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Új alpolgármester, 
új szemlélet

Erhardt Attila 
alpolgármester 
épületstopról 
és energiatakarékosságról

Interjú László Imre 
polgármesterrel  
a 2023-as kerületi 
büdzséről

Megvan  
a költségvetés

Kötbér terheli  
a spórolást
Viszi a pénzt a távhőszolgáltató
Tízmillió forintos kötbérről kapott számlát távhőszol
gáltatójától a kerület önkormányzati sportlétesít
ményeit üzemeltető Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. A cégnek azért kell ekkora összeget fizetnie, 
mert nem használta el az általa 2022-re lekötött 
hőmennyiséget.   

A sportszolgáltató vezetése korábban egy tárgyalás alkalmával jelezte, 
hogy nem tudják a lekötött mennyiséget felhasználni, miután a távhő 
egységára tizenötszörösére nőtt a tavalyi év közben, és mint minden-
ki, ők is a rezsi csökkentésére törekszenek. Szerződésük értelmében 
2022-ben a lekötött hőmennyiség 7500 gigajoule (GJ) volt, ez a normál 
üzemmenet során reális mennyiség. 

Folytatás a 9. oldalon

LEÁLLTAK A FŰRÉSZEK  
A HAMZSABÉGI 
SÉTÁNYON Déli Körvasút: 

jogvédelmet rendelt el 
a bíróság   

Megalapozottnak találta a Fővárosi Törvényszék 
Újbuda Önkormányzatának beadványát, 
és azonnali jogvédelmet rendelt el a Déli 
Körvasút beruházásának ügyében. Ennek 
értelmében le kell állítani a fakivágásokat 
a Hamzsabégi sétányon. 

Az önkormányzat közigazgatási per keretében támadta meg 
a Déli Körvasút tavaly novemberben újra kiadott környezetvé-
delmi engedélyét, és a keresetben azonnali jogvédelmet kért 
az előkészítő munkák, elsősorban a mintegy 1000 fát érintő 

fakivágás megelőzése érdekében. A Fővárosi Törvényszék ja-
nuár 20-i döntése szerint „kiemelt közérdek fűződik ahhoz, 
hogy a fák kivágására mint visszafordíthatatlan környezeti 
károkozásra kizárólag azt követően kerülhessen sor, ha a bí-
róság a környezetvédelmi engedély jogszerűségét érdemben 
elbírálta”.

Az önkormányzat két civil szervezettel közösen fordult a bíró-
sághoz, amelynek döntése meggátolta, hogy elinduljon egy „ir-
datlan méretű, tömeges fakivágásokkal járó természetpusztítás” 
a Hamzsabégi út mentén – emelte ki sajtótájékoztatóján László 
Imre polgármester. 

Folytatás a 3. oldalon
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A himusz útja 
a himnusszá válásig, 
Nyáry Krisztiánnal 4
Zivataros 
századok

Kerületi 
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Beszakadt a járda 
a Madárhegyen épülő 
szálloda munkaterülete 
mellett. A Törökbálinti 
út és a Barackmag utca 
közötti két szomszédos 
telken, jogellenes terü
letfelöltéssel kezdett 
építkezést fakivágások 
is kísérték. Az önkor
mányzat – immár 
sokadszorra – ható
sági fellépést követel 
a kormányhivataltól.

– A feldúcolás hiányában nem-
csak a járda alól tűnt el a föld, 
de a terület jelentős része a mai 
napig illegálisan van feltöltve 
az építkezésen kitermelt földdel, 
amit a vállalkozónak a szabályok 
szerint el kellett volna szállíttat-
nia – mondta el a helyszínen Kel-
ler Zsolt, a körzet önkormányzati 
képviselője. A munkagépek több 
mint egy éve az eredeti talajszint-
hez képest tíz méter magasságban 
töltötték fel a területet, ami arra 
utal, hogy a tervezett két-há-
rom emeletes apartmanszállót 

ennyivel magasabban akarják 
megépíteni. A magasítással 
nem csupán az a gond, 
hogy elveszi a ki-
látást a mögötte 
álló házak elől: 
a domb felhúzá-
sa önmagában 
is jogszabályba 
ütközik, amely 
kimondja, hogy 
a vállalkozónak 
azon a terepszin-
ten kell építkeznie, 
amire megkapta 
az engedélyt.

2022 áprilisá-
ban Bakai-Nagy 
Zita alpolgármes-
ter és Keller Zsolt 
tizenöt civil szer-
vezettel karöltve kért 
állásfoglalást a kormány-
hivataltól, amely májusban úgy 
határozott, a területet augusztu-
sig az eredeti szintre kell visz-
szaállítani. Mivel ez nem történt 
meg, az önkormányzati és civil 
összefogás októberben felszólí-
totta a hivatalt, hajtsa végre saját 
határozatát. Erre már válasz sem 
érkezett. – A munkálatok to-
vábbra is állnak, károk azonban 

továbbra is keletkeznek – muta-
tott rá a képviselő a járda szélén 

a beomlás nyomán kialakult 
másfél-két méteres sza-

kadékra. – A járdát 
az önkormányzat 
építette közpénzből, 
és ebben az állapo-

tában életveszélyes – tette hozzá.
Az építési engedéllyel ren-

delkező területen közel tíz évig 
egyetlen kapavágás sem tör-
tént, a csendet két éve törte meg 
az első markológép. A helyiek 
évek óta aggodalommal figyelik, 
mi épül a szomszédságukban, 

sokáig ugyanis erről sem lehe-
tett tudni semmit. Néhány éve 
megjelent egy közlemény arról, 
hogy Hilton apartmanszálló lé-
tesül Madárhegyen, a helyi civil 
szervezet, a Védegylet Egyesü-
let azonban nemrég egyenesen 
a Hilton céget kereste meg, hogy 

megtudja, pontosan mire számít-
hatnak az ott lakók. Megdöb-
benésükre azt a választ kapták, 
semmi közük az ott folyó beru-
házáshoz.

– Szeretnénk megoldani a hely-
zetet, de úgy nehéz előre jutni, 
hogy folyamatosan csorbítják 

az önkormányzat építésfelügye-
leti jogait, miközben sem a vál-
lalkozó, sem a kormányhivatal 
nem törődik az építésbiztonság-
gal és a jogszabályok betartatásá-
val – mondta el Bakai-Nagy Zita. 
Az önkormányzat most ismét ha-
tósági eljárás lefolytatására kéri 
a kormányhivatalt. – A munka-
terület nincs lehatárolva, a mun-
kagödör nincs alátámasztva, nem 
tudjuk, mikor fog újra beszakadni 
egy út, járda a környéken. Remé-
lem, mielőtt komoly baj történik, 
lépni fog a hivatal – fogalmazott 
az alpolgármester.

Az építkezés a szabálytalansá-
gok mellett természetpusztítással 
is jár a kezdetek óta. A munká-
latok során többször előfordult, 
hogy engedély nélkül, markolók-
kal tépték ki a fákat a földből. 
Az önkormányzat kétmillió fo-
rintos bírságot szabott ki ezért, de 
minden további kontroll lehetősé-
ge a kormányhivatal kezében van. 
A tiltakozó lakók szerint abszurd, 
hogy lakóövezetbe ékeljenek 
be egy szállodát, amely jelentős 
busz-, áruszállítási és vendégfor-
galmat szabadít a csendes, családi 
házas környékre.

T. D.

Kis-Őrmezővel folyta
tódik a helyi lakosság 
lehetőségeit előtérbe 
helyező parkolási zónás 
rendszer bővítése. 
A kelenföldi, gellért
hegyi és őrmezői pozitív 
tapasztalatok alapján 
a bővítéstől az átmenő 
forgalom csökke
nését, a parkolóhelyek 
felszabadulását várja 
az önkormányzat, ami 
itt is megkönnyíti majd 
az ott élők lakóhelyhez 
közeli parkolását.

A Neszmélyi út–Péterhegyi út–
Mikes Kelemen utca–Balatoni 
út által határolt területen 2023. 

február 6-ától él az új várakozá-
sidíj-köteles zóna, de a február 
még türelmi idő lesz: akik jegy 
vagy lakossági engedély nélkül 
parkolnak ebben a hónapban nem 
kapnak büntetést.

További fontos 
információk:
Az új várakozási övezetben a vá-
rakozási hozzájárulással rendel-
kezőknek (lakossági engedély) 
a parkolás ingyenes.

A lakossági parkolási engedélye-
ket már most is ki lehet váltani. 
Őrmező egy parkoló zónába tar-
tozik, tehát a fenti engedély Őr-
mező egész területére érvényes.
 egy személy legfeljebb egy gép-

járműre válthat ki engedélyt; 
egy címre összesen két enge-
dély adható ki;

 lakossági várakozási hozzájáru-
lás annak a lakosnak adható, aki-
nek az állandó lakóhelye a vára-
kozási övezet területén van; 

 a most kiváltott engedélyek 2024. 
március 31-éig érvényesek;

 a lakossági engedélyek esetén 
az éves várakozási díj lakáson-
ként az első gépjárműre 12 ezer 
forint, a második gépjárműre 
24 ezer forint;

 a lakossági engedélyeket on-
line, az Ügyfélablak rendsze-
rén keresztül is ki lehet váltani, 
kérjük, használják ezt a gyor-
sabb és egyszerűbb megoldást!

aktuálisaktuális

LEÁLLTAK A FŰRÉSZEK  
A HAMZSABÉGI SÉTÁNYON

Déli Körvasút: 
jogvédelmet rendelt el 

a bíróság   

Folytatás az 1. oldalról
– A Déli Körvasút a kínai hitelből épülő Budapest–
Belgrád vasútvonal teljes teherforgalmát vezetné 
keresztül Újbuda sűrűn lakott központi részén, a Rá-
kóczi hídtól a Kelenföldi pályaudvarig – tette hozzá. 
– A jogi harcnak még nincs vége, mert a kormányhi-
vatal fellebbezhet a Kúriához – hívta fel a figyelmet 
a polgármester.

A bírósági döntés megszületése előtt az érintet-
tek fáklyás felvonulással álltak ki a Hamzsabégi 
sétány megmentéséért, amelyen részt vett László 
Imre és Bakai-Nagy Zita alpolgármester is. – Ha kell, 
élőláncot alkotva, a testünkkel fogjuk megvédeni 
a fákat – jelentette ki Kreitler-Sas Máté, a körzet ön-
kormányzati képviselője a felvonuláson. A helyben 
lakók, a civilek és az önkormányzat közel három 
éve küzdenek a Déli Körvasút ellen, amely elvben 
a személyforgalom bővítését célozza, de félő, hogy 
emiatt nem épül meg a Budapestet elkerülő V0-ás 
a tehervonatok számára.

A beruházó, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő 
V-Híd Építő Zrt. 2022 végén bejelentette, ezer fát 

terveznek kivágni a XI. kerületben a vágánybőví-
tés miatt. A tavaly elrendelt fakivágási moratórium 
idén január 15-éig szólt, azt követően veszélybe ke-
rült a környék egyetlen zöld parkja, a Hamzsabégi 
sétány.

– Mostantól figyeljük a területet, ti pedig figyeljé-
tek a riadójelet a Facebook-oldalainkon! Mert ha baj 
van, itt kell lennünk nagyon gyorsan – közölte a fel-
vonuláson Tóth Sándor, az ügyet felkaroló civil szer-
vezet, a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért 
(POPÉK) alelnöke. Hozzátette: az EU tud a beruhá-
zás jogsértéseiről, a környezetrombolásról és az ügy 
korrupciós vetületéről. – Arra kérem az Európai Bi-
zottságot, ne szavazzanak meg uniós pénzt a jogsér-
tő projektre, ne tömjék tele újabb százmilliárdokkal 
Mészáros Lőrinc zsebét – fogalmazott. 

A V-Híd 2021 szeptemberében csaknem 338 
milliárd forintos ajánlattal nyerte el a Kelenföld 
és Ferencváros közötti mintegy hat kilométeres vas-
útvonal bővítésére kiírt pályázatot, eszerint kilomé-
terenként több mint 56 milliárd forintba kerülhet 
a fejlesztés.

Negatív diszkrimináció
Egy fillért sem kapott hat budapesti kerület

Újabb két, parkolóhelyet elfogla-
ló roncsautót szállított el Újbuda 
Közterület-felügyelete, ezúttal 
az Andor utcából és a Rodostó 
utcából. A bejelentések az Újbu-
dappon keresztül érkeztek, ame-

lyet már több százan használnak. 
Az applikáción nem csupán roncs-

autót jelenthetnek be az itt lakók, de 
illegálisan lerakott szemetet, játszótéri 
problémát, rongálást is. Az önkormányzat 
tájékoztatása szerint havonta közel 200 be-
jelentés érkezik, amelynek 97 százalékára 
napokon belül reagálnak; eddig az esetek 84 
százalékát sikerült megnyugtatóan lezárni.

Az Újbuda-applikációt bárki letöltheti 
okostelefonjára, Apple és androidos készü-
lékeken egyaránt.

Roncsautók – appon érkezett a bejelentés

Budapest lakosságának egyharmada, 
összesen 620 ezer ember lakik abban 
a hat fővárosi kerületben, amelynek nem 
jutott az egyébként a budapestiek adóiból 
is fizetett kormányzati rezsitámogatásból. 
Egyelőre egyetlen fillér segítséget sem 
ítéltek meg a fővárosnak szánt 8 milliárd 
forintos rezsikompenzációból a III., a IV., 
a IX, a XI., a XV. és a XVIII. kerületnek. 
A közös elem? Mind a hat kerületnek ellen
zéki polgármestere van.

László Imre polgármester a döntésre reagáló Facebook-poszt-
jában foglalta össze a helyzetet. „Újbuda minden adatszol-
gáltatási kötelezettségének eleget tett, így válaszoltunk 
a Belügyminisztériumnak, a Honvédelmi Minisztérium 
sportállamtitkárságának és természetesen a fővárossal meg-

bízott kormánybiztosnak is. Tehát a megalapozott döntéshez 
az általuk kért adatok tömege állt rendelkezésre, továbbá 
az önkormányzat vezetése által készített menedzsmentterv is.  
Öt kerület polgármestere közösen tárgyalt volna a rezsikom-
penzációról, mert nem akartak egyénileg alkudozni a pénz 
kiosztásával megbízott kormánybiztossal, ám a tárgyalás 
lehetőségét jogtalanul megtagadták tőlünk. Mindemellett 
egyértelmű, a kerület lakói által befizetett adó egy részének 
visszajuttatása nem múlhat azon, hogy bárki részt vesz-e 
egy ötperces viziten vagy sem. Amennyiben a szolgáltatott 
adatok alapján jár a támogatás, akkor az nem elvitatható.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az önkormány-
zatokat komoly próbatétel elé állító és súlyos forráselvo-
nást eredményező pandémiát követően jutottunk el a mába. 
Most ezt a helyzetet továbbfokozva az energiaárak abnor-
mális emelkedése okoz számunkra megoldandó nehézsége-
ket. Újbuda esetében a számok nyelvére fordítva és 2023-ra 
vetítve ez összességében mintegy 2,3 milliárd forint több-
letkiadást jelent. Csak hogy még érthetőbbek legyünk: ez 
az összeg nem luxusberuházásokra menne, hanem óvodák, 

bölcsődék, hivatalok és szociális intézmények rezsijének 
fedezésére, fűtésre, meleg vízre, világításra annak a több 
ezer embernek, akik a kerületben élnek, és a mi felelőssé-
günk gondoskodni róluk!

A pandémia időszakában is szolgáltattunk adatokat, 
és meg is hallgattak bennünket. Újbuda Önkormányza-
tának igényét megalapozottnak tartották ugyan, de végül 
semmilyen kompenzációban sem részesültünk. Most is ad-
tunk adatokat, és a múlt tanulságaiból okulva kértük közös 
meghallgatásunkat. Felelősséggel rendelkező szakember 
adatokkal dolgozik, az abból levonható következtetések-
nek hisz, és ez utóbbi formálja végső döntését.”

A polgármester azóta hivatalos levélben és több fórumon 
is jelezte a kormány képviselőinek: Újbuda készen áll a tár-
gyalások folytatására, hogy a kerület megkapja a jogosan 
járó összeget. Az adatszolgáltatásról szóló teljes dokumen-
tációt is ismételten megküldték az illetékes kormánybiztos-
nak. A kompenzáció elmaradását és az abból fakadó Fidesz– 
KDNP-indítványt a képviselő-testület január 19-i rendkí-
vüli testületi ülésén is tárgyalta, zárt ülés keretében.

Februárban bővül  
a parkolási zóna Őrmezőn

Katonai tiszteletadás mellett Mátészalkán helyezték örök nyugalomra a hősi halottá nyil-
vánított Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság újbudai körzeti megbízottját, aki január 13-án intézkedés közben, késes támadás során 
vesztette életét a Lecke utcában. A temetésen Pintér Sándor belügyminiszter, Bolcsik Zol-
tán rendészeti államtitkár, Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 
és helyettesei, valamint a megyei rendőrfőkapitányok, illetve a társszervek vezetői részvé-
tüket fejezték ki, és főhajtással tisztelegtek Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagy 
előtt. Újbuda Önkormányzata nevében Hintsch György alpolgármester rótta le kegyeletét. 
A temetéssel egy időben a rendőrök az egész országban egy percre bekapcsolták a kék 
lámpát és a szirénát, hogy emlékezzenek, tisztelegjenek elhunyt társuk emléke előtt.

Eltemették a hős rendőrt
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A Budapest Közút Zrt. a lakossági kérésekre figyelemmel, a balesetek 
megelőzése és a forgalombiztonság növelése érdekében az alábbiak sze-
rint módosítja a forgalmat a telezöldes Tétényi úti ágon. A Tétényi úton a centrum felé 
haladók számára a korábbi telezöldes balra kanyarodási lehetőség megszűnt. Mostan-
tól a centrum felé haladó ágon a belső sávból csak egyenesen, a szélső sávból pedig 
egyenesen és jobbra lehet továbbhaladni. A kanyarodási tilalmat balra kanyarodni 
tilos jelzőtábla jelzi, a változásra előjelző tábla is felhívja a figyelmet. A módosítás 
a Tétényi úton a városból kifelé haladó, szintén telezöldes balra kanyarodási lehetősé-
get nem érinti, az változatlanul megmarad.

Forgalmi változás  
a kelenföldi városközpontnál

A munka áll, a járda omlik Madárhegyen

Sok a gond a szabálytalan 
szállodaépítkezéssel

1113 Budapest, Bartók Béla út 79.
telefon: +36/1/790-8830
e-mail: ugyfelszolgalat@ujbudaparkolas.hu
További információ: parkolas.ujbuda.hu
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Újbuda idén rekord
magas összegből, közel 
36,65 milliárd forint 
költségvetési bevételből  
gazdálkodhat, ugyan
akkor a 2023-ban vállalt 
kiadásokat is hasonlóan 
magasra tervezik – derült 
ki a januári testületi  
ülésen, ahol a képviselők 
megszavazták a kerület 
2023-as költségvetését. 

A büdzsé jelentős hányadát ener-
giahatékonysági beruházásokra, 
oktatási-nevelési intézmények 
felújítására, valamint szociális 
támogatásokra fordítják. A képvi-
selők egyperces csenddel és gyer-
tyagyújtással emlékeztek meg 
az Újbudán, szolgálatteljesítés 
közben meggyilkolt Baumann 
Péter rendőr főtörzsőrmesterről.

– A stabilitás megteremtése 
vezérelt minket, amikor megter-
veztük az önkormányzat és hozzá 
tartozó intézményeinek költség-
vetését – mondta bevezetőjében 
László Imre. A polgármester hoz-
zátette, az érdekképviseletekkel 
folytatott tárgyalások eredmé-
nyeként sikerült megállapodni 
a közalkalmazotti és köztisztvi-
selői állomány bérezéséről is. Ki-
emelte, idén több mint 350 millió 
forint jut szociális támogatások-
ra, és több mint 20 milliós keret 
áll rendelkezésre a babacsomag-
ra, valamint a tanévkezdő cso-
magra. Jelentős forrásokat külö-
nítettek el energiatakarékosságot 
célzó fejlesztésekre, amelyeket 
egy szakmai elven működő bi-
zottság tervez meg. Idén indul el 
az Ulászló utcai saroktelek par-
kosítása, valamint az 50 milliós 
alapra helyezett közösségi költ-
ségvetés, amelynek sorsáról a la-
kosság bevonásával döntenek.

A 2023-as bevételi terv 38 
százalékkal haladja meg a 2022-
es előirányzatot, eszerint össze-
sen közel 36,5 milliárd forintból 

gazdálkodhat a kerület. Az előző 
évinél 10 milliárddal magasabb 
büdzsé az egészségügytől a vá-
rosfejlesztésig minden területen 

meghatározza a prioritásokat 
és a várható kiadásokat. A Kör-
nyezetvédelmi alap 126 millió 
forintból valósít meg olyan szem-

léletformáló programokat, mint 
az esővízgyűjtő, a komposztáló-
keret vagy a madárodú pályázat. 
Ide tartozik a parlagfűirtás, a zaj-
csökkentés, valamint az olyan, 
az energiatakarékosságot elő-
segítő pályázatok is, mint a hű-
tőgép- és a bojlercsere. A lakos-
sági és civil környezetvédelmi 
pályázatok közé sorolható még 
a balkonszépítő, a Zöld Sziget pá-
lyázat, illetve a LED-izzók támo-
gatása. Szociális támogatásokra 
a tavalyi 315,3 millió helyett idén 
353,5 millió forintot költ a ke-
rület. Az úszásoktatásra – amit 
az önkormányzat térítésmentesen 

tesz lehetővé minden második 
és negyedik osztályos tanulónak 
– 100 milliót szán Újbuda. A sa-
roktelekprojekt elemei közül idén 
a tervezés és a közpark kialakítá-
sa zajlik le 188 millió forintból.

Kiemelt hangsúlyt kapnak 
a 300 milliós keretből finanszí-
rozható energetikai beruházá-
sok: intézményi korszerűsítések, 
árnyékolási, energiamegtakarí-
tási, elektromos és hűtési-fűtési 
rendszerek felújítása. A Gabányi 
sportcsarnok tetejére 20 millió fo-
rintból épül napelemes rendszer. 
Beruházásokra idén 5,4 milliárd 
forint jut, ide tartozik a Gyermek-
egészségügyi Centrum befejezé-
se, valamint a parkolás fejlesztése, 
az útfejlesztések, a kerékpárutak 
kialakítása, a park- és játszótér-
építés. Mint Bakai-Nagy Zita al-
polgármester elmondta, számos 
óvoda-, illetve bölcsődeudvar 
felújítása is megvalósul. Szintén 
2023-ban indul el a kísérleti La-
kásügynökség program, amely-
ben az önkormányzat üresen álló 
magánlakások bérbeadását vál-
lalja át, hogy piaci ár alatt vehes-
sék igénybe azokat a rászorulók.

A köztisztviselői illetményala-
pot két lépcsőben emelik meg: 
2023. január 1-jétől 60 ezer fo-
rintról 65 ezerre, majd július 1-jé-
től 68 ezerre. Az éves cafetéria-
keret a köztisztviselőknek bruttó  
332 500 forint, az intézményi 
munkatársaknak pedig a tavalyi 
eredeti előirányzatnál százezer 
forinttal többet sikerült biztosíta-
ni, így 300 000 forint lesz.

T. D.

aktuálisaktuális

Kétszáz éves a magyar 
himnusz. Kölcsey Ferenc 
minden valószínűség szerint 
két évszázaddal ezelőtt, 
január 22-én tisztázta le 
Hymnus, a Magyar nép 
zivataros századaiból című 
költeményét – amely aztán 
az ország himnusza lett. De 
az út nem volt egyszerű – erről 
beszélgettünk Nyáry Krisztián 
„himnuszológussal”, irodalom
történésszel az Újbuda tévében. 
Nyáry könyvet is írt a Himnusz 
kalandos életéről. (Általad 
nyert szép hazát – A Himnusz 
és a himnuszok kalandos élete, 
2020.)

A nemzeti himnuszok értelemszerűen 
a nemzetállamok kialakulásával jelentek meg. 
A himnusz korábban istent dicsőítő ének volt, 
és a királyoknak is volt jellemző indulójuk, 
mint a brit God Save the King (Queen). Később 
néphimnuszok is születtek, mint a La Marseil-
laise – ezek adják az előképet. Kölcsey azonban 
ilyen értelemben nem himnuszt írt, noha művé-
nek címében ez szerepel. Pedig műfaji értelem-
ben ez nem himnusz, hiszen az az istent, a ki-
rályt, esetleg valamely eszmét ünnepli, gyakran 
optimista hangütésű, sokszor mozgósító erejű, 
valami célt fogalmaz meg. 

A magyar himnusz azonban inkább egy imád-
ság. Hankiss Elemér évtizedekkel ezelőtt megírta 
már, hogy szerinte ebben a szomorú, pesszimista 
szövegben mennyire megtalálható a magyar nép-
lélek. Önvád, önvizsgálat, a bűnök felsorolása. 
Ilyesmire sokkal inkább a protestáns templomi 
hagyományban találunk példát. Miért írt ilyet Köl-
csey az 1820-as évek elején? Annyit tudunk, hogy 
ekkoriban birtokában bezárkózva élt, a régi magyar 
irodalmat tanulmányozta. Elvonult a világtól, mai 
kifejezéssel élve meglehetősen depressziós korsza-
kába jutott. Ismerve alkotói módszereit talán már 1822 
őszén elkezdte írni ezt a költeményét, hogy aztán a ma is-
mert januári napon véglegesen letisztázza. Érdekes, hogy 
ezt nem sorolta legjobb művei közé, nem is ajánlotta fel 
közlésre abba a folyóiratba, a Minervába, amit barátjával, 
Szemere Pállal tervezett. Csak hat esztendővel később 
látott napvilágot az Aurórában – amit Kölcsey közel sem 
tartott az igazán jó versek fórumának –, és a legjobbnak 
gondolt költeményei listájára sem tette rá. Bár több versé-
nek megzenésítését szorgalmazta, ez nincs köztük.

Ezzel együtt Nyáry Krisztián úgy tartja, hogy ha csak 
esztétikai szempontból közelítjük meg az alkotást, akkor 
az kifejezetten jó vers, Kölcsey pedig korának jelentős, 
fontos poétája. Más kérdés, hogy ha a hasonló funkciójú 
műveket nézzük, akkor nem illik igazán a sorba. A himnu-
szok általában könnyen énekelhető, egyszerű azonosulást 
adó darabok szoktak lenni. 

A reformkorban a nemzeti öntudatra ébredéssel együtt 
feltámadt az igény egy magyar himnuszra, hogy ünnepi al-
kalmakkor mégse a császári Gotterhaltét kelljen énekelni. 
A Nemzeti Színház 1843-ban írt ki pályázatot hazafias dal 
megzenésítésére, a feladat Vörösmarty Mihály 1836-ban 
írt Szózata volt. Sokan indultak, de többségüket messze 
nem tartják a kor legnagyobb zeneszerzőinek, végül a zsű-
ri úgy döntött – Erkel Ferenc vezetésével –, hogy Egressy 
Béni alkotása a legkevésbé rossz. Egy évvel később már 
Kölcsey Himnuszára írtak ki pályázatot. Erkel nem volt 
a zsűriben (Vörösmarty viszont igen), talán azért, hogy 
ő is indulhasson – meg is nyerte a versenyt Egressy Béni 
előtt. 1844-ben így meg is lett a ma ismert mű – ehhez ké-

pest csak 1989-ben foglalták végleg jogszabályba, hogy ez 
Magyarország nemzeti himnusza.

Erkel és Kölcsey alkotása lassan vergődött ismertségre 
és elismertségre. Eleinte sokan túl protestánsnak tartot-
ták egy katolikus többségű országban, igazából az 1848–
1849-es forradalom leverése után kezdett terjedni. Rész-
ben azért is, mert több, akkor népszerű dal éneklését, mint 
a Rákóczi-induló, a Kossuth-nóta, betiltották. A Himnusz 
gyakran temetéseken hangzott el nagyobb tömegek előtt, 
például Széchenyi Istvánén vagy Teleki Lászlóén. Gyá-

szos alkalom akadt elég, 
a Bach-korszaktól kezdve 
a Himnuszt egyre többen 
megismerték az országban. 
Ehhez az is kellett, hogy 
elkészült a zongora átirata, 
megjelent a kotta – és zon-
gora általában a falvakban 
is akadt, már el lehetett 
játszani. Ennek ellenére 
sokáig továbbra sem úgy 
hangzott fel, mint a ma-
gyar nemzeti himnusz, 
valójában az I. világhá-
ború után, a Horthy-kor-
szakban kezdte betölte-
ni ezt a szerepet, bár 
jogszabály akkor sem 
született róla. Mind-
össze egy miniszteri 
rendelet egységesítet-
te az előadás módját, 
mert Hóman Bálint 
minisztert zavarta, 
hogy mindenki más-

hová tette a hajlítást. De 
még ekkor is gyakran használtak más zenét helyette. 

A II. világháborús területgyarapítások idején Horthy sorra 
lovagolt be a visszavett városokba, csakhogy a Himnusz 
ütemére nem nagyon lehet lovagolni, ezért általában a Rá-
kóczi-indulót játszották. Gyanítható, hogy eredetileg Erkel 
sokkal pattogósabban adatta elő, vezényelte el a művet, 
mint ahogy ma ismerjük, talán csak a ’30-as években vált 
gyászzeneszerűvé az előadásmód. Ezekben az években 
Dohnányi Ernő kicsit átfazonírozta, de a himnusz elterje-
déséhez az is hozzájárult, hogy a katolikus egyház lassan 
felhagyott vele szembeni ellenállásával.

A kommunizmus idején a párt főideológusa, Révai Jó-
zsef felkérte Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt, hogy al-
kossanak új himnuszt, de ők arra jutottak, maradjon meg 
a régi, és erről a párt vezetőit is meg tudták győzni. Más 
kérdés, hogy ezekben az időkben inkább csak a zene csen-
dült fel az ünnepségeken, a szöveget nem nagyon éne-
kelték. Az 1989-es magyar köztársasági alkotmány volt 
az első, amelyik már szövegszerűen is tartalmazta, hogy 
a Himnusz a magyar himnusz. Kicsit pongyolán fogalmaz-
tak, mert a szöveg úgy szól, hogy „A Magyar Köztársa-
ság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye, 
Erkel Ferenc zenéjével” – Kölcsey versének azonban nem 
ez a pontos címe, ráadásul Erkel is két kottát hagyott hát-
ra. Ezzel együtt természetesen mindannyian tudjuk, hogy 
a Himnusz, az a himnusz. Amelyik nem egy archeológiai 
lelet, újra és újra előadjuk, elénekeljük, ettől a miénk.

Dési János

Zivataros  
századok

A Himnusz útja a himnusszá válásig

A teljes interjú megtalálható  
Újbuda Youtube-csatornáján

Rendkívüli testületi
A január 19-én megtartott rendkívüli testületi ülésen a képviselők egyetlen nyílt napi-
rendi pontról, a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás elfogadásáról döntöttek. 
A törvény szerint Budapest és a kerületi önkormányzatok megosztják egymás között 
a főváros által kivetett helyi adókból származó, valamint az ezekhez kapcsolódó bírsá-
gokból és pótlékokból származó bevételt. Mivel Újbuda önállóan szedi be az idegenfor-
galmi adót, csak az iparűzési adóból és a kapcsolódó bevételekből részesül.

A kerületek forrásmegosztásból származó együttes részesedése idén változatlanul 
46 százalék, ami 2023-ban közel 273 milliárd forintot jelent. Ebből Újbudát több mint 16 
milliárd 879 millió forint illeti meg, ez közel 6,5 milliárd forinttal több az előző évi előirány-
zatnál, nagyrészt a kiugróan magas infláció eredményeként. Az ülésen Hintsch György 
alpolgármester emlékeztetett rá: részben az infláció, részben a kormányzati terhek miatt 
legalább ennyivel nőnek 2023-ban a kerület kiadásai is. A kormány 1,8-ról 3,1 milliárdra 
növelte az önkormányzatra vonatkozó szolidaritási adót, a rezsinövekedés miatt 2 milli-
árddal magasabb az intézmények energiaszámlája, a közétkeztetés legalább 1 milliárd 
forinttal lesz drágább, mint tavaly, a 15 százalékos közalkalmazotti bérkorrekció pedig 
szintén minimum egymilliárdos pluszkiadással jár. Ehhez adódik hozzá az infláció, amely-
lyel együtt az alpolgármester szerint idén összesen 7–9 milliárd forintos többlet kiadással 
számolhat a kerület. A rendkívüli testületi ülés zárt szakaszában a Fidesz frakció fegyelmi 
eljárás kezdeményezését terjesztette elő, amelyet a testület többsége elutasított.

Elfogadták a kerület 
idei költségvetését
Több pénz jut szociális támogatásokra

A képviselők egyperces csenddel és gyertyagyújtással emlékeztek meg 
a szolgálatteljesítés közben elhunyt Baumann Péter főtörzsőrmesterről
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Megérkezett Újbudára Janikovsz-
ky Éva emlékkiállítása, amelyen 
számos könyvének plakátjai, 
egyebek között Bertalan és Bar-
nabás, a két dakszli, valamint 
Az égig érő fű és Kire ütött ez 
a gyerek? figurái mellett a Kos-
suth-díjas író Mercedes írógépét, 
a művei alapján készített filmek 
díszletmakettjeit, jelmezterveit 
is megtekinthetik az érdeklődők. 

Láthatók Janikovszky Éva díjai, 
a naplója, továbbá idegen nyel-
ven kiadott művei is. Az utazó 
kiállítás az Őrmezei Közösségi 
Házban várja a közönséget január 
18.–február 19. között.

– A Móra Kiadó 2013-ban indí-
tott vándorkiállítására az iskolás 

csoportoknak foglalkoztatófüzet 
is készült, hogy a látottakat rend-
szerezhessék – mondta el a meg-
nyitón  Janikovszky János, a kiadó 
vezérigazgatója, az írónő fia. – 
Számomra a napló egyik külön-
leges hozadéka, illetve ajándéka, 
hogy megismerhettem a tizenéves 
Kucses Évát, aki nagyjából 15 
évvel később az édesanyám lett – 
tette hozzá.

Janikovszky Éva Kossuth-dí-
jas író, költő, szerkesztő fel-
nőtteknek és gyerekeknek is írt 
regényeket, elsősorban a kiseb-
beknek szóló könyveiről vált 
ismertté. Első könyvét 1957-ben 
adták ki, ezt további 32 követte; 
művei 35 nyelven jelentek meg, 
ma is készülnek belőlük fordítá-
sok, újrafordítások.

aktuálisaktuális

2022-ben nevezték ki társadalmi 
megbízatású, majd az év végén 
főállású alpolgármesterré, 
azóta a településfejlesztésért 
és a köznevelésért felel. A bank
szektorbból érkező, korábban 
energetikai projekteket vezető 
Erhardt Attila alpolgármester 
a vállalati szemlélet előnye
iről és idei terveiről is beszélt 
lapunknak.

 Miért dönt úgy valaki, hogy a verseny-
szférából a politika világába katapul-
tál? 

A pénzügyi világból érkeztem, több ma-
gyarországi banknál foglalkoztam nagy-
vállalati ügyfélkapcsolatokkal. 
2017-ben kerültem közelebb a po-
litikához azzal, hogy részt vet-
tem a NOLimpia aláírásgyűj-
tésben. Hogy miért? Látva 
az ország sorsának alakulá-
sát, úgy éreztem, cseleked-
nem kell, nem nézhetem 
passzívan a történéseket, 
hanem alakítójukká kell 
válnom.

 Mire jó a pénzügyi 
szemlélet az önkormány-
zati munkában?

Azt gondolom, a pénzügyi látásmód renge-
teget ad a munkámhoz, racionális szemmel 
tekintek a dolgokra, ami néha hiányzik 
az önkormányzati gondolkodásból. Az pe-
dig, hogy a bankoknál energetikával fog-
lalkoztam, kifejezetten jól jön most, ami-
kor szembesülnünk kell a rezsiválsággal. 
Szerencsére nem elölről kellett kezdenem 
a munkát, hiszen kinevezésemig a gazda-
sági bizottság elnökeként tevékenykedtem, 
így pontos elképzeléseim voltak arról, mit 
szeretnék megvalósítani a ciklus második 
felében. Azt gondolom, 2022 végén a vál-
toztatási tilalom bevezetésével megtettük 
a félidő legfontosabb intézkedését. Ez per-
sze csak a kezdő lépés.

  A kormány fokozatosan csökkentette 
az önkormányzatok moz-

gásterét az építésható-
sági jogkörök terén,  

a kerület már csak 
a változtatási ti-
lalommal ope-
rálhat. Hogyan 
folytatható így 
a túlépítés elleni 
küzdelem?

Aki Újbudán sétál, szembesülhet az égig 
érő darukkal, és azzal az intenzív beépítés-
sel, ami nem kívánatos a kerület számára, 
például azért, mert a közlekedési, oktatá-
si, egészségügyi infrastruktúra képtelen 
követni a vele járó népességrobbanást. 
Tízezrével épülnek az új lakások Újbudán, 
tehát lépnünk kellett. Olyat tettünk, amire 
Budapesten még nem volt példa: harminc-
nál is több telekre, telektömbre vezettünk 
be változtatási tilalmat annak érdekében, 
hogy elkerüljük a visszafordíthatatlan vál-
tozásokat. A maximum három esztendőre 
elrendelhető tilalom ideje alatt az ingatlan 
tulajdonosa nem kezdhet semmilyen épít-
kezésbe, ha még nem rendelkezik jogerős 
építkezési engedéllyel. Így három évet nyer 
az önkormányzat, hogy elkészítse az új 
építési szabályzatot, amelyben csökkent-
hetjük a beépítés, növelhetjük a zöldfelület 
mértékét.

  Bár az oktatásügyben kevés feladat 
maradt az önkormányzatoknál, a kerü-
let igyekszik gesztusokat tenni a peda-
gógusoknak. Miről van szó pontosan?  

Újbuda számos pótlékot vezetett be a pe-
dagógusoknak, ezeket tavaly kibővítettük 

informatikai és rekreációs támogatá-
sokkal, összeállt egy olyan „pedagó-
guscsomag”, ami igazán versenyké-
pessé tesz minket a kerületek körében. 
Az óvodapedagógusok között ugyan 
van némi fluktuáció, de a rendszer ki-
elégítően működik. 

  Lapzártánkkor fogadja el a 2023-
as költségvetést a képviselő-testület. 
Mit tart a legfontosabb elemnek?
A kiegyensúlyozott 2023-as költ-
ségvetésből jelentős összegeket 
szánunk energetikai fejlesztésekre, 
hogy takarékoskodni tudjunk a mű-
ködési költségekkel. Ennek óriási 
jelentősége van, hiszen a múlt év 

utolsó három hónapjában több mint tíz-
szeres árat kellett fizetnünk a távfűtésért, 
ami többszázmilliós kiadásnövekedéssel 
járt. Ezért ahol csak tudunk, hőszigetelünk 
és takarékossá alakítjuk a fűtési rendszere-
ket. Sokkal jobb volna persze a helyzet, ha 
az önkormányzat évekkel korábban, ami-
kor még olcsó volt az energia, elkezdte vol-
na a korszerűsítéseket. A következő fűtési 
szezonig több apró lépést megvalósítunk. 
Azokkal kezdjük, ahol a legjobb megté-
rüléssel számolhatunk, tehát leghamarabb 
jelentkezik a takarékosság. De nem csupán 
energetikára költünk. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk a közterületek állapotának javításá-
ra, jelentős összeggel emeljük a parkokra 
szánt keretet, takarítógépeket vásárolunk 
és többet áldozunk a köztisztaságra.

  Hiába a kormány által előírt spórolás, 
az MVM kötbér fizetésére kötelezi azo-
kat az önkormányzatokat, ahol az intéz-
mények nem használták el a leszerző-
dött energiamennyiséget. Jogos ez? Mit 
lehet ezzel kezdeni?

Az energiakereskedelemben a kötbér köz-
ismert dolog, aki nem hatósági áron vásá-
rolt energiát, szembesülhetett vele. Ez arra 
ösztönzi a vevőt, hogy megfelelően tervezze 
meg az energiafogyasztását, és csak annyit 
rendeljen, amennyit el tud használni. Per-
sze van egy toleranciasáv, de azon belül kell 
maradni. Komoly változás azonban, hogy 
az MVM egy hónapra szűkítette a korábban 
az egész fűtési szezonra vonatkozó terve-
zési időszakot, tehát egy hónapra pontosan 
meg kell mondani, hogy például mennyi 
gázt fogunk felhasználni. Elég akár egy rö-
videbb eltérés a megszokott időjárástól, azt 
a következő hidegebb hónapban nem tudjuk 
kompenzálni, és jön a büntetés. Egy teljes 
fűtési szezon alatt eloszlanak az időjárási 
kilengések, a havi tervezésben már nem. 
Ezen a szabályon kellene változtatni, hiszen 
a meteorológusok is csak két-három napra 
előre képesek „pontosat” jósolni. Mi miért 
tudnánk ezt jobban?

  Ha a ciklus végén visszatekint 2023-ra, 
mivel lenne elégedett?

Idén elkezdődik az építési szabályzatok 
felülvizsgálata a túlépítések megakadá-
lyozása érdekében. Arra lennék büszke, ha 
addigra ezt a munkát befejeznénk, és fel-
mutatnánk egy olyan szabályzatot, amely 
lehetővé teszi Újbuda élhetőségének meg-
őrzését.

T. D.

Épületstop és 
energiatakarékosság

Interjú Erhardt Attila 
alpolgármesterrel
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Úgy éreztem, 
cselekednem kell, nem 
nézhetem passzívan  
a történéseket, hanem 
alakítójukká kell válnom

Még több újbudai épület 
szerezhet védettséget
Újabb épületekkel gazdagodhat 
Újbudán a védett településkép, miután 
a Fővárosi Önkormányzat idén is foly
tatja egyes értékes épületek fővárosi 
helyi védelem alá helyezését az építé
szeti örökség szakmai szempontok 
szerinti feltárása alapján.

A védetté nyilvánítási eljárást, valamint a vonatkozó 
2017-es önkormányzati rendeletben szükségessé vált 
módosítások végrehajtását széles társadalmi részvé-
tellel és a nyilvánosság bevonásával tervezi a fővá-

ros, a szakmai vizsgálatokról a múlt héten lakossági 
fórumot tartottak a Főpolgármesteri Hivatalban. 

Az érintett épületek jegyzékét a főváros honlapján 
is közzétették (https://einfoszab.budapest.hu/form/

rendelettervezetek-tarsadalmi-egyeztetese;id=824), 
ehhez február 3-áig várják az észrevételeket írás-
ban a telepuleskep@budapest.hu  e-mail címen, vagy 
levélben a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési 
Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház 
utca 9–11.), illetve személyesen benyújtva a Főpol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján  (1052 
Budapest, Bárczy István utca 1–3.).

Tavaly hét XI. kerületi épületet javasolt a főváros 
helyi védelemre – háború előtti villák, társasházak 
mellett a ’60-as évek egyes meghatározó épületeit is 
–, idén újabb húsz került a listára. Köztük van példá-
ul az 1955-ben épült Bercsényi Kollégium, az Ildi-
kó téri református templom (1981), a Meredek utcai 

teraszházak, illetve ugyanott a ’60-as évek elején 
épült szeizmológiai obszervatórium, továbbá a Mű-
egyetem egyes meghatározó tömbjei, valamint több 
lágymányosi és szentimrevárosi lakóház.

Kiállítás az Újbuda Galériában
Oláh Gergely Máté az Újbuda Galériában január 25-én 
megnyílt tárlatának címe – My Choice – Az én választásom – nagybetűkkel virít 
egyik képén, egy idősebb, velünk farkasszemet néző férfi alakja alatt. Munkáit 
a klasszikus fotográfiai képalkotás jellemzi, centrális elrendezésű fekete-fehér  
fényképei mégis a kortárs street photo vonalához kapcsolódnak.   

– A  képek egyfajta korlenyomatnak is tekinthetők – mondta Oláh Gergely Máté. 
A fotós szemén át látjuk a várost, de az életképek, portrék, csendéletek és város-
képek gyakran akár monokróm formák és minták hálózataként is megjelennek. 
A művész hol emberi érzékenységgel, hol játékosan dokumentálja a hírértékkel 
nem rendelkező pillanatokat, jeleneteket, dinamikus, vagy éppen harmonikus 
kompozíciók formájában tárva a jelent a nézők elé. A kiállítást február 20-áig lehet 
megtekinteni.

My Choice – Az én választásom

Utazó kiállítás az ÖKH-ban

Janikovszky Éva 
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Az önkormányzat rekord
gyorsasággal, a jogsza
bályi határidő előtt 
terjesztette be, majd 
szavazta meg Újbuda 
2023-as költségvetését. 
László Imre polgármester 
az idei célokról, a prioritá
sokról és a várható bevé
telekről számolt be.

  Állami támogatás és helyi adók. 
Általában ezekből költekezhet 
egy önkormányzat. Idén ezek 
mennyit hoznak a konyhára?  

A bevételek jelentős része valóban 
az adókból befolyó összeg, állami 
forrás ugyanis egyre kevesebb ér-
kezik, ilyen megmaradt tétel pél-
dául a közétkeztetési fejkvóta. Jó 
hír, hogy a 2023-ra tervezett be-
vételi terv 38 százalékkal haladja 
meg a 2022-es előirányzatot. Ez 
nagyrészt a 16,9 milliárd forintra 
tervezett iparűzésiadó-bevétel-
nek köszönhető, amely a korábbi 
évhez képest jelentős növekedést 
mutat. Ez elsősorban a rekordma-
gas inflációnak tudható be, hiszen 
a megugró árak megmutatkoz-
tak a vállalkozások bevételeiben. 
Ugyanakkor a kiadásaink is leg-
alább ennyivel nőnek. Az államnak 
fizetett szolidaritási adó például 3,1 
milliárdra emelkedett, így lassan 
megfordul a világ, és mi kezdjük el 
támogatni az államot: számításaink 
szerint 2023-ban nettó befizetővé 
válik az önkormányzat. Amikor 
az állam az önkormányzatok tá-
mogatását és lehetőségeit szűkíti, 
az elvégzendő feladatokat pedig 
növeli, az nemcsak tisztességtelen, 
de megoldhatatlan is. A 2023-as 
költségvetést egyébként a 2022-es 
számokra alapoztuk, plusz 5 szá-
zalék. Ez nyilván nem mindenhol 
tartható – például az óvodák ese-
tében –, mert a rezsinövekedés 
ennél jóval nagyobb mértékű, de 
összességében sikerült mértéktar-
tóan terveznünk, aminek köszön-
hetően biztosítani tudjuk a kerület 
működőképességét és a fejleszté-

sekhez szükséges forrásokat. Büsz-
ke vagyok arra is, hogy – Újbudán 
először – bevezetjük a közösségi 
költségvetést, amelyből a lakosság 
ötletei, szavazatai alapján fogunk 

közösségi projekteket finan-
szírozni.

  Az egészségügy fejlesz-
tése önnél prioritást él-

vez. Idén marad idő a Gyermek-
egészségügyi Centrum (GYEÜC) 
befejezésén túl másra is?

2022-höz képest összességében 
közel másfélszer annyit fogunk 
fordítani a kerületi fejlesztésekre, 
beruházásokra. Belátható időn be-
lül átadjuk a centrum épületét, de 
ezzel párhuzamosan zajlik a körtér 
sarkán álló egykori banképületben 
a Diabétesz Központ építése is. 
A gyermekeket és felnőtteket egy-
aránt fogadó intézmény jelentősége 
nagy, mivel a lakosság 10 százaléka 
érintett a cukorbetegség valamilyen 
formájában. Idén indul a madárhe-
gyiek életminőségét javító fejlesz-
tés: óvoda, bölcsőde, gyermekházi-
orvosi rendelő és játszótér létesül, 
amit egyelőre Gyemekliget néven 

emlegetünk. A fejlesztés legfonto-
sabb célja, hogy a környékről hi-
ányzó ellátások – amelyek jelenleg 
Gazdagrét vállát nyomják – hely-
ben történjenek meg. Az Ulászló 
utcai saroktelek helyére tervezett 
beruházások közül még ez évben 
megvalósul a közpark kialakítása.

 Míg 2022 az energiaválsággal 
való szembesülésről szólt, addig 
2023 az arra adott válaszok éve 
lesz. Megmutatkozik ez Újbuda 
költségvetésében is?

Kötelezőnek tekintjük, hogy ener-
getikai korszerűsítésekre költsünk. 
A sport területén nagy fogyasztás 
jellemző, tavaly emiatt hallottunk 
olyan sokat a bezárásokról Buda-
pest-szerte. Ez azonban Újbudán 
fel sem merült. Ha ugyanis előbbre 
akarunk jutni, nem hátrafelé kez-
dünk lépkedni. Szerencsére sport-
cégünk vezetője, Simon Károly is 
így gondolkodik, és olyan kreatív 

megoldásokkal rukkol elő, ame-
lyek komoly megtakarításokat 
hozhatnak. Napelemek kerülnek 
a Gabányi László Sportcsarnok 
és a Nyéki Imre Uszoda tetejé-
re, az intézményeink energeti-
kai fejlesztésére pedig további 
285 millió forintot fordítunk. 
A Nyéki uszoda megdrágult 
működésére a sportállam-
titkárságtól kapunk forrást 
–  elsősorban az OSC vízi-
labda-egyesület jelenléte miatt 
–, de mi is növeltük támoga-

tásukat, ami természetes, 
hiszen a sportra 

egészségmegőrző tevékenységként 
tekintünk.

 Mivel a gazdasági krízis szo-
ciális válsággal is fenyeget, a 
rászorulók támogatása szintén 
hangsúlyos terület. Az év végén 
megszavazott szociális csomag 
megtartása vagy a juttatások nö-
velése a cél?

A szociális terület támogatottsága 
nincs felülről lehatárolva, emellett 
kapcsolódik a költségvetésben elkü-
lönített 500 milliós krízisalaphoz, 
amely a váratlan helyzetek kezelé-
sét szolgálja. Ha például elfogyna 
a szociális támogatásra szánt ösz-
szeg, a krízisalapból csoportosítunk 
át összegeket. A tavaly megnövelt 
támogatások folyamatosan kiegé-

szülnek olyan elemekkel, amelyek 
lekövetik a hétköznapi életet, pél-
dául az áram- és a gázszámla válto-
zásait. Arra törekszünk, hogy saját 
alapítványunk, a VICUS XI. Köz-
alapítvány támogatásait és a szoci-
ális juttatásainkat összhangba hoz-
zuk annak érdekében, hogy valóban 
eljusson a segítség azokhoz, akik-
nek valóban szükségük van rá.

  Az önkormányzati kézben ma-
radt iskolai, óvodai, bölcsődei 
intézmények fejlesztésére is jut 
majd pénz?
Kell, hogy jusson. Két nagy té-
telünk az iskola- és óvodaud-
varok felújítása. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy bár látványos 

dolog rendbehozni egy ud-
vart, annál is hasznosabb, 
ha az épületet hőszigetel-
jük. Van egy 260 és egy 

103 milliós összegünk, 
amit erre fordítunk. 
Fájó pont számomra 
az úszásoktatás. Két 
évfolyam oktatását 
a tankerület, másik 
kettőét az önkor-

mányzat finan-
szírozza, de most 
kaptunk értesí-
tést a tankerület-
től, hogy a kettő 
helyett csak egyet 

finanszíroz. Ak-
kor mire való ez 
a szervezet? Más 
országokban négy-
fokozatú az úszás-
oktatás, amelynek 
az utolsó vizsgája 
a ruhában zajló 

mentés. Mi meg oda jutottunk, hogy 
még úszni sem tudjuk megtanítani 
a gyerekeket?

  2022 egyik legnagyobb hordere-
jű programja a parkolási rend-
szer teljes átalakítása volt. Be 
fogja váltani a reményeket? 

Tegyünk tisztába dolgokat. 
A parkolási zónákat a főváros hoz-
ta létre: meghatározta, a kerület-
nek mely részei lehetnek fizetősek, 
és azok mely díjzónába tartozza-
nak. Tehát ezek nem tartoznak 
a kerület hatáskörébe. A reformot 
nem a bevételek indukálták, hanem 
az, hogy az Újbudán élők tudjanak 
parkolni a lakóhelyük közelében, 
amit az agglomerációból érkező 
rengeteg autós gyakran megakadá-

lyozott. A város szélét is magában 
foglaló Újbuda sajnos kitüntetett 
helyzetben van: az Etele téri közel 
2000 parkolóhelyet rendre megtöl-
tik a kívülről érkezők. Ezért tűztük 
ki, hogy a közösségi közlekedés 
irányába tereljük az ingázókat. Ne 
feledkezzünk el arról sem, hogy 
Magyarországon évente 12 ezerre 
teszik azok számát, akik a környe-
zetszennyezés következtében hal-
nak meg – ebből négyezer fővárosi 
lakos.

  A válságévek alatt a hivatalban 
is szorosabbra húzták a nadrág-
szíjat, ugyanakkor a köztisztvi-
selők megtartására is áldozni 
kell. Hogyan?

Több mint 1600 dolgozót foglalkoz-
tatunk közvetlenül vagy cégeinken 
keresztül. 2022-ben sikerült úgy 
rendezni a béreket, hogy az infláció 
ugyan mérsékelte, de nem vitte el 
a emelés hatását. De még nem dől-
hetünk hátra. Az érdekképviselettel 
lezajlott egyeztetés során egy sze-
rintük is megfelelő döntés született: 
több mint 15 százalékos béremelés-
ben állapodtunk meg. Idáig a fize-
tés alapját képező viszonyszám 60 
ezer forint volt, ezt szoroztuk fel 
munkakörtől, beosztástól függően. 
Az első félévben ezt a viszonyszá-
mot 65 ezerre, július elsejétől 68 
ezerre növeljük. A cafetériát jelen-
tősen, 300 ezerről 332 ezer forint-
ra emeljük, de lesznek még apróbb 
korrekciók. Ehhez a 15 százalékhoz 
jön még egyhavi köztisztviselői 
és egyhavi jutalomkeret, és az év 
végi zárszám adáshoz is hozzáren-
delhetünk még felmerülő igényeket.

T. D.

fókusz/aktuálisfókusz

FEL VAGYUNK KÉSZÜLVE  
A VÁRATLAN HELYZETEKRE

Interjú dr. László Imre polgármesterrel

Bevezetjük a közösségi 
költségvetést, amelyből  
a lakosság ötletei,  
szavazatai alapján  
fogunk közösségi  
projekteket finanszírozni

Az államnak fizetett 
szolidaritási adó 3,1 milliárdra 
emelkedett, így lassan  
megfordul a világ,  
és mi kezdjük 
el támogatni 
az államot

Az önkor
mányzat 
szeretné élhe
tőbbé tenni 
a kerületben élő 
fiatalok minden
napjait, jelenleg is 
dolgozik egy ifjúsági stratégia kidol
gozásán a Demokratikus Ifjúságért 
Alapítvánnyal közösen – derült ki 
a legutóbbi szakfórumon január 24-én.

– Újbuda Önkormányzata egyszerre van könnyű 
és nehéz helyzetben, amikor ifjúsági stratégiát kell 
készítenie – mondta Erhardt Attila alpolgármester 
az Újbuda Ifjúsági Stratégiájáról szóló fórumon. – 
Könnyű, hiszen Újbuda a fiatalok városa, nincs még 
egy kerület, ahol ilyen sok felsőoktatási intézmény, 
kollégium, ifjúsági szervezet lenne, mint itt. Kihí-
vást jelent ugyanakkor, hogy olyan korosztályt kell 
megszólítani, amelyet még a multinacionális cégek-
nek is nehéz elérni – tette hozzá.

Az önkormányzat középtávú stratégiájának célja, 
hogy a kerülethez kötődő fiatalok számára Újbuda 
még vonzóbb kerület legyen. A 21 városrészben lakó 
vagy tanuló 15–29 év közöttiek egy online kérdőív-
re adott válaszaikkal segíthettek az élhető környezet 
megteremtésében, legyen szó tanulásról, szórakozás-
ról, munkáról vagy családról; a felmérésben három-

százan vettek részt, a kitöltési határidő 
január 13. volt. Ezt követően az önkor-
mányzat szakemberei január 24-én, egy 

fórumon tárgyalták meg az érintettekkel 
az eddigi javaslatokat, tapasztalatokat, ezen 

előzetes regisztráció után bárki részt vehe-
tett. A személyes találkozón a koncepció készí-

tői és kedvezményezettjei közösen vitatkozhattak 
a részletekről. 

A stratégia pillérei az aktív társadalmi részvétel, 
az esélyegyenlőség, a nemzetközi lehetőségek, a kör-

nyezetvédelem és a fenntarthatóság. A végső koncep-
ciót vélhetően tavasszal tárgyalja a képviselő-testület, 
ekkor már az első éves cselekvési tervet is benyújt-
hatják. A projektre Újbuda a Demokratikus Ifjúsá-
gért Alapítvánnyal (DIA) együttműködve pályázott 
az Európai Bizottság Erasmus+ programjában. 

T. K.

Újbuda a fiatalok  
városa Felmérés segítségével 

készül az új stratégia

Viszi a pénzt a távhőszolgáltató 

Kötbér terheli  
a spórolást

Folytatás az 1. oldalról
A kormány által is előírt működési korlátozásokra 
reagálva ennél végül 600 GJ-lal kevesebbet fogyasz-
tottak. Az így megspórolt 35 millió forintból azon-
ban a szolgáltató elvisz 10 millió forintot kötbérként, 
noha a kormány spóroláshoz kötötte az esetleges re-
zsikompenzációt.  

A szolgáltatások fenntartására törekvő cégvezetés 
eközben energiahatékonysági beruházásokra készül. 
Mint Simon Károly ügyvezető igazgató lapunk előző 
számában elmondta, a Nyéki Imre Uszoda működé-
si költségeinek lefaragása érekében termálvizes kút 
fúrásáról, hőszivattyús rendszerek létesítéséről tár-
gyalnak, emellett tao-forrásból, mintegy 500 millió 
forintos beruházással fel akarják újítani az elavult 
gépészeti rendszereket.

Több mint 360 millió Ft jut óvodák és iskolák 
hőszigetelésére, energetikai korszerűsítésére
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A holokauszt áldozatainak 
emléknapja a világban január 
27-e – a legnagyobb tömeggyil
kosság helyszíne, az auschwitzi 
tábor felszabadulásának 
dátuma. 
Magyarországon április 16-a, a vidéki get-
tósítások 1944-es megkezdésének dátuma 
a hivatalos emléknap; a pesti nagy gettó 
1945. január 18-án szabadult fel – akkor, 
amikor az egész pesti oldal is (a budai ol-
dal február 13-án). E napokban játszódik ez 
a történet, amelynek hőse, Lévai Jenő, aki 
nem a VII. kerületi, hanem a másik buda-
pesti gettóban, az úgynevezett nemzetközi-
ben élte meg a felszabadulást; ez a Margit 
híd pesti hídfője közelében volt, és azért 
nevezték „nemzetközinek”, mert többek kö-
zött a svéd, a svájci, a vatikáni, a spanyol 
és a portugál követség, valamint a Nemzet-
közi Vöröskereszt védelme alatt állott. Ami 
nem akadályozta meg a nyilasokat abban, 
hogy nagy számban gyilkolják le az itt ösz-
szezsúfolt embereket.

Lévai Jenő az I. világháborúban kato-
na, majd hosszú évekig orosz hadifogoly 
volt, utána a ’30-as évek egyik legneve-
sebb újságírója, később laptulajdonosa lett. 
A zsidótörvényekre hivatkozva aztán lapjait 
elkobozták; egy ideig még próbált egy úgy-
nevezett „zsidó lapot” fenntartani, de mi-
után ebben például megkísérelt beszámolni 
arról, hol és milyen körülmények között él-
nek és főként halnak a munkaszolgálatra be-
hívott zsidók, ezt is betiltották, Lévai ellen 
pedig hűtlenség címén per indult, amelynek 
során halálos ítélettel is megfenyegették. 
Egy darabig bujkált, aztán őt is munkaszol-
gálatra vitték, amit nem véletlenül neveztek 
„mozgó vesztőhelynek”. Végül az ostrom 
napjai előtt került az úgynevezett nem-
zetközi gettóba. Újságírói kíváncsisága itt 
sem lankadt, rendszeresen kiszökött, hogy 
hírekhez jusson. Tanulságos naplója ezek-
ről a hetekről nemrég jelent meg („...csak 
ember kezébe ne essem én,.. Deportáció, 
télach, Schutzpass…, 2016.). 1945. január 
18-án jelen volt a pesti gettó felszabadítása-
kor – pár hónappal később alapvető könyvet 
irt a gettó történetéről, amelyet néhány esz-
tendeje újra kiadtak (A pesti gettó csodálatos 
megmenekülésének hiteles története, 2014.).

Lévai Jenő a háború után már nem új-
ságíróként, hanem a kor egyik legnevesebb 
holokauszt történészeként működött, köny-
vei, cikkei ma is alapvető források, és sor-
ra jelennek meg újra, még akkor is, ha nem 
egyszer már mást, többet tudunk az akkori 
eseményekről, mint közvetlenül a történtek 
után. Nem akarta hagyni, hogy a történelem 
az áldozat szerepébe kényszerítse. Nemcsak 
„egyszerűen” túlélni akart, hanem doku-
mentálni mindazt, ami Magyarországon tör-
tént, fellépni az igaságért. Ahogy korábban 
küzdött a fasizálódó Magyarország kiskirá-
lyaival, sorra leplezve le ármánykodásaikat, 
most is ott akart lenni, ahol a dolgok történ-
nek. S nem csak a gettó felszabadításakor.

Az biztos, a szovjet csapatok megérkezése 
a felszabadulást, a megmenekülést hozta Lé-
vainak, még ha vigyáznia kellett is, nehogy 
„malenkij robotra” vigyék. Szibériában volt 
már öt éve arra, hogy jól megtanuljon oro-
szul. Ez a tudás, illetve egy eldugott igazol-
vány, amely szerint vörösgárdista volt, most 
felettébb jól jött. Arról meg nyilván bölcsen 
hallgatott, amivel 1941-ben igaz magyar-
ságát akarta bizonygatni, hogy ő a „bolse-
vikik által statáriálisan halálraítélt” volt, 
még 1920-ban, Szibériában. Ma már nehéz 
kideríteni pontosan, hogyan sikerült villám-
gyorsan jó kapcsolatba kerülnie 1945-ben 
a Vörös Hadsereg képviselőivel. Később 
úgy mesélte, hogy besétált egy szovjet pa-

rancsnokságra, és megmutatta az igazolvá-
nyát. Tény, hogy pillanatok alatt bejárhatta 
az éppen csak hogy felszabaduló Budapestet 
egy orosz gárdatiszttel.

Lévai az orosz katonákkal, ahogy ő fogal-
mazott, „engedélyt kapott” arra, hogy 1945. 
február 12-én a végső ostrom előtt álló Bu-

dára átmenjen. Így valóban elsőként írhatta 
le a németek és a velük szövetséges magya-
rok legyőzését, és mindazt az elképesztő 
pusztítást, amivel a háború járt. Elsőként 
járt tudósítóként a budai vár alatti óvóhelyen 
berendezett szükségkórházban is, és több-
ször beszámolt az ott tapasztalt infernális 
állapotokról.

Most idézzük fel mindezt egy, az Új Élet-
ben 1975-ben közzétett részletes cikke alap-
ján. (Szinte szó szerint megjelent ez az írá-
sa pár évvel később a Magyar Nemzetben, 
annyi kiegészítéssel, hogy ebben már a szö-
vetségesekhez átállt Budai Önkéntes Ezred 
katonái is szerepelnek, akik a várat őrizték.)

Lévai úgy idézi fel az akkor bő harminc 
évvel korábbi történetet, hogy 1945. január 
elejétől néhány hónapon át, egészen április 
4-éig egy szovjet kommandónál teljesített 
önkéntes szolgálatot. A „különleges kom-
mandó” parancsnoka Oreszt Rovinszkij 
Malcev gárdafőhadnagy volt. „Katonai teen-
dőin túl Malcev a Tolbuchin marsall vezette 
3. Ukrán Hadsereg történelmi jelentőségű 
győzelmes előrenyomulását a Dontól a Du-
náig című könyvében írta meg. Ugyanakkor 
ez a kiváló író az átélt harci epizódokról 
a Novoje Vremja haditudósítójaként is rend-
szeresen beszámolt. Harctéren írott novellái 
könyv alakban is megjelentek. Számunkra 
legérdekesebb az a kötet, amely Vengersz-
kije Raszkazi címen (Moszkva, 1946) jelent 
meg, díszítve kommandónk egy másik tag-
jának, Lobacsev hadnagynak remek rajzai-
val” – írja Lévai, majd így folytatja cikkét: 
„Televíziónk – azaz a Magyar Televízió 
– előadásra hívta meg 1965-ben Malcevet, 
amikor is könyvét, amelynek elkészítésé-

ben, hőseinek felkutatásában és tolmács-
ként is közreműködni szerencsés lehettem, 
meleg hangú dedikációval nyújtotta át: «Lé-
vai Jenőnek, igen kedves barátomnak, aki-
vel Budapest felszabadítása során a háború 
áldozatául esett holtak között együtt jártunk 
a szétrombolt Budán…»”.

Malcev 1906-ban született és 1972-ben 
halt meg. Szinte gyerekként, 1920-ban je-
lentkezett a Vörös Hadseregbe, gyalogsági 
tiszti iskolát végzett, és már a ’20-as évek 
végén jelentek meg írásai, könyvei. A II. vi-
lágháború idején minden valószínűség sze-
rint a 3. Ukrán Front sajtórészlegén dolgo-
zott, és a hadsereggel együtt haladt. Később 
ismert és meglehetősen sztálinista író lett 
a Szovjetunióban – ma már gyakorlatilag 
senki sem emlékszik a nevére. 

Lévai még elő nem került 
naplójára hivatkozva úgy 
idézi fel, hogy 1945. 
február 10-én Cse-
pelről szovjet ro-
hamcsónakon kel-
nek át Budafokra, 
miközben a XI. ke-
rületi Gellérthegy-

ről az SS tüzérség lövi őket. Az nem derül 
ki, miként kerülnek át a Citadellához, min-
denesetre úgy folytatódik a feljegyzés, hogy 
„a Citadellára felröppen a szovjet zászló. 
Megkezdődik a foglyok négyes sorokba ál-
lítása és elvezetése. (…) Néhány magasabb 
rangú tüzértiszt-hadifogollyal térünk vissza 
rohamcsónakon a hadsereg stábhoz, ahol ki-
hallgatják őket”.

Február 12-én arról számol be, hogy egy 
ideiglenes katonai hídon átmennek Óbu-
dára. „Óbuda a Margithídig csupa rom. 
A Zsigmond utcai zsidótemplom padjaiból 
tankcsapdákat készítettek a németek, s a ki-
ürített templomban a lovaikat helyezték el. 
(…) a térdig érő, felolvadt latyakban sorra 
botlunk meg lemeztelenített hullákba. Ci-

vil budai lakos, német vagy szovjet katona 
az áldozat? – A sötétben meg nem állapít-
ható”. Aztán beszámol látogatásukról egy 
alkalmi kötözőhelyen, a Fény utca sarkánál, 
ahol katonák mesélik el, hogyan sebesültek 
meg.

Innen indulnak tovább. Az úgynevezett 
kitörés után vagyunk, nagyon sokan azok-
ban a harcokban sebesültek meg. Az Olasz 
fasor, azaz a mai Szilágyi Erzsébet fasor 
elején a Várból kitörni próbált halott kato-
nák. „A katyusák sorozattüze kíméletlenül 
végzett velük. A hadapród iskoláig sűrűn 
egymás mellett – azután lassan-lassan rit-
kulva – sokezer SS tiszt, altiszt és közkato-
na. (…) Szovjet egészségügyiek járják sorra 
és veszik jegyzékbe a Nemzetközi Vöröske-

reszt részére az elesettek nevét és címét. 
Nehezen boldogulnak a latin írású 

nevekkel, hiszen cirill betűk-
höz vannak szokva. Egy ide-

ig segítünk nekik azután 
jön az újabb parancs: In-
dulás! Elsőnek fel a még 
füstölögve égő Várba”.

Majd úgy folytatja, 
hogy naplójában részle-
tesen leírta, hogyan jut-

nak el sokórás küzdelem 
árán a Vérmezőn, a Várfok 

és az Ostrom utca romjain 
keresztül a várnegyedbe. Rész-

letesen beszámol a hullahegyekről, 
amelyek mellett elhaladnak, és az égő 

várról. Majd azt írja, hogy egy odavetődött 
magyar testőrtiszt társaságában előbb a ki-
rályi palotába mennek, onnan pedig a vár 
alatti bunkerben berendezett német kórház-
ba. Itt találkoznak a kórházat vezető német 
katonaorvossal, akinek talán dr. Hübner 
a neve. Lévai, aki németül anyanyelvi szin-
ten beszélt, tolmácsol Malcevéknak. Német 
és magyar sebesülteket zsúfoltak össze, vil-
lany, világítás, szellőzés nincs a földalatti 
pincében. Mosdani nem lehet, a kötszer is 
erősen fogytán. Az orvos segítséget kér, de 
a szovjet tiszt szerint most elsősorban azo-
kon kell segíteniük, akik éppen a németek 
miatt kerültek borzasztó helyzetbe. 

Találkoznak magyarokkal is, akik a német 
katonaorvos szerint „nem katonák, hanem 
nyilas rablók”. A magyarok leveleket bíznak 
rájuk, hogy juttassák el családtagjaiknak, 
Malcev azonban elhajítja azokat – írja Lévai 
Jenő az Új Életben. A Magyar Nemzetben ezt 
azzal egészíti ki, hogy talán két-három ember 
lehetett a nyilasok között, akiket erőszakkal 
soroztak be, ezek leveleit a következő napok-
ban személyesen kézbesíti.

Lévai újságíró, történész volt. Malcev 
író, talán ezért is ő sokkal líraiban idézi fel 
mindezt. Magyar elbeszélések című orosz 
nyelvű kötetét a Népszava 1955-ben mél-
tatta, és felelevenítették, hogy a Vecsernaja 
Moszkvaban megjelent cikkében így em-
lékszik vissza élményeire:

„Még füstölögtek Buda romjai, a Mar-
githíd roncsai úgy emelkedtek ki a Duna 
vizéből, mint holmi gigászi sárkányfejek. 
Üggyel-bajjal vágtuk keresztül magunkat 
a feltépett romokkal szegélyezett utcákon. 
Kísérőm egy oroszul tudó magyar fiatal-
ember Petőfiről beszélt… (…) A Rózsa-
dombról végigtekintettem Budapesten, ezen 
a meggyö tört és legyőzhetetlen nagyságá-
ban is fenséges, legendák övezte városon 
(…)”. Sok dolog stimmelni látszik. Persze ez 
már/még az ’50-es évekre hangszerelt írás, 
a szovjet–magyar barátság erősítésére. 

Lévai Jenő a következő közel három év-
ben 12 kötetben írta meg a holokauszt törté-
netét, aztán a Rákosi-korban elhallgattatják 
őt is. Csak a ’60-as években térhetett vissza 
így-úgy a nyilvánosság elé – de ez már egy 
másik történet.

Dési János

történelem kult

A hagyományoknak megfelelően a magyar 
kultúra napján átadták a Pro Cultura Újbuda 
díjat, amely a kerületben végzett kiemelkedő 
művészeti munkásságért adományozható. 
Idén Pappné Mika Edit, a Polgármesteri 
Hivatal nyugalmazott munkatársa, vala
mint Mátyási Péter festőművész részesült 
elismerésben.

Cseh Tamás-dallamok csendültek fel a Himnusz előtt az idei 
Pro Cultura Újbuda díjátadó ünnepségén a B32 Galéria és Kul-
túrtérben, majd László Imre polgármester köszöntötte a részt-
vevőket. Ünnepi beszédében elmondta: „a jelenlegi, érdekesen 
bizonytalan időkben kellenek az állandó fogódzkodók. Ilyen 
a nyelv, a múlt, mely időtlen és identitás építő. A nyelv és az ér-
tékek a kultúrában találkoznak”.

– A Pro Cultura díj lehetőség, hogy az önkormányzat meg-
mutassa, kik a kerület társai és barátai – emelte ki Barabás 
Richárd kultúráért felelős alpolgármester. – Ők teszik az új-
budaiak közösségét erősebbé és összetartóbbá. A díjazottak 
munkája a bizalmat építi a magas kultúra által, ami minden-
napi értékeinkhez is hozzáad – hangsúlyozta.

A Pro Cultura Újbuda kitüntetés a kerület művelődésének, 
kulturális színvonalának növelése, szellemi javainak gyara-
pítása érdekében kifejtett kiemelkedő, maradandó tevékeny-
ségért, kiemelkedő művészeti munkásságért adományozható. 
Idén elsőként Pappné Mika Editnek, a Polgármesteri Hivatal 
nyugalmazott munkatársának adták át a díjat, Újbuda közmű-
velődéséért, valamint kulturális és művészeti életéért végzett 

kiemelkedő, több évtizedes tevékenysége és helytörténeti 
munkássága elismeréseként. Ezt követően Mátyási Péter fes-
tőművész vehette át a kitüntetést.

A magyar kultúra napját 1989 óta rendezik meg január 22-
én, Kölcsey Ferenc ezen a napon jegyezte le a Himnuszt (ép-
pen kétszáz évvel ezelőtt). Az egykor a kerületben élő Cseh 
Tamás szintén január 22-én született, idén ünnepelné 80. 
születésnapját, így a résztvevők az ő munkássága és szemé-
lye előtt is tisztelegtek. Az ünnepségen többek között jelen 
volt Orosz Anna országgyűlési képviselő, Hintsch György al-
polgármester és Görög András, a Kulturális és Köznevelési 
Bizottság elnöke. 

Záróakkordként Farkas Izsák hegedűművész Follow the 
Violin című műsora hangzott el. 

T. K.

Pro Cultura Újbuda
Mika Edit helytörténész és Mátyási Péter festő az idei kitüntetett

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

 � Ingatlan, lakás
VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás új, esetleg régi építésű lakást. T.: 
06/70/325-4309.
70 NM-NÉL nagyobb ELADÓ LAKÁST, házat keresek azonnali 
kifizetéssel. Telefon: 06/70/633-3373.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a kerületben: orokosbeata.hu, 
goldhome.hu. Br. 3% jutalék, tel.: 06/20/349-0040. Köszönöm 
szépen a bizalmat!
ELADÓ a BALATONTÓL 20 PERCRE található kétgenerációs 
ikerház Sümeg zöldövezeti részén! 59 M Ft. Keressen 
bizalommal! 06/70/298-8464.
KERTET GONDOZNI VÁGYÓ fiatal pár nyaralót/hétvégi  
házat venne a Balatonon vagy a Dunakanyarnál 36 M Ft-ig. 
06/20/4549-152.
 

 � Bérlemény
BÉRELNÉK egy- vagy másfél szobás lakást a XII. ker.-ben  
– kicsi rezsivel. 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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK, vízmelegítők 
javítása, karbantartása műszeres vizsgálattal. Tamási Zoltán: 
06/20/9645-621.
 

 � 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, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/857-2653.               
  

 � Szolgáltatás 
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással.  
Tel.: 06/30/422-1739.
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, napellenző készítése, javítása. 
Redőnytokok szigetelése. 06/1/356-4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok garanciával: 06/30/913-
8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
REDŐNYSZERVIZ, gurtnicserék, faredőnyök, szúnyoghálók 
szerelése. Bibancz György: 06/30/222-4428.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVESMUNKÁK, szobafestés, 
hideg-meleg burkolás, villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes 
állapotfelmérés és árajánlat! Gyors, precíz, minőségi munka 
GARANCIÁVAL! 06/30/359-4222.
TETŐDOKTOR régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 
beázáselhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák: 06/30/622-5805, 06/20/492-4619. 
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezetek kezelése  
mob.: 06/30/990-7694, mail: aktivhazkezelo@gmail.com,  
www.aktivhazkezelo.hu

 �Gyógyászat 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957.  
 

 � Régiség 
RÉGI BÚTORT, FESTMÉNYT, órát, szőnyeget, teljes 
hagyatékot veszek, ingyen lomtalanítok, 1 órán belül helyszínen 
vagyok. 06/20/8022-062.
BÉLYEGET, PAPÍR-, FÉMPÉNZEKET, festményeket és egyéb 
régiséget vásárolunk, árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 317-4757, H–Sz: 10–17, Cs: 10–19.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, bútorokat, katonai 
tárgyakat, hagyatékot! Üzlet: 06/30/286-4717,  
nemzetantik@gmail.com
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket, 
sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938. 
BUDAI JÓZSEF HAGYATÉK, lakáskiürítés. Felvásárolnék 
antik bútort, szobrokat, órákat, ezüsttárgyakat, ékszereket, 
pénzérméket, kitüntetéseket. Vibertel: 06/70/673-7787,  
antik@magyarantik.hu

 � Állást kínál
BUDAPEST XI. kerület, Fehérvári úti Lakásszövetkezet, 
gondnoki feladatok ellátásra keres munkatársat. A gondnoki 
munkakör részletes feladatleírását e-mailben elküldjük 
az érdeklődőknek, pályázóknak. Elvárt kompetenciák: önálló, 
illetve kooperatív munkavégzés, terhelhetőség, jó kommunikációs 
készség, együttműködő személyiség, alaposság és igényesség, 
rugalmasság, megbízhatóság, becsületesség, erkölcsi 
bizonyítvány. Amit kínálni tudunk: egy 53 nm-es  
(1+2 félszobás) közepes állapotú szolgálati lakás. Számlaképesség 
esetén havonta 270 000 Ft vállalkozói/megbízási díjat biztosítunk.  
Érdeklődni, jelentkezni az alábbi e-mail-címen lehet:  
bekeszovetkezet2017@gmail.com
 

 � Könyvek
KÖNYVEKET, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁROL. www.vertesiantikvarium.hu 06/20/425-6437.
 

 � Vegyes              
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.     
NERC-, RÓKA-, MINDENFAJTA SZŐRMEBUNDÁT 
vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot, 06/20/229-0986.
FIATAL pár kisgyermekkel használt kis autót szeretne venni 
tulajdonostól. 06/70/401-3326.
TAROT SORSELEMZÉS dr. Gál Judit: 06/30/224-4492. 

apróhirdetés

2023. február 22. 18.00

A holokauszt  
magyar történésze
Lévai Jenő a gettót túlélve tudósított Buda elfoglalásáról

A közönség legnagyobb 
örömére a féleszű Boborján, 
a kéjsóvár Anti bácsi, 
a didaktikusan okoskodó 
Naftalin Ernő, illetve Leopold, 
a cirkuszi kikiáltó hangján is 
megszólalt Dolák-Saly Róbert 
a B32-ben futó Mássalhangzó 
című portrébeszélgetésen. 

A rajztanárból lett zenész-színész-író-hu-
morista vidám anekdotákon keresztül 
mesélte el, hogyan lett az Omega előzene-
karából a magyar abszurd humort csúcsra 
juttató L’art pour l’art Társulat oszlopos 
tagja.

A Mássalhangzót vezető Gréczy Zsolt 
a beszélgetés elején a gitárral való csa-
jozás tudományáról faggatta a művészt. 
– Amíg én a pengetőmmel gyakoroltam, 
a haverok elvitték az összes jó nőt – hang-
zott el a biztos recept. A humorista sokáig 
zenésznek, dalszerzőnek készült, de mivel 
egyedi ízlését sosem tudta volna feladni, 
fellépéseit szavai szerint jó, ha négyen 
hallgatták. Pályacsúcsként élte meg, ami-
kor 1976-ban a szupersztár Omega együt-
tes koncertjén lehetett az egyszemélyes 
előzenekar, és bár a közönség az Omegát 

követelte, mégis fantasztikus hangulatot 
csinált a színpadon.

Amikor már éppen megérett benne, 
hogy a zenész léttel nem tud maradéktala-
nul azonosulni, Galla Miklós megkérdez-
te tőle, van-e kedve egy hülye műsorban 
szerepelni. Ez volt Laár András estje, 
amelyben Dolák-Saly eredetileg komoly 
szerepet vállalt volna, de a próbák alatti 
viccelődések hatására kollégái rájöttek, 
inkább mulatságos karaktert találnak ki 
neki. Az ezután megalakult L’art pour 

l’art Társulatban zenei motivációit is kiélő 
Dolák-Saly arra is büszke, hogy legsike-
resebb műsorszámuk, a Besenyő család 
jeleneteinek 80 százalékát a társulati vál-
tás óta egy nő, a Kancácskát alakító Szá-
szi Móni írta, aki a társulat legkreatívabb 
tagjának számít. A humorista híres karak-
tereinek születésébe is beavatta a közön-
séget. Boborján hangja például az a hang, 
ahogy otthon a kutyájához beszél, ezért 
a szerencsétlenkedő Besenyő-ivadék va-
lójában egy kutya és egy kisgyerek paró-
diája. Naftalin Ernőben hozza felszínre 
a benne élő faragatlan bunkót, a Winnetou 
történeteit mesélő Leopold figuráját pedig 
egy éppen mellette elhaladó cirkuszi han-
gosbemondó autó ihlette.

A humorista végül azt is elárulta, ki 
tölti be Laár András megüresedett helyét 
a L’art pour l’art-ban. Az Angelika Hab-
patron néven YouTube-karriert befutó, 
de Pintér Béla színházából vagy egy régi 
bankreklám Emeséjeként szintén ismerős 
Stefanovics Angéla Jászai Mari-díjas szí-
nésznő Róbert szerint pont olyan finom 
humorral rendelkezik, ami jól illik majd 
a két fiú–két lány felállású társulatba. – 
Ennyi jókedvet, tapsot és felszabadultsá-
got soha nem reméltem ettől a műfajtól, 
amiért hálás vagyok – zárta a beszélgetést 
Dolák-Saly Róbert.

„Hálás vagyok a sokévnyi nevetésért”
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Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47. 
https://www.facebook.com/ 
Albertfalva200/ 
https://akh.ujbuda.hu/ 

Február 1. 10.00 
A hónap alko-
tója: Burkus 
Alexandra
„Fehérre hangolva”  
– fotókiállítás
A tárlat február 27-éig látható.

Február 7. 18.00
Albertfalvi Társasjáték Klub
Csatlakozzon hozzánk ön is, 
és próbáljon ki új, modern társas-
játékokat, vagy hozza el a ked-
vencét, és tanítsa meg nekünk!
A részvétel díjmentes.

Február 14. 18.00
…Virágom, virágom 
– Vermes Mária fotókiállításának 
megnyitója a Kályha Galériában
A tárlatot megnyitja Barta Tamás 
(60+ Fotókör), közreműködik 
Varga Bernadett Violetta (ének).

„A természet szépsége, a külön-
leges tájak mindig nagy hatással 
voltak rám. Ezen belül a virágok 
sokszínű világa kedvenc fotóté-
mám lett. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy a sorsom úgy alakult, hogy 
hosszú ideig élhettem Hollan-
diában, ahol a virágok nagyon 
fontos szerepet játszanak. A há-
ziasszonyok többsége a hétvégén 
virágot vesz, és azzal díszíti a la-
kását. A virágok csodás, színes 
kavalkádját szeretném e kiállítás 
fotóival az érdeklődő látogatók-
nak bemutatni.” (Vermes Mária).  
A tárlat március 10-éig látható, 
hétköznap 10–19 óráig.

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

A Gazdagréti 
Közösségi Ház 
prog ra mja i ról , 
valamint rendez-
vényeinkről bő-
vebb információt itt talál: 

Kaptár  
Ifjúsági Klub
Várjuk a 10–18 év közötti fiata-
lokat minden hétköznap 16–20 
óráig ingyenes 
programjaink-
ra, melyekről 
bővebb infor-
mációt itt talál: 

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház 
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2. 
https://www.facebook.com/ke-
lenvolgyikozossegihaz 
kkh@ujbuda.hu 

Február 4. 
10.00–12.00
Gyerekfarsang 
– Kerekítő Manó farsangja 
és a Balerinák farsangi műso-
ros jelmezbálja
Szórakoztató családi délelőtt. 
A belépés ingyenes, a részvétel-
hez előzetes regisztráció szüksé-
ges.

Február 5. 16.00
Kávéházi muzsika
Közreműködik a Várnagy család, 
illetve Czettner Vera tanítványai 
A belépés ingyenes. A részvétel-
hez előzetes regisztráció ajánlott.

Február 11. 9.00–14.00
Évadnyitó Kelenvölgyi Elöltöl-
tős Fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje 
és kiállítása 

TANFOLYAMOK,  
FOGLALKOZÁSOK 
Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész veze-
tésével (információ: 06/20/477-
3186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00

Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: 
dr. Poprádi Zsolt, 06/70/525-8748

KLUBOK, KÖRÖK
Kertbarátkör
Minden hónap 2. hétfőjén: 18.15–
20.00

Kártyaklub
Kedd: 16.00–19.00

Horgászklub 
Csütörtök: 16.00–18.00

Kelenvölgyi 
Könyvtár
1116 Budapest,  
Bazsalikom utca 24. 
Tel.: 228-7340 
Nyitva:  
H, CS: 13.00–19.00  
K, P: 9.00–16.00  
Szerdánként zárva 

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

Janikovszky  
Éva-emlékkiállítás
A vándortárlat 2013 óta hatá-
ron innen és túl több mint száz 
helyszínen járt. 
A kiállításon 
az írónő szemé-
lyes tárgyaival, 
munkásságának 
fontos emlékei-
vel ismerkedhetnek a látogatók. 
Az egyéni érdeklődőkön túl óvo-
dai és kisiskolás csoportokat is 
várunk kiállításunkra, Csopor-
toknak bejelentkezés okh@ujbu-
da.hu.

A kiállítás megtekinthető feb-
ruár 19-éig nyitvatartási időben. 
A belépés díjtalan.

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
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. 
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. Február 1-jén, szerdán  
18 órától dr. Faigl Ilona, a Batthyány 
László Orvoskör Egyesület elnöke tart 
előadást: „Magyarországon – Mária 
országán múlhat a Föld jövője” címmel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke 
és önkormányzati képviselője, 
Bába Szilvia a +36/70/37-99-163-as 
telefonszámon és a baba.szilvia@
jobbik.hu érhető el. Kövessék híreinket 
a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

 � A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, 
programjainkról: www.facebook.com/
lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932,  
mail: bp1122@lehetmas.hu.  
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! Ebben az évben 
is szervezünk további közéleti 
klubesteket, ahol örömmel 
látjuk majd Önöket! Kövessék 
a Momentum Újbuda, valamint 
politikusaink Facebook-oldalát, hogy 
ne maradjanak le!

 � A XI. KERÜLETI 
PÁRBESZÉD 
PROGRAMJAI
Az aktualitásokról és programokról 
a www.facebook.com/
BarabasRichard oldalon kaphat 
naprakész tájékoztatást!

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

A foglalkozások a megelőző sza-
bályok betartásával látogathatók. 
Kérjük, előírásainkról előzetesen 
tájékozódjanak az idosbarat.uj-
buda.hu weboldalon, illetve hét-
köznap 9–14 óráig személyesen 
a Kérő utcai 60+ programköz-
pontban vagy a 372-4636-os te-
lefonszámon! A programváltozás 
jogát fenntartjuk.

Természetjárás
Budai-hegység:  
Szépjuhászné–Hűvösvölgy 
Február 4. 
Találkozó: 9.30, Széll Kálmán 
tér, 22-es busz végállomás; táv: 
5,5 km, szint: 50 m. Túrave-
zető: Pólya Tamás (Műanyag 
SC). A program ingyenes, de 
előzetes jelentkezés szükséges 
a 06/70/580-8079-es telefonszá-
mon.

Assisi Szt. Ferenc-templom 
Látogatás vezetéssel: templom, 
altemplom, keresztelő kápolna, 
sekrestye, orgona- és minikoncert
Február 7. Találkozó: 9.40, Borá-
ros tér–Ráday utca sarok, a prog-
ram ideje kb. 2 óra. Részvételi díj: 
1500 Ft. Túravezető: Hattyár Zsu-
zsa (Caola SE). Előzetes jelentke-
zés szükséges a 06/30/3522694-
es telefonszámon.

Fotókör 
Február 7. 14.00
A 60+ Fotókör az Újbuda Média-
műhellyel együttműködő, annak 
munkáját segítő, önkéntes alapon 
szerveződő közösség, amelynek 

tagjait a fotózás iránti érdeklődés 
köt össze. Elsőként Tóth Károly 
fotóinak vetítését tartják, Leg-
kedvesebb 50 képem címmel, 
kiegészítve a készítéshez tarto-
zó szubjektív megjegyzésekkel. 
Ezután Nagy Péter András tart 
előadást Daniel Margulis Pic-
ture Postcard Workflow (PPW, 
képeslap munkafolyamat) nevű, 

a hagyományos módszertől filo-
zófiájában eltérő photoshopos el-
járásáról. A PPW elvi alapjairól, 
kötelező és opcionális munkafá-
zisairól, illetve a felhasználási le-
hetőségekről példákkal illusztrált 
ismertetőt és bemutatót láthatnak.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.)
Érdeklődés, információ: hétköz-
nap 9–14.00 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon. A részvétel in-
gyenes.

Blues farsang: 
Felkai Jam 
Klubkoncert
Február 10. 19.30
A zenekar repertoárjában Felkai 
szerzeményei mellett Jimi Hend-
rix, a Cream, Gary Moore és Eric 
Clapton számai szerepelnek sa-
játos és egyedi feldolgozásban. 
Helyszín: Őrmezei Közösségi 
Ház (Cirmos utca 8.). Érdeklő-
dés, információ: okh@ujbuda.hu. 
Részvételi díj: 1800 Ft/fő.

Retró farsang
Február 10. 21.00
Helyszín: Gazdagréti Közösségi 
Ház (Törökugrató utca 9.). Ér-
deklődés, információ: 246-5253. 
Részvételi díj: 2000 Ft/fő.

…Virágom, 
virágom 
Vermes Mária fotókiállításá-
nak megnyitója a Kályha Galé-
riában.  Február 14. 18.00
Helyszín: Albertfalvi Közösségi 
Ház (Gyékényes utca 45–47.). Ér-
deklődés, információ: 204-6788, 
hétköznap 9–17 óráig. A tárlat 
március 10-éig látógatható, hét-
köznap 10–19 óráig. A részvétel 
ingyenes. 

Társaink  
a növények 
előadás
Február 16. 14.00–15.00
Az első előadás témája: A nö-
vények is élőlények – születé-
sünktől a halálunkig elkísérnek. 
Nemcsak a növények gondozásá-
ra vonatkozó praktikus gyakor-
lati információkkal és tanácsok-
kal látjuk el önöket, de újfajta 
szemléletmódot is kaphatnak 
arról, hogy növényekkel foglal-
kozni, velük körülvenni magun-
kat bizonyítottan jó hatással van 
a mentális egészségünkre. Emel-
lett felhívja a figyelmet a folya-
matokra, a növények fontossá-
gára a természetben és az élet 
körforgásában.

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). Előadó: 
Ónodi Szabó Sándor nyugdíjas 
kertészoktató. Érdeklődés, in-
formáció: hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon. 
A részvétel ingyenes.

Angol nyelvű 
társalgási klub 1.
Várjuk a hétköznapi társalgás-
ban gyakorolni, fejlődni szán-
dékozókat, vagy csak az angol 
nyelv kedvelőit. Időpont: min-
den kedden 10.45. Foglalkozás-
vezető: Bujákiné Szántó Zsófia 
önkéntes. 

Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső utca 
3.). Érdeklődés, információ: hét-

köznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon. A részvétel 
ingyenes, jelentkezéshez nem 
kötött.

Angol nyelvű 
társalgási klub 2.
Várjuk a hétköznapi társalgásban 
gyakorolni, fejlődni szándéko-
zókat, vagy csak az angol nyelv 
kedvelőit. Időpont: február 8. 
11.00 (minden második szerdán). 
Foglalkozásvezető: Dutka Imre 
önkéntes

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). Érdeklő-
dés, információ: hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os telefonszá-
mon. A részvétel ingyenes, jelent-
kezéshez nem kötött.

Német nyelvű 
társalgási klub 
Várjuk a hétköznapi társalgásban 
gyakorolni, fejlődni szándékozó-
kat, vagy csak a német nyelv ked-
velőit. Időpont: minden pénteken 
8.30. Foglalkozásvezető: Bujáki-
né Szántó Zsófia önkéntes

Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső utca 
3.). Érdeklődés, információ: hét-
köznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon. A részvétel 
ingyenes, jelentkezéshez nem 
kötött.

A Budai-hegység 
rejtett kincsei  
a Budai Tájvédelmi 
Körzetben
(DINPI-előadás)
Február 17. 11.00
A Budai-hegység keleti nyúlvá-
nyai kerületünkben találhatók, 
ezek a Gellért-hegy, a Sas-hegy 
és a Rupp-hegy – értékeikről 
korábbi előadásainkon már ej-
tettünk szót. Most kicsit tágítjuk 
a kört, és bepillantást nyerhe-
tünk a Budai Tájvédelmi Körzet 
valóban csodálatos világába, 
hogy ezek változatossága mi-
lyen kölcsönhatásokkal bír élő-
világunkra.

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). Érdeklő-
dés, információ: hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os telefonszá-
mon. A részvétel ingyenes, jelent-
kezéshez nem kötött.

Táplálkozási 
tanácsadás
Egyre nagyobb hangsúlyt kap 
napjainkban a kiegyensúlyozott 
táplálkozás, és ezáltal testi egész-
ségünk megőrzésének fontossága. 
A megfelelően kialakított étke-

zéssel immunrendszerünket is 
tudjuk erősíteni. Fogyni szeret-
ne? Vagy a tudatosabb táplálko-
zás jegyében változtatna eddigi 
életmódján? Esetleg betegségével 
kapcsolatban tanácstalan, mit fo-
gyaszthat? Táplálkozási szakem-
berünk várja önöket!

Következő időpontok: február 
15. és március 22. 

Helyszínek: Újbuda 60+ prog-
ramközpontok

Bölcső utca 3.: 9.30–11.30 
Kérő utca 3.: 13.30–15.30 
A részvétel ingyenes, de fel-

tétele az előzetes jelentkezés, 
valamint az Újbuda 60+ Kedvez-
ménykártya.

Érdeklődés és jelentkezés: hét-
köznap 9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon vagy személyesen 
az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központban 
(Kérő utca 3.); illetve 8–12 óráig 
az Újbudai Szenior Programköz-
pontban (Bölcső utca 3.)

Kézműves 
foglalkozás
Kerámia – kisplasztika
Minden csütörtökön 10.00–13.00
Foglalkozásvezető: Preisinger 
Zsuzsanna. Helyszín: Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő utca 3.). 
Érdeklődés, információ: hétköz-
nap 9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon. Részvételi díj: 
az első alkalom ingyenes, továb-
biakban 300 Ft/alkalom.
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Helyszín: Rendőrségi 
Igazgatási Központ, 1139 
Budapest, Teve u. 4–6.
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Közösségi házak ajánlójafogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

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

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
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. 
Előzetes egyeztetés alapján; www.facebook.
com/BarabasRichard. 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)  
5. evk. 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 

Archív fotók a címlapon: fortepan/fortepan, 
fortepan/Lili Jacob, fortepan/Szilárd család, 
fortepan/Bokor András, fortepan/Pártos Paul, 
fortepan/Shoshanna Shofrony-Kis Marianne, 
fortepan/Vörös Hadsereg,  
fortepan/Horváth Lajos
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közös hirdetés

Ez az egyetemi jelentke
zések időszaka, amikor 
akár sorsok dőlhetnek 
el. Egy jó vagy rossz 
választás hosszú időre 
meghatározhatja egy 
fiatal életét. Hogyan, 
mi alapján döntsön 
a fiatal, és milyen 
tanácsokkal segítheti 
a szülő ebben a hely
zetben? Dr. Bachmann 
Bálinttal, a Budapesti 
Metropolitan Egyetem 
(METU) rektorával 
beszélgettünk.

  Rektorként mit javasolna egy 
ma egyetemet választó diák-
nak? Mi alapján döntsön? Hol 
jó a diákélet? Milyenek a cam-
pusok?

Elég aktuális számomra szemé-
lyesen is a kérdés, mert a kisebbik 
lányom most fog érettségizni, így 
az ő jelentkezése kapcsán még 
közvetlenebb rálátásom van arra 
a jelentkezési folyamatra, amit vé-
gig kell járni ahhoz, hogy valaki 
egyetemista lehessen. A nyílt na-
pon megjelenő érdeklődőknek el 
szoktam mondani, hogy a keresés 
során egy online felületen egy listá-
ból egy címszóra kell rábökni, ami 
egy képzési szinten egy bizonyos 
tartalmat kódol, de nem feltétle-
nül tudja a pályaválasztó fiatal azt, 
hogy ez a címszó milyen tudást, 
kompetenciát, tananyagot, képzési 
szintet, és főleg milyen szakmát 
vagy hivatást rejt. Mégis sokszor 
ez alapján kell meghozni egy ilyen 
fontos döntést. A világ számos ok-
tatási rendszere így működik, bár 

meg kell jegyezni, hogy vannak 
földrészek, ahol az alapképzés egy 
általánosabb képzés, és csak a mes-
terképzésen specializálódnak vagy 
szakosodnak a hallgatók. Ez a bo-
lognai rendszerben nem így van, 
sőt, az alapszak-mesterszak egy-
másra épülése azzal jár, hogy a gya-
korlatiasabb, a szakmagyakorlás 
szempontjából fontos kompetenci-
ák megszerzésére az alapszakon, 
míg a tudományos igényű, maga-
sabb szintű szakmai ismeretekére 
a mesterszintű képzés keretében 
kell sort keríteni. Ez az elv viszont 
sokszor sérül, mivel az alapkép-
zést nagyrészt kitöltik az alapozó, 
általános tudást közvetítő tárgyak, 
a gyakorlati ismeretek átadására 
sokszor már csak a mesterképzésen 
van lehetőség, ahol emiatt keve-
sebb idő jut a tudományos érdek-
lődés és az akadémiai karrier iránti 
érzékenyítésre.

Ebből is látszik, hogy a fel-
sőoktatásba való belépést nagyon 
fontos döntés előzi meg, mégpe-
dig a szakválasztás. A javaslatom 
az, hogy mindenekelőtt nézzék 
meg a diákok és szüleik azokat 
a jellemzőket, amelyek mérvadók 
a választáskor, és viszonylag ob-
jektíven megállapíthatók. Tehát 
például, hogy a középiskolai ered-
ményesség alapján mely tárgyak 

kecsegtetnek azzal, hogy sikeres 
és magas pontszámot eredményező 
érettségi vizsgát tesz belőlük a ta-
nuló. Ha valaki mondjuk biológiá-
ból és fizikából nem jó, akkor hiába 
szeretne orvos lenni, azt nem fogja 
tudni rögtön az érettségi után meg-
célozni. Először az önvizsgálatot 
javaslom, és azt, hogy gondolják 
át reálisan, mik a fiatal erősségei, 
és azok alapján mely szakok jö-
hetnek szóba. A döntésben fontos 
és felelősségteljes szerep hárul 
a tanárokra és a szülőkre, akik jó 
tanácsokkal láthatják el a felvéte-
lizőket, és az online jelentkezésben 
is segíthetik őket. Emellett érdemes 
a kiválasztott szaktól függetlenül 
tájékozódni arról, hogy mit nyújt 
a magyar felsőoktatás, hol, milyen 
típusú képzések vannak. 

Ha a felsőoktatásba frissen belé-
pőkről beszélünk, akkor a felsőok-
tatási szakképzés (FOSZ) vagy 
az alapszakos képzések (BA vagy 
BSc) jönnek szóba. Több mint 
hatvan egyetem több száz szakot 
kínál, a tanári szakok esetében 
szakpáronként, tehát ezek olyan 
nagy merítést jelentenek, ami 
a belépéshez szükséges érettségi 
tantárgyakat figyelembe véve is 
a lehetőségek széles körét nyújtja 
a jelentkezőknek. Nyilván befolyá-
solják a döntést azok a rangsorok, 

amelyek az egyes szakmák vagy 
intézmények társadalmi, illetve 
tudományos elismertségét mutat-
ják meg. Az adatsorok mellett egy 
szubjektív paramétert is említenék 
a választás kapcsán, ez pedig a pá-
lyaválasztó fiatal érdeklődési köre. 
Ez kulcsfontosságú kérdés. Úgy 
gondolom, egy ilyen súlyú döntést 
a személyes elhivatottság vagy leg-
alábbis érdeklődés hiányában nem 
lehet meghozni.

És persze ezután ott vannak 
a nyílt napok és a szakmai kiállítá-
sok, ahol oktatókkal, hallgatókkal 
lehet beszélni azokról a képzések-
ről, amelyek a középiskolai előta-
nulmányi, a megcélzott intézmé-
nyi, illetve a szubjektív szűrőkön 
fenn akadtak. A nyílt napokon pe-
dig már az egyetemek campusait 
is meg lehet nézni. Összegezve én 
a végső döntést a felsorolt objek-
tív paramétereken túl arra bíznám, 
hogy mit súg a jelentkező szíve. 
Nem böngészném a pályakövető 
rendszerben a várható béreket, el-
helyezkedési lehetőségeket, hiszen 
a felsőfokú végzettség Magyaror-
szágon is kiemelkedően magasabb 
keresettel és jobb karrierlehetősé-
gekkel kecseg tet, mint a középfo-
kú végzettséggel űzhető szakmák 
többsége.

  Kinek javasolná a Budapesti 
Metropolitan Egyetemet? 

A METU magánegyetem, ebből 
adódóan a hatályos szabályozások 
miatt alapszakon tandíjat kell fi-
zetni, ez a családi büdzsének anya-
gi megterhelést jelent. Az egye-
tem ezt úgy tudja kompenzálni, 
és szerintem kompenzálja is, hogy 
komplex szolgáltatásokat nyújt 
a tandíj fejében, ami már a beirat-
kozás első napjától tetten érhető. 
Ilyen például a hallgatókat a tanu-

lás módszertanával, a képzésben 
való előrehaladás sarokpontjaival 
vagy az egyetemi kommunikáció-
val megismertető tréning, amelyen 
nemcsak fontos információk birto-
kába kerül a hallgató, de saját sze-
mélyiségével, erősségeivel és fej-
lesztendő jellemzőivel is tisztába 
kerül. Az egyetemünk védjegyé-
nek számító MyBrand és Alkotó 
Egyetem koncepciók is azt erősí-
tik, hogy a hallgatóink egy alkotó 
közösség tagjaivá válnak az első 
pillanattól, ahol az oktatóink men-
torként segítik előrehaladásukat. 
Olyan egyetemi pályaívet rajzolunk 
fel hallgatóinknak, amelyben egye-
temi éveik alatt tudatosan építhetik 
fel szakmai portfóliójukat és tehet-
nek szert gyakorlati tapasztalatra 
választott szakmájukban a diploma 
megszerzése előtt. A METU éppen 
befogadó attitűdje révén teret ad 
és segítséget nyújt az egyéni ambí-
ciók kiélésére, az erősségek fejlesz-
tésére, vagy éppen a hiányosságok 
kiküszöbölésére, a felzárkózásra. 

Mi arra teszünk kísérletet 
az egye temen, hogy minden hall-
gató komplex szakmai ismereteket 
dokumentáló portfólióval rendel-
kezzék tanulmányai sikeres elvég-
zésekor. Minderről a záróvizsgán 
beszámoljon, majd a diploma kéz-
hezvétele után egy szakmai bemu-
tatkozáskor, egy állásinterjú során is 
fel tudja használni. Amikor a Met-
ropolitan Egyetemen a felsőoktatás 
változásának szükségességéről be-
szélünk, akkor arra is gondolunk, 
hogy a képzések során a kritikus 
gondolkodást, a kreatív alkotókész-
séget és a társadalmi érzékenységet 
ötvözzük a gyakorlati ismeretekkel, 
annak érdekében, hogy diplomása-
ink felkészült és tettvágyó szakma-
beliként boldoguljanak karrierjük 
legelejétől fogva. 

X

Fontos, hogy mit súg  
a jelentkező szíve
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Jékely Zoltán: Tél, reménység c. költemé-
nyéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (L, K, E, 
N, Ó). 13. Helyhatározó rag. 14. Véradó. 15. 
Hosszasan gondolkodik. 16. Ételízesítő. 18. 
Kén betűi keverve. 19. Minden esztendőben. 
20. Vízben tempózik. 22. Eledel. 24. Pertu. 25. 
Gallium és nitrogén vegyjele. 26. Nagymére-
tű, gömbölyű aljú főzőedény. 28. Titkon figye-
lő. 30. Kettős betű. 31. Móczár Péter együttese. 
33. Brit szépművészeti múzeum Londonban. 
34. Einsteinium és oxigén vegyjele. 35. Saját 
kezűleg, röv. 37. Trónol. 39. Színész az ókori 
Rómában! 41. Ünnepélyesen átad. 43. Áruló 
„A Pál utcai fiúk”-ban (Dezső). 45. Hosszú 
ideig. 46. Község a Velencei-hegységben. 48. 
December a meteorológusoknál. 50. Rébusz 
része! 51. Száraz bor jelölése az USA-ban. 52. 
Alaktalan. 54. Tároló. 56. Igevégződés. 57. 
Fekete István gólyája. 58. Takar. 59. Talál. 61. 
Félig mögé! 62. … homo! Íme, az ember! (Pi-
látus) 64. Tökéletes dobás a cselgáncsban. 67. 
Baranya vármegyei község. 70. Csapat páros 
betűi. 72. Zala vármegyei község. 73. Főfogás 
mellé kiegészítő ételt ad. 74. Križevci, horvát 
város magyar neve. 76. Pázsitdarab!

Függőleges: 1. „A homok asszonya” írója 
(Kóbó). 2. Pocsolya. 3. Fenne. 4. Korrövi-
dítés. 5. Bibliai hajós. 6. Közérdekű kérdés 
megvitatására rendezett nyilvános értekezlet. 
7. Írásjel. 8. Francia arany. 9. Árvaváralja ré-
sze! 10. … Eszter (Németh László). 11. Társas 

rovarok elsődlegesen szaporodó női kasztja, 
angolul (GYNE). 12. Hajórész. 17. Magatok. 
19. Lét. 20. Az idézet második sora (Y, T, 
A, S, G). 21. Szélhajtó …, sneci. 23. Eszmé-
letét veszti. 27. Víz fölé belógó bejárat, hajó-
híd. 29. Tenger, angol földrajzi nevekben. 30. 
Versenylovas. 32. … Nielsen, dán színésznő, 
némafilm-sztár. 33. Női név. 34. Győri sport-
klub. 36. Az alaphangtól számított 4. hang. 
38. Fogva tartott állat lakhelye. 40. Fizetés-
képtelenség. 42. Nyugatos költő (Endre). 44. 
Igekötő. 47. Foszfor és tellúr vegyjele. 49. 
… póc, kis ragadozó hal. 53. Orosz férfinév. 
55. Az Alpok hegységhez tartozó. 57. Mér-
tani fogalom. 58. Súlyos fertőző betegség. 
60. Fényesen csillogó kerámiamáz. 61. Sine 
…, haladék nélkül. 63. Madárszáj. 65. Apró 
egynemű betűi. 66. Szegecs. 68. Kézimunká-
zik. 69. Falu Pécs és Siklós között. 71. Pipába 
dohányt rak. 74. Kodály Zoltán Kossuth-díjas 
zeneszerző, tudós, népzenekutató monogram-
ja. 75. Szintén ne!

Beküldendő: vízsz. 1., és függ. 20. Beküldési 
határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 
1518 Budapest, Pf.: 135. vagy a rejtvény@
ujbuda.hu e-mail címre. 2023. 01. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Ballag 
már az esztendő vissza visszanézve nyomában 
az öccse jő vígan fütyörészve”. Nyertese: Var-
gáné Tárnok Anna, 1111 Bp., Irinyi József u. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztő-
ségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

RÉSZLETEK: UJBUDA.HU

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felhívja 
azon pedagógusok figyelmét, akik állandó kerületi lakosok és 50, 

60, 65, 70 vagy 75 éve szerezték meg diplomájukat, hogy

DÍSZOKLEVÉL MEGADÁSA  
IRÁNTI KÉRELMÜKET

2023. február 1-jétől nyújthatják be a hivatal Köznevelési és Ifjúsági 
Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. 4/408.) előre egyeztetett időpontban, 

hétfőn és szerdán 8–16 óra között.  
Időpont kérhető a +36/1/372-3470-es telefonszámon.

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csatolni:

 arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél 
másolatát, rövid szakmai önéletrajzot, a pályán 
eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell lennie) 
igazolását, (munkakönyv)

 a gyémánt (60), vas (65), rubin (70) és platina (75) oklevél 
igényléséhez az előző díszoklevél másolatát,

 személyi adatokat (személyi igazolvány, lakcímkártya másolata), adószámot, TAJ 
számot, valamint annak a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat által adott ösz-
szeget utalni lehet, amennyiben nem rendelkezik számlaszámmal, úgy a pontos lakcímet kérjük 
megadni.

A kérelem beadásának végső határideje: 2023. március 13.

hirdetmény

A BUDA-HOLD Kft. részvételre hívja fel a jelentkezőket, többfordulós,  
nyílt eljárás keretében a fenti projekt kivitelezési munkálataira. 

A tervezett létesítmény óvoda, bölcsőde és gyermekorvosi rendelő és játszótér funkciókat tartalmaz. 

A részvételre jelentkezés alapfeltétele, hogy a jelentkezőknek meg kell felelniük  
a 2004. évi XXXIV. tv. szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak („KKV”) minősítésnek.

A részletes részvételi felhívás külön elektronikus levélben kerül megküldésre a részvételre jelentkezni kívánó 
vállalkozásoknak, a gyermekcentrum@budahold.hu e-mail címre küldött jelentkezési szándék alapján,  
illetve a KKV szerinti minősítésnek való megfelelés esetén. 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
1112 BUDAPEST, MADÁRHEGYI ÚT. (HRSZ: 1595/1) ALATTI  

MADÁRHEGYI GYERMEKCENTRUM GENERÁLKIVITELEZÉSE

	 BEÉPÍTETT	NETTÓ	ALAPTERÜLETE	1922	m2	 A	TELEK	TERÜLETE	5111	m2	

RÉSZVÉTELI	JELENTKEZÉS	BEADÁSI	HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 13. HÉTFŐ 12.00
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Folytatta remek szereplését a MAFC a férfi 
kosárlabda NB I B Piros csoportjában, ahol 
két fölényes győzelmével már 
dobogós helyen áll az újbu-
dai csapat.

A MAFC hazai pá-
lyán győzte le 101-
84-re a BKG PRIMA 

Akadémia gárdáját úgy, hogy 
a harmadik kivételével mind-
egyik negyedet megnyerte, 
és nemcsak pontszerzésben, 
de lepattanózásban is maga-
san ellenfele fölé nőtt. Bor-
dács és a négy sikeres tripláig 
jutó Tóth Péter is 20-20 ponttal 
zárta a találkozót. 

A következő fordulóban Fótra látogatott 
Lakits András csapata, és bár itt végül nem 
jött össze a 100 pont, a sérülésekkel és be-
tegséggel is megtizedelt MAFC megérde-
melt győzelmet aratott. A remekül hajrázó 
vendégeknél két triplát is bevágott a mind-
össze 18 éves Pintér Dávid, az együttes 
legeredményesebb játékosa pedig Bordács 
lett, aki 33 pontja mellé 13 lepattanót is el-
könyvelhetett.

A MAFC így összességében már 13 győ-
zelemnél jár, és a tabella harmadik helyét 
foglalja el az NB I B Piros csoportjában, 
megelőzve a Vasas Akadémiát.

Száz pont felett járt  
a BEAC
Az E.ON ELTE BEAC hazai pályán 102-64-
re győzte le a 17 forduló után is nyeretlen 

PINKK Pécsi 424 együttesét a női ko-
sárlabda NB I-ben. Az utolsó negyedre 
érkezve a BEAC már 40 pontos előny-
nyel vezetett, a PINKK az egész mecs-
csen nem találta a ritmust. A vendégek 
támadásban nem tudták jó százalékkal 

értékesíteni dobásaikat, védekezésben 
szintén nagyok voltak a hiányosságaik, 
amit a BEAC maximálisan kihasznált.

Néhány nappal később már nehéz hely-
zetben várta a csapat a TFSE-MTK elleni 
fővárosi rangadót: nem játszhatott irá-
nyítója és egyben egyik legjobb játékosa, 
az amerikai Green, akinek a PINKK ellen 

elszenvedett bokasérülése nem jött rendbe. 
A pontosabban védekező és dobó TF Pusz-
tai vezetésével gyorsan 6-8 pontos előnyt 
épített fel, de Vojtulek és Tóth Franka visz-
szahozta gárdáját, a nagyszünetben 34-34 
volt az állás. Aztán ültek a hazai triplák, 
az újbudaiak közül egyedül a 17 pontos 
Tóth Franka volt képes tartani a lépést, de 
ez most nem volt elég a szoros eredmény-
hez sem. A BEAC végül komoly, majdnem 
húszpontos pofont kapott a BKG elleni fon-
tos találkozó előtt.

ÚS

Fotó: Bak Ferenc
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Bajnok biciklisták

Az újbudai Superior MTB Team OB-érmesei

I. helyezett
WU11: Storcz-Nagy Réka
U13: Szilasi Dániel
U15: Bánfai Olivér
U17: Berencsi Benedek
U19: Takács Zsombor

II. helyezett
U11: András Péter Patrik
U17: Zsembery Boldizsár

III. helyezett
Jóny Maximilian

Sikeres januárt zár a Superior Racing 
Team. A Kánai úti Sport11 szomszédsá-
gában működő és a kerületi gyerekeket is 
egyre nagyobb létszámban foglalkoztató, 
összesen hét kerékpáros szakágat felvo-
nultató Superior MTB Team Magyaror-
szág legnagyobb létszámú terepkerékpáros 
utánpótlás-egyesülete.

Január elején a terepkerékpáros Takács 
Zsombor a belgiumi Superprestige sorozat 
gullegemi futamát nyerte meg, méghozzá 
óriási sárban. Ezzel újabb 30 UCI-pontot 
szerzett, így jelenleg – kilenc helyet javít-
va – a 25. a világranglistán. Mindeközben 
Huldenbergben a 12. születésnapját ünneplő 
Szilasi Dániel több mint egyperces előnnyel 

győzedelmeskedett, és négy nap alatt a má-
sodik futamot nyerte Belgiumban. A hónap 
második felében öt arany-, két ezüst- és egy 
bronzéremmel zárták az újbudai Superior 
MTB Team bringásai a fonyódi terepkerék-
páros országos bajnokságot. Összesen 30 fő 
indult az egyesületből, ebből 23-an a kü-
lönböző utánpótlás-korosztályokban; végül 
öten is bajnoki címet szereztek, folytatva 
a Superior MTB Team egyre erősebb hazai 
és nemzetközi sikerszériáját.

Az egyesület szerint az, hogy a Kánai-tó 
partján, kiváló körülmények között készül-
hettek a versenyekre a kerékpárosok, nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy már nemzet-
közi szinten is eredményesek.

Kerületi kosárkörkép
Már dobogós helyen a MAFC
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