat terepi 
célpontjaira, az előadások témaköreire. A beszélgetésre vendéget is vá-
runk: Hegyes Katalint, a Ki a szabadba! című könyv szerzőjét. A fővá-
rosi, illetve városkörnyéki tanösvényekről szóló könyv segíthet megta-
lálni a jelenlegi rezsikáoszban az ideális, azaz nem anyagi, hanem csak 
fizikai befektetést igénylő kikapcsolódást. 

Időpont: december 16. 11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.).

Múzeumlátogatás vezetéssel – Hopp 
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Időpont: December 16. 10.00. Találkozó: 10 óra, a kisföldalatti Bajza ut-
cai megállójánál; túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola SE). Belépő: 1700 
Ft, nyugdíjas 1000 Ft, 70 év felett ingyenes. Előzetes jelentkezés szük-
séges a 352-2695-ös telefonszámon.

A programközpontok ünnepi 
nyitvatartása
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2022. december 17-étől 
a Bölcső utcai és a Kérő utcai 60+ programközpontok zárva tartanak. 
Nyitás 2023. január 2-án, hétfőn. A telefonos ügyfélszolgálat változat-
lanul az érdeklődők rendelkezésére áll 2022. december 23-áig minden 
hétköznap 9–14 óráig, a 372-4636-os telefonszámon.

Közösségi házak ajánlója

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

KORO1/22/12Ú1

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!

A HALLÁS AZ EGYIK LEGSZEBB AJÁNDÉK!

WIDEX MOMENT M440 RD

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
Előzetes egyeztetés alapján.  
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu

BAKAI-NAGY ZITA (DK)  
alpolgármester, 16. evk.,  
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

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

KREITLER-SAS 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. 
Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049,  
varga.gergo@ujbuda.hu 
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új lakóink

közös program

keresztrejtvény
Weöres Sándor: Suttog a fenyves c. költeményéből idé-
zünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Csúcsra törve. 7. Az idézet első sora (S, E, 
A, Y). 13. Lop. 14. Futó szerelmi kaland, idegen szóval. 15. 
Énekesnő, dalszerző (Ibolya). 16. Margitka. 18. Könyörög. 
19. A választott nép tagja. 20. Művészi meztelenség. 21. Já-
tékterem. 24. Maró folya-
dék. 25. Nemes nedű. 27. 
Klasszikus prepozíció. 29. 
Kiss … Kate! (musical) 
31. A végén csomagol! 32. 
Sérülés. 34. Pára! 35. Űr-
mérték, röv. 36. Lent. 38. 
Pest megyei nagyközség. 
40. Francia sanzonénekes 
és színésznő (Édith). 42. 
Női becenév. 43. Göreb. 
44. Dal. 45. Szétmázol. 
47. Kikötői híd. 48. Név-
elő. 49. Nátrium vegyjele. 
51. Aga betűi keverve. 52. 
Igekötő. 53. Vágó egyne-
mű betűi. 55. Madárruha. 
57. A moszkvai olimpia 
kabalamacija. 59. Félig 
csalfa! 61. Tőből mind 
kivág. 64. Tar betűi ke-
verve. 66. Alig. 68. Női 
becenév. 69. Politikus, 
kultúrideológus (György). 
71. Idegen Elza. 72. Kér-
dőszó. 74. Házastárs.

Függőleges: 1. Sza-
vakba öntene. 2. Germán 
eredetű férfinév. 3. Sors-
játék. 4. Némán fizető! 
5. Alfa egynemű betűi. 
6. Kifent. 7. A legalsó 
legénységi rendfokoza-
tok valamelyikét viseli. 
8. Kossuth-díjas zongo-
raművész (Tamás). 9. 
Litván gépkocsijelzés. 10. 
Vízoszlop cseppje! 11. Für … (Beethoven). 12. Terménytáro-
ló. 17. Juhszállás. 19. Övezet. 22. Arrafele! 23. Indulatszó. 26. 
Észak-olasz város, Dél-Tirol székhelye. 28. Lábbal tiprás. 30. 
Túlízesít. 32. A milánói operaház. 33. Egykori vármegyénk. 
35. Fél tucat esztendő (2 szó). 37. Az ununtrium (a nihónium 
korábbi neve) vegyjele. 38. Talajforgató eszköz. 39. Rénium 
és nitrogén vegyjele. 41. Pusztít. 46. Vörösbort adó szőlő. 50. 

Út menti fasor. 52. Bolgár hegység. 54. Az idézet második 
sora (E, L, T, K). 55. Itáliai költő (Torquato). 56. A pincé-
be. 57. Magyarország, röv. 58. Acélszürke félfém, méreg. 60. 
Mozgókép. 62. A tea alkaloidja. 63. Éles hangon kiabál. 65. 
Testrész. 67. A madarak királya. 70. A zenei alaphangsor 8., 4. 
és 3. hangja. 72. Jelenleg. 73. Romhány határai!

Beküldendő: vízsz. 7. és függ. 54. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 22. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Kopár fák dermedt ágakkal mere-
deznek a sápadt égre”. Nyertese: Török Györgyné, 1112 Bp., 
Sasadi út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben 
(Zsombolyai u. 5.) vehető át. 

Kósa-Fodor 
Ármin vagyok, 

2022. no-
vember 3-án 

születtem 
a Szent Imre 
Kórházban. 

Anyuék már 
nagyon vártak, 

napközben 
jókat alszom 

és sokat 
eszem, éjjel 

viszont szere-
tek fent lenni, 
és ennek han-

got is adok.
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66 67 68 69 70

71 72 73 74



Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe 
a kerületi babákról készült fényképeket. 

A fotó kat elektronikus formában a  

media11@ujbuda.hu  
e-mail címre kérjük.  

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

ÚJBUDA  
ÚJ LAKÓI

KILENC ÉV
HÁBORÚ
BESZÉLGETÉS RÁCZ ANDRÁSSAL

UKRAJNA JÖVŐJÉRŐL

IDŐPONT:

VENDÉG:

MODERÁTOR:

HELYSZÍN:

KARINTHY SZALON (1111 BUDAPEST,
KARINTHY FRIGYES ÚT 22.)

RÁCZ ANDRÁS
OROSZORSZÁG-SZAKÉRTŐ

OROSZ ANNA
ÚJBUDA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

2022.12.14   18:00-20:00

DECEMBER 24-IG
PROGRAM

ETELE TÉR
DECEMBER 10-11.

DECEMBER 16-18.

Hajdú László gitárkoncert
Tóth Tamás Vitold
Fényvarázs ledes produkció
Pál Dénes
Erdei Zsolt gitárkoncert
GloriArt Brass
Caramel
Room Service - Bryan Adams 
Tribute & Unplugged

BONEY M
SHEYLA BONNICK SONGS OF

CARAMEL

PÁL DÉNES
DECEMBER 10., 18:00

DECEMBER 11., 18:00

DECEMBER 17., 18:00

DOLLY
& PALCSÓ TAMÁS

DECEMBER 17., 17:00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

Dolly Plussz Duó -  
Dolly&Palcsó Tamás
Sheyla Bonnick songs of Boney M
Arató Videódiszkó - zenés 
időutazás
Four Fathers
Gyerekprogramok
Alma együttes
Arcfestés
Fényvarázs ledes produkció
Shane - bűvészshow
Csipet csapat - interaktív zenés 
műsor gyerekeknek

DOLLY 
PLUSSZ 

DUÓ

ALMA
ZENEKAR

DECEMBER 10., 10.00

ujbuda.hu/advent
facebook.com/ujbudaTOVÁBBI FRISS 

INFORMÁCIÓKÉRT  
KÖVESSE ÚJBUDA  
FACEBOOK OLDALÁT VAGY 
LÁTOGASSA MEG A HONLAPOT!

A BELÉPÉS INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT,  
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT A  B32REGISZTRACIO@UJBUDA.HU E-MAIL TUDJA JELEZNI.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR •• 1111 Budapest, Bartók Béla út 32. •• Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu •• b32.jegy.hu •• www.b32kulturter.hu •• www.facebook.com/B32kulturter

Újbuda Önkormányzata  
és a B32 kulturális 

beszélgetéssorozata

Utak – és nem 
végállomások, történetek  

– és nem befejezések,  
nem a siker, hanem  

ami és aki mögötte van.  
A Mássalhangzó 
megmutatja  

a részeket az egészben,  
a titkot a sztoriban, a valódi 

embert a munka  
és az alkotás mögött.

2022. december 14. 18.00

Fo
tó

: Á
tr

iu
m

,  
M

és
zá

ro
s 

C
sa

ba

Fo
tó

:  
Fa

lu
s 

K
ris

zt
a

2022. december 12. 18.00

Fővédnök: dr. László Imre, Újbuda polgármestere

Aki leül közénk és mesél: 
KEPES ANDRÁS

Aki kérdezi: 
GRÉCZY ZSOLT

Aki leül közénk és mesél: 
GÁLVÖLGYI JÁNOS

Aki kérdezi: 
GRÉCZY ZSOLT
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Idén húsz fiatal újbudai sportoló részesült a Papp 
Lászlóról elnevezett ösztöndíjban. A november 23-i 
díjátadón László Imre polgármester a legendás ököl-
vívót felidézve emlékeztetett: a győzelemhez ritkán 
vezet sima út.

A Polgármesteri Hivatalban megrendezett eseményen részt vett Surányi 
Ilona, a sportolói ösztöndíj ötletadója, valamint ifj. Papp László, a névadó 
fia is. Utóbbi köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hogy politikai 
oldalaktól függetlenül másfél évtizede ápolja 2003-ban elhunyt édesapja 
emlékét. Mindenki Papp Lacija, aki három olimpián nyert aranyérmet 
Magyarország színeiben közel tíz éven át volt a XI. kerület lakosa.

– A boksz az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik – idézte előbb 
a díj névadóját László Imre polgármester, majd köszöntőjéből „kiszól-
va” felidézte, hogy 1992-ben, a  barcelonai olimpián – ahol a súlyemelő 
válogatott orvosaként volt jelen – a szobája pont a Papp Lászlóé mellett 
volt. – Nagyon sokat beszélgettünk, fantasztikus ember volt, aki lehet, 
hogy kevesebbet beszélt, de a három olimpiai bajnoki címe mindennél 
beszédesebb – fogalmazott. A városvezető arról is beszélt, hogy a győ-
zelemhez a legritkább esetben vezet sima út, az önkormányzat feladata 
pedig az, hogy egyengesse a tehetséges kerületi sportolók útját.

Bakai-Nagy Zita, Újbuda sportért felelős alpolgármestere a díjak át-
adása és a közös fotók elkészítése után lapunknak úgy nyilatkozott, 
hogy azok az ifjú sportemberek, akik a teljesítményükkel kiérdemelték 

a kerület támogatását, kitartásuk-
kal és szorgalmukkal példaképei 
lehetnek a fiatalabb korosztály-
nak, az önkormányzat pedig to-
vábbra is örömmel támogatja őket 
ebben.

Újbuda Önkormányzata 2007-
ben írta ki első alkalommal a Papp 
László sportolói ösztöndíj pályá-
zatot. Kezdetben 10, majd 15, ta-
valy 18, most pedig 20 fiatal kapta meg az anyagi támogatással is járó 
elismerést. Az idei legfiatalabb ösztöndíjas, Vass-Kovács Kamilla akro-
batikus tornász lapunknak elmondta, hogy kicsi kora óta űzi ezt a külön-
leges sportágat, és a tanulmányai mellett ebben szeretne a legjobb lenni. 
Kamilla 2021-ben elnyerte a magyar bajnoki címet, a világbajnokságon 
pedig a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként a 14. helyen végzett. 

Nem csupán Újbudán él, de a kerületben is karatézik Hua Ngoc Lan 
Nhi, aki először részesült az ösztöndíjban. A Budai Harcművész Sporte-
gyesület tagja 2021-ben kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, ahol 
formagyakorlatban ezüstérmes lett. A karate mellett szeretne az infor-
matikában is előre lépni, az érettségi után vagy az ELTE-n, vagy a Mű-
egyetemen tanulna.

A díjátadó végén az önkormányzat vezetői azt kívánták minden díja-
zottnak: bánjanak jól tehetségükkel, érjenek el további sikereket a ta-
nulmányaikban és a sportban egyaránt.

sport

Az ünnep körbeölel
Vidd magaddal a meghitt pillanatokat!

december 1-24.

allee.hu

Újpest–Újbuda 0-4
Nagy győzelmet aratott a negyedik 
kerületben a Kelen SC NB I-ben 
szereplő női focicsapata: az újbudai 
lányok a bajnokság 11. 
fordulójában stílszerűen 
négy góllal ütötték ki ri-
válisukat. Ezt követően 
még a 12 csapatos első 
osztály első felében foglal-
tak helyet, de a jó erőkből álló Ha-
ladástól elszenvedett 2-0-ás hazai 
vereség után a tabella 8. helyéről 
várhatják a tavaszi folytatást. 

Magabiztos MAFC 
Az újbudai férfi kosárlabdacsa-
pat megverte a PVSK-t a Gabányi 
László Sportcsarnokban az NB I B 
Piros csoportjában, november 26-
án. A MAFC fiatal szak-
vezetője, Lakits András 
felnőtt edzői pályafutása 
legnagyobb bravúrját 
elérve 82-72-es győze-
lemre vezette csapatát a rangos el-
lenféllelszemben. A MAFC eddigi 
mérlege nyolc győzelem, három 
vereség, és a 4. helyen áll a tabellán.

Elődöntős az OSC 
Kettős győzelemmel jutott a leg-
jobb négy közé a Genesys OSC-Új-
buda a vízilabda Magyar 
Kupában, miután ott-
hon és idegenben is 
megverte a Szolnoki 
Dózsát. A december 
9-i elődöntőben a Kom-
jádi uszodában a Honvéd 
lesz a csapat ellenfele. A másik 
ágon a nagy esélyes Ferencváros 
a Vasassal találkozik. A Magyar 
Kupa döntőjét december 10-én ren-
dezik. 

ÚS

Húsz fiatal sportolót támogat az önkormányzat

Átadták a Papp László-
sportösztöndíjakat Az ösztöndíj célja, hogy 

segítse a kerületben élő 
fiatal sportolók felkészülését 
és versenyeztetését. A díja-
zottak többsége nappali tago-
zaton folytatja tanulmányait, 
és sportágában valamely 
korosztályos nemzeti váloga-
tott keret tagja. Az ösztöndíj 
évente húsz főnek adható, tíz 
hónapra, havi összege 20-50 
ezer forint. 

A 2022-es díjazottak
Bánkuti Alexandra Anasztázia szinkronúszó; Csoba Botond 

János vívó; Gál Botond jégkorongozó; Gáspár Laura Heléna ka-
ratézó; Gulicska Bence Pál karatézó; Hrabovszky Míra versenytán-
cos; Hua Ngoc Lan Nhi karatézó; Imre Zsófia röplabdázó; Katona 
Boglárka kosárlabdázó; Magyar Júlia atléta; Marton Kata szink-
ronkorcsolyázó; Miklós Barbara öttusázó és triatlonista; Molnár 
Kinga kajakozó; Petik Panna vízilabdázó; Pintér Dávid kosárlab-
dázó; Rácz Dorka Kitti öttusázó és triatlonista; Szalai Péter Miklós 
vízilabdázó; Uhrin Dávid kenus; Vass-Kovács Kamilla akrobatikus 
tornász; Zemen Dániel kajakozó.
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