
A főváros is csatlakozik 
Újbuda Önkormányzata 
és a civilek a Déli 
Körvasút környezetvé-
delmi engedélye ellen 
indított peréhez.

Ahogy arról korábbi számaink-
ban már beszámoltunk, a kerü-
leti vezetés és a beruházás ellen 
fellépő civil szervezetek állás-
pontja szerint a Déli Körvasút 
megépítése miatt súlyos környe-
zetkárosításra készül az Építési 
és Közlekedési Minisztérium, 
amely beavatkozás szerintük 
visszafordíthatatlan károkat 
okozna és rontaná a környéken 
élők életminőségét. 

A beruházó, a Mészáros Lőrinc 
tulajdonában lévő V-Híd Építő 

Zrt. 2022 végén bejelentette, ezer 
fát terveznek kivágni a XI. ke-
rületben a vágánybővítés miatt. 
A tavaly elrendelt fakivágási mo-
ratórium idén január 15-éig szólt, 
azt követően veszélybe került 
a környék egyetlen zöld parkja, 
a Hamzsabégi sétány. 

Az önkormányzat két civil 
szervezettel közösen közigaz-

gatási per keretében fordult 
a bírósághoz, amelynek 

döntése meggátolta, hogy 
elinduljon egy „irdat-
lan méretű, tömeges 
fakivágásokkal járó 
természetpusztítás” 
a Hamzsabégi út 
mentén – emelte ki 
januári sajtótájékoz-
tatóján dr. László Imre 

polgármester. 
A beruházás koráb-

bi engedélyét a bíróság 
semmissé nyilvánította, 

döntésében részletesen leírva, 
milyen szempontok alapján kell 
elkészíteni újra a tanulmányt. 
Az ismételten beadott dokumen-
tum az önkormányzat szerint 
ezeknek a szempontoknak nem 
felel meg, ezért Újbuda ismét 
bíróságon támadta meg az újabb 
engedélyt. A bíróság a beadványt 
befogadva azonnali jogvédelmet 
rendelt el, így a sétány fáit jelen-
leg nem fenyegeti a kiirtás ve-
szélye. László Imre polgármester 
kérésének eleget téve a Főváros is 
csatlakozott a perhez, így támo-
gatva a civilekkel közös törek-
vést.
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Több mint két és félszer 
annyian jelentkeztek idén 
az Újbudai Diáksport Fesztivál 
sakkversenyeire, mint tavaly. 
A mérkőzéseket több korcso-
portban rendezték meg 
február 9–16.  között az Újbudai 
József Attila Gimnáziumban 
és a TIT Stúdióban. Az álta-
lános iskolások kategóriájában 
egyéniben 96, csapatban 20 
nevezés, míg a középiskolá-
soknál 53 egyéni és 5 csapat-
nevezés érkezett.

Óriási lépés: dupla annyi jelentkező az újbudai sakkversenyekre

Csak egy hívás a segítség – figyeljünk 
hajléktalan embertársainkra!
Talán nem gondolnánk, de a járó-
kelőknek hatalmas szerepük van 
a hajléktalanok gondozásában. 
A hideg téli időszakban, amikor 
a hőmérséklet fagypont alá csök-
ken,  kiemelten fontos a fedél nél-
kül élők segítése.

A kerületi közterület-felügye-
letnél külön járőrszolgálat foglal-
kozik a hajléktalanok tartózkodá-
sának felderítésével és folyamatos 
ellenőrzésével. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal és a XI. kerü-
leti rendőrkapitányság munkatár-

saival együttműködve próbálják 
segíteni őket, és meggyőzni arról, 
hogy vegyék igénybe a nappali 
vagy éjjeli melegedőket, a szoci-
ális ellátásokat.

Ha segítségre szoruló hajlék-
talant lát az utcán – különösen 
az esti órákban –, kérjük, hív-
ja a Máltai Szeretetszolgálat 
és a Menhely Alapítvány diszpé-
cserszolgálatát a (06/1) 338-4186-
os telefonszámon vagy az Újbuda 
Közterület-felügyeletet a (06/1) 
688-6999-es számon!

Megszűnik 
a posta  
a Bocskain
A Magyar Posta tájé-
koztatása szerint 
a Polgármesteri Hivatal 
(1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.) épületében 
üzemelő postai kiren-
deltség működtetése 
megszűnik. Az egység 
utoljára 2023. február 
14-én nyit ki. A legközelebbi 
kirendeltség a Budapest 
112-es számú posta lesz 
a Fehérvári út 9–11. alatt.

Őrmező: felszabaduló  
parkolóhelyek
December 1-jétől parkolási zónába von-
ták Őrmező jelentős részét, Kis-Őrmező 
zónásítása pedig február 6-án kezdő-
dött el. Hintsch György alpolgármester 
az elmúlt két és fél hónap tapasztala-
tai tükrében elmondta, az intézkedés 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
bevezetése óta jelentősen nőtt a szabad 
parkolóhelyek száma, a lakók hosszú kö-
rözés helyett otthonuk közelében tudnak 
megállni. Lindmayer Bence, az Újbuda 
Parkolásüzemeltető Kft. ügyvezetője ar-
ról számolt be, hogy december óta 1200 
parkolási engedélyt váltottak ki Őrme-
zőn, több mint 80 százalékban elektro-
nikus úton.

Az alpolgármester az eddigi kedvező 
tapasztalatok alapján a kis-őrmezői zóná-
sítástól szintén a parkolási helyzet javu-
lását várja. Annak érdekében, hogy a la-
kóknak legyen idejük kiváltani az engedélyeket és megszokni 
az új rendszert, február végéig türelmi időszak van érvényben 
– addig senkit nem büntetnek meg, csak figyelmeztetésekre 
lehet számítani.

Az Őrmezőn szakaszosan zajló zónabővítés kapcsán az al-
polgármester arról is tájékoztatott, hogy mivel Őrmező olyan 
fővárosi zónában helyezkedik el, ahol korlátlan ideig lehet 
várakozni, a korábbi ígéreteknek megfelelően és a lakossági 

kérésekkel összhangban kezdeményezte 
a fővárosnál, hogy három órában maxi-
malizálják a várakozás időtartamát azok 
számára, akik nem rendelkeznek éves par-
kolási engedéllyel. Így kivédhető, hogy 
például a közeli Budapest One irodaház 
dolgozói a viszonylag olcsó óradíj fejében 
Őrmezőn parkoljanak. 

Fontos tudni, hogy a fizetős zónába 
bevont területeken működő vállalkozók 
gazdálkodói engedélyt válthatnak ki, 
amelynek birtokában fél áron tudnak par-
kolni az érintett helyen. Éves engedélyt 
csak az adott városrészben állandó lak-
címmel rendelkezők válthatnak ki, egy 
lakásra pedig maximum két engedély jár.

RÉSZLETEK: UJBUDA.HU

Február 10-én lett volna 101 
éves Göncz Árpád néhai 
köztársasági elnök, és ezzel le 
is zárult a Göncz 100 emlékév. 
Dr. László Imre, Újbuda 
polgármestere így emlékezett 
Facebook-posztjában: „Göncz 
Árpád volt az a politikus, aki 
személyében és szellemisé-
gében képviselte mindazt, ami 
az a politika, amiben hinni 
érdemes, amiért és aminek 
jegyében cselekedni kell. 
Éppen ezért az emlékévvel 
nem is ér véget mindaz, ami 
ebbe a 12 hónapba sűrűsö-
dött kiállítások, felolvasások 
és emlékezések során. Göncz 
Árpád politikai és személyes 
hitvallása ugyanis ma, holnap 
és mindörökké felettünk 
lebeg, mérce és mindennapi 
életünk viszonyítási pontja 
lesz”.

101 esztendős lenne Göncz Árpád
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Közös ügy  
a köztisztaság
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelet értelmében, minden üzlet köteles gondos-
kodni arról, hogy saját területét tisztán tartsa, gon-
doskodjon az üzlet előtti szemetes kihelyezéséről 
és annak ürítéséről.

Az üzletek tájékoztatása Albertfalván folytatódik, 
a közterület-felügyelet és a városüzemeltetés mun-
katársait Görög András képviselő is elkísérte.

Újbuda Önkormányzata egységes, kerületi lo-
góval ellátott hulladékgyűjtő edényt ad a kerületi 
üzleteknek. Amennyiben a tulajdonosok, üzemelte-
tők szeretnének az üzlet elé ilyen kukát kihelyezni, 
igényüket a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen je-
lezhetik.

Horváth Krisztián őr-
mester január 20-án 
nem negyed 7-kor indult 
el XI. kerületi otthoná-
ból a Rendőrségi Okta-
tási és Kiképző Központ 
(ROKK) Rendőrképző 
Akadémia adyligeti ob-
jektumába, hanem tíz 
perccel később, és idős 
szomszédja ennek kö-
szönheti az életét.

– Ritkán fordul elő, 
hogy nem 6.15-kor, 
hanem 6.25-kor lépek 
ki a lakás ajtaján. Ady-
ligetre így is időben 
kiérek, csak útközben 
nem tudok reggelit ven-
ni – kezdte a történetet 
Horváth Krisztián őrmester. – Ahogy felöltözve, útra készen 
kinyitottam az ajtót, gomolygó, fekete, kormos füstöt láttam 
magam előtt. Valósággal visszalökött a lakásba. Az ajtót gyor-
san visszazártam, és kinyitottam az ablakot a bejárattal szem-
ben lévő konyhában, közben pedig bekiabáltam szüleimnek 
és a jegyesemnek, hogy ébredjenek fel, és hívják a 112-t, mert 
tűz van a házban. Ekkor már a konyharuhát nedvesítettem, 
és az arcom elé tartva kiléptem, hogy a házat felverjem. Apám 
szólt vissza, és ő tárcsázta a segélyhívót.

Lehajolva, hunyorogva, lélegzetét visszatartva csöngetett 
be először az emeletükön lévő három lakásba. Kopogtatott, 
és ahogy a rongyon keresztül tudott kiabált, de vissza kellett 
futnia a lakásukba, mert fulladozott. A legközelebbi ingatlan-

Tűz a szomszédban: életet 
mentett az újbudai őrmester
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ban nem volt senki, de a két távolabbiban otthon tartózkodtak 
a lakók. Az egyikben egy idős néni, a másikban pedig egy fi-
atal házaspár volt, akik nagyon ledöbbentek a tűzeseten. Klári 
néni viszont nem nyitott ajtót, az őrmester ekkor vette észre, 
hogy az ő bejárata alól jön ki a füst a folyosóra. Mivel megszé-
dült, letámolygott az udvarra, a tűzoltók és a mentősök ekkor 
már úton voltak. Az őrmester gyorsan visszament, és a döröm-
bölésére Klári néni végre ajtót nyitott. Csodával határos mó-
don a 94 éves nő nem szenvedett maradandó károsodást, de 
végzetes lett volna, ha ott és akkor Horváth Krisztián nem 
hozza ki a füstös, részben égő lakásból. A tűzoltók megállapí-
tották, hogy rövidzárlat okozta a tüzet.

Zsaru magazin, ittlakunk.hu 

Már a legnépszerűbb streamingszolgáltatón is látható 
a világszerte óriási nézettségű izraeli akciósorozat, a Fauda 
negyedik évada, amelynek néhány epizódját kerületünkben 
forgatták. A minap a Facebookon tettek közzé az alkotók 
néhány képet a forgatásról, melyeken feltűnnek újbudai 
helyszínek is. A sorozatban sajnos Újbuda nem magát, 
hanem Brüsszelt játssza.

Újbudán is forgatták a sikersorozatot
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A szociális ügyek, a környezet-
védelem és a sport terén igen-
csak eseménydús évet tudhat 
maga mögött az önkormányzat. 
A fenti területekért felelős 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
szerint az infláció és a rezsinö-
vekedés okozta szociális 
válságra, az energiatudatosság 
hiányára és a közösségek 
igényeire 2023-ban is hathatós 
válaszokat kell adni.

 � Az év végén megszavazott szociális 
csomag részeként növelték a juttatások 
mértékét, de új támogatási formákat is 
bevezettek. Kiken szeretnének segíteni?

A támogatások átalakítása során is az a cél 
vezérelt minket, hogy minden hozzánk for-
duló rászorulón segíteni tudjunk. Ehhez 
persze fedezet szükséges, ennek kapcsán 
a polgármester úgy határozott, hogy ne 
legyen felső korlátja a szociális támogatá-
soknak. A testület 350 millió forintos ke-
retösszeggel megszavazta a szociális támo-
gatásra fordítandó összeget, de ha annyian 
jelentkeznének, hogy ez elfogy, akkor ki-
pótoljuk a krízisalapból. A rezsiválság-
ra válaszul októberben fél évre kapható 
kiegészítő energiatámogatást vezettünk 
be, amely november 1-jétől április 30-áig 
vehető igénybe. Az összesen 60 vagy 90 
ezer forintos támogatást havi 10–15 ezer 
forintos segítséget jelent jövedelmi vi-
szonytól függően. A talán legfontosabb 
támogatási formánk mellé felvehető az évi 
24–48 ezer forint értékű fővárosi rezsi-
támogatás is. A gyógyszerek is nagyon 
megdrágultak, ha egyáltalán lehet kapni 
őket, ezért a gyógyszertámogatást is meg-
emeltük 10 ezer, illetve 15 ezer forintra. 
Ezeknek a megnövelt támogatásoknak, azt 
gondolom, érzékelhető hatásuk van. Tá-
mogatásainkat a minimálbérhez kötöttük 

– ez jelenleg 232 ezer forint –, ennek egy 
meghatározott százalékához igazítottuk 
az igénylési lehetőséget. Az igénylés nem 
bonyolult, a nyomtatványokhoz az ujbuda.
hu-n és az önkormányzat szociális ügyfél-
szolgálatán lehet hozzájutni, ahol a kol-
légák mindenben eligazítják az ügyfelet, 
még a kitöltésben is segítenek. A téli idő-
szakban pedig nem hagyhatjuk ki a sorból 
azt sem, hogy szén-monoxid-érzékelőket 
adunk a rászorulóknak. Ez azért különösen 
fontos, mert sokan éppen a szűk pénztár-
cájuk miatt nem tudják ellenőriztetni vagy 

korszerűsíttetni fűtőberendezéseiket, így 
megnőhet az esély a CO-szivárgásra. 

 � 2020 óta sok időt töltöttünk a fertőző 
betegségek árnyékában, így megnőtt 
életünkben a védőoltások jelentősége. 
Újbuda támogat bizonyos oltásokat, de 
a jogosultságot meg kell szerezni.

Talán nem mindenki tudja, hogy két-
éves kor alatt nemcsak kötelező oltáso-
kat kaphatunk, de vannak fizetősek is, 
amelyeket nem mindenki engedhet meg 
magának. Utóbbiak közül mi a menin-
gococcus B, a rotavírus és a kullancs 
okozta agyvelőgyulladás elleni oltást, 
illetve 65 év felett a pneumococcus 

okozta tüdőgyulladás elleni vakcinát 
támogatjuk. Az igénylő először beszer-
zi a szükséges orvosi ajánlást, megve-
szi a gyógyszertárban az oltást, beadja 
a papírokat, majd utólagos elszámolás-
sal, a 30 napnál nem régebben beadott 
oltásra megkapja a támogatást. A menin-
gococcus B-re 30 ezer, a többire 15 ezer 
forint támogatás jár. Van egy szociális 
támogatásokról szóló füzetünk, amiből 
minden fontos tudnivaló kiolvasható 
az összes támogatási formánkról. A fü-
zethez a szociális és a 60+ ügyfélszol-

gálatainkon lehet hozzájutni, valamint 
olvasható az ujbuda.hu oldalon. 

 � Az elmúlt évek megmutatták, milyen 
gyorsan változhatnak a szociális szük-
ségletek. Tegnap még a Covid miatt 
munkájukat elveszítők szorultak segít-
ségre, ma már a rezsiválság szedi áldo-
zatait. Milyen támogatásokra jelentke-
zik most igény?

Folyamatosan próbálunk reagálni az új 
igényekre, és én úgy látom, mostanra min-
den igényre, kérésre létezik támogatási 
formánk. Az alkalmazkodás generálta 
a nyelvtanulási támogatás átalakítását is: 
korábban a nyelvvizsgadíjat fizettük ki, de 
mivel alacsony volt rá az igény, bevezettük 
a nyelvtanfolyami részvétel támogatását. 

 � Társasházak, civilek is indulhatnak 
pályázatokon, amelyek egy része kör-
nyezetvédelmi szemléletben született. 
Mi a célja ezeknek?

Az egyik legfontosabb ezek közül a lakó-
ház-felújítási pályázatunk, amely energeti-
kai fejlesztéseket tesz lehetővé. Tavaly 160 
társasház korszerűsítését tudtuk támogat-
ni, idén pedig 105 millió forintot fogunk 
erre költeni. A Zöld Sziget pályázatra nem-
csak társasházak, de iskolák, magánsze-
mélyek is jelentkezhetnek a portájuk előtti 
terület zöldítése céljából, hogy ezzel is ki-
csit szebb környezetben élhessék minden-
napjaikat. Folytatjuk az egyre népszerűbb 
esővízgyűjtőtartály-, illetve komposztlá-
da-igénylő programot, amely szintén a kör-
nyezetvédelmet hangsúlyozó személetfor-
málást támogatja. Civil környezetvédelmi 
pályázatunk részeként pedig egyesületek, 
magánszemélyek, kis közösségek pályáz-
hatnak olyan projektekre, amelyeket saját 
környezetükben valósítanának meg. A ker-
tészkedni szerető, de lakásban élő lakók 

számára bevezetjük a balkonszépítő pá-
lyázatot, hogy virágossá tehessék az erké-
lyüket. Emellett indul a rossz energiahaté-
konyságú háztartási gépek cserepályázata, 
amellyel szeretnénk elérni, hogy kikerülje-
nek a háztartásokból a régi bojlerek és hű-
tőgépek. Erre a zöld programra 10 millió 
forintot különítettünk el, a gépek árából 50 
százalékot, maximum 50 ezer forintot áll 
az önkormányzat. 

 � Önkormányzati munkájában a csalá-
dosokkal is foglalkozik. Rájuk milyen 
programok várnak?

Családbarát kerületként tavaly folytattuk 
a babakocsis sétanapot, amelyre nagyon 
sokan eljöttek. Az önkormányzattól sétál-
tunk a Feneketlen-tavi parkon át a Bikás 
parkig. Több mint 60 kismama és kispapa 
jött el, jókat beszélgettek, a program végén 
pedig ringató foglalkozáson vettek részt. 
Azt láttam, nagy igény van az eszmecse-
rére, egymás segítésére, és arra, hogy kér-
dezhessenek egymástól és a szakembertől 
is. Ezért idén négy-hat alkalommal szeret-
nénk komplex másfél órás programot szer-
vezni kismamáknak és kispapáknak, ahol 
a séta mellett például védőnői előadáson is 
részt vehetnek.

 �Mit vár 2023-tól? Mi az, amivel elége-
dett lenne, amikor visszatekint erre az 
esztendőre?

Azzal, ha minden programunk, tervünk 
megvalósulhatna. Azt szeretném, hogy 
még jobb legyen Újbudán élni, és ezért 
mindent meg fogunk tenni. Ennek szelle-
mében küzdünk tovább a Déli Körvasút 
környezetromboló beruházása ellen. Már 
sikerült megakadályoznunk a fák kivá-
gását, de a küzdelem tovább folytatódik 
a Hamzsabégi sétány megmentéséért. 

T. D.
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A FORINT, AZ ADÓK  
ÉS AZ ÁRSAPKA 
A gazdaságpolitika is fűti a magyar inflációt

Ma már nem egyszerűen drága 
a mindennapi kenyerünk, de 
a Világbanknál Magyarország 
azon országok között szerepel, 
ahol a leggyorsabban emel-
kednek az élelmiszerárak. 
Ha egész Európát sújtja 
az energiaválság és az orosz–
ukrán háború összes hatása, 
akkor miért szenved nálunk 
kevésbé a legtöbb ország? 
Hogyan lehet az importsonka 
olcsóbb, mint a helyben 
készült? Az okok a sajátos 
magyar gazdaságpolitikában 
keresendők.

Ha összevetjük az Eurostat friss adatait 
– amelyek szerint Magyarország az EU 
második legszegényebb országa (egyedül 
Bulgáriát előzzük meg) – a G7 gazdasági 
portál által idén január végén 53,7 száza-
lékosra mért hazai élelmiszer-inflációval, 
kegyetlen tréfa áldozatának érezhetjük 
magunkat. – Pedig a kialakult helyzet 
nem a véletlen műve – állítja Braunmüller 
Lajos, a Portfolio gazdasági portál elem-

zője. Az árak azért épp az élelmiszerek 
piacán kezdtek őrült vágtába, mert alap-
szükségletről van szó, ezek megvásárlását 
nem lehet úgy elodázni, mint egy új autó-
ét. A szűk fogyasztói mozgástér megnehe-
zíti a keresletcsökkenést.

A felfelé tartó spirált alapvetően a nyers-
anyag- és az energiaárak emelkedése 
moz gatja; ezek a hatások viszont Svédor-
szágtól Spanyolországig mindenhol érvé-
nyesülnek. Kérdés, hogy az infláció terén 
is különcködő Magyarország miért húzza 
megint a rövidebbet. Az elemző szerint 
a válasz nagyrészt a forintban keresen-
dő. Az elmúlt egy évben az euróval vagy 
a dollárral szemben rekordszintre süllyedő 
árfolyam az októberi mélypont óta vala-

melyest erősödött, de többéves összevetés-
ben még mindig a leggyengébbek között 
szerepel a magyar fizetőeszköz. Ez óriási 
hatással van az árakra, ugyanis egyirá-
nyú utcába tereli az inflációt. – Ha a be-
szerző német sajtot, holland húst, francia 
csemegéket vásárol euróért, egy gyenge 
árfolyamhoz igazítja a fogyasztói árat. Ha 
a forint később erősödik, akkor is a legrit-
kább esetben csökken ez a meghatározott 
ár – magyarázta a szakértő. 

Félelem és reszketés  
a kereskedelemben
A sokféle inflációs hatásra rá tesz egy la-
páttal a magyar kereskedői hozzáállás. Na-
gyon leegyszerűsítve ez a „csak azért sem 
fogok rosszul járni” kitétellel is leírható, 
amit azonban Braunmüller Lajos szerint 
nem feltétlenül a kapzsiság mozgat. – Min-
den szereplő igyekszik bebiztosítani ma-
gát, mert az ág is húzza: béreket kell emel-
ni, drága az alapanyag és az energia. Erre 

jön még rá az igen komoly 
tételnek számító kis-

kereskedelmi kü-
lönadó, valamint 
az inflációt fűtő 
hatósági árazás, 

vagyis az ársapka, 
ami a kereskedőt arra 

kényszeríti, hogy veszteségesen 
értékesítsen alapvető élelmisze-
reket, ráadásul hosszú távon. Ezt 
a veszteséget, áremelés formájában, 
a kereskedők tipikusan 
szétterítik saját termék-
palettájukon. – Ezért 
hiába erősödik a forint, 
a bizonytalan magyaror-
szági gazdasági környe-
zetben, ahol bármikor 
hozhatnak egy kedve-
zőtlen intézkedést vagy ki-
vethetnek egy különadót, 
a kereskedők nem fog-
nak árat csökkenteni – 
emelte ki az elemző.

A drága hazai
Népszerűek azok a TikTok-, illetve YouTu-
be-videók, amelyeken európai, vagy éppen 
orosz élelmiszerüzletekben mutogatják 
a vásárlók, hogy lám, mindenhol olcsóbb 
minden, mint a magyaroknál, nem is ke-
véssel. A kommentelők pedig rendre azt 
tudakolják, miért az ordító különbség, ha 
a gazdasági válság és a háború számos or-
szágot sújt, és nem értik, miért kerül többe 
a magyar sajt a hollandnál.

Braunmüller Lajos szerint sokat számít, 
hogy egy adott ország milyen állapotban 
van, és miként reagál a válságra, bár fontos 
ok az is, hogy Európában szinte mindenhol 
alacsonyabb az alapvető áfakulcs a nálunk 
érvényes 27 százaléknál. – A 60 milliós 
olasz vagy a 80 milliós német piac óriá-
si, erős versenyben edződött, fejlett gaz-
daság áll mögötte, a termékek előállítási 
költsége jóval kedvezőbb. Számos ország-
ban, ahol megtermelik, majd feldolgozzák 
az alapanyagot, lényegesen korszerűbb, 
energiatakarékosabb és termelékenyebb 
üzemekben teszik ezt, mint amilyen a ma-
gyarországiak többsége. A holland sajt 
is a hatékonyság miatt tud olcsóbb lenni 
a magyarnál. Kritikus jelentőségű emellett 
a volumenhatás: nem mindegy, hogy egy 
vágóhídon évente 1 millió, 6 millió vagy 
20 millió sertést vágnak le. Magyarorszá-
gon az első szám a csúcskapacitás, míg 
egy németnél inkább az utolsó. Ha vala-
miből százat gyártok, sokkal drágább lesz, 
mintha százmilliót állítanék elő – vezette 
le a szakember, hozzátéve: a magyarorszá-
gi drágulást már csak azért is nehéz elvi-
selni, mert külföldön az alacsonyabb árak-
hoz magasabb fizetések társulnak.

Meddig még?
– Mivel az elmúlt hónapokban rendkívül 
gyors ütemű volt a drágulás, valószínű-
leg a tetőzés közelében járunk – mondta 
a Portfolio elemzője –, azok a vélemé-
nyek azonban gyenge lábakon állnak, 
amelyek az infláció megfordulását, 
az árak általános mérséklését vizio-
nálják – tette hozzá. – Az áremelke-
dés tempója egy-két hónapon belül 
lassulni fog, de fájdalmasan lassan, 
kevéssé érezhető módon fog lezajla-
ni – fogalmazott Braunmüller. Sze-
rinte az infláció lefékeződésének 
fő oka az lehet, hogy a fogyasztók 
alkalmazkodnak: olcsóbb ter-
mékeket választanak, összessé-
gében kevesebbet vásárolnak, 
és kevesebbet pazarolnak. Ta-
valy decemberben éves ösz-
szehasonlításban már csak-
nem 4 százalékkal csökkent 
a kiskereskedelmi forgalom, 
a takarékoskodás azokra is 

jellemző lett, akik volta-
képp nem kényszerül-

nének rá. Egy biztos, 
mondta az elemző: 

a húsvéti menü na-
gyon drága lesz.

T. D.

Tavaly decemberben éves 
összehasonlításban már csaknem  
4 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi 
forgalom, a takarékoskodás  
azokra is jellemző lett, akik voltaképp  
nem kényszerülnének rá.  
Egy biztos: a húsvéti menü  
nagyon drága lesz

Európai infláció 
2022. december, év/év, százalék

TÖBB JUT IDÉN A RÁSZORULÓK 
TÁMOGATÁSÁRA  
ÉS A ZÖLD PÁLYÁZATOKRA

Interjú Bakai-Nagy Zita 
alpolgármesterrel

Az a cél vezérelt minket, hogy 
minden hozzánk forduló rászorulón 
segíteni tudjunk. Ha elfogy a szociális 
támogatásokra fordítandó  
350 millió forintos keretösszeg, 
kipótoljuk a krízisalapból

kozigazgatas.ujbuda.hu

MINDEN AMIT 
TUDNI KELL:
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A magyar kultúra 
napja alkalmából 
idén is átadták 
a Pro Cultura Újbuda 
díjakat a B32 Galéria 
és Kultúrtérben. Pappné 
Mika Edit helytörté-
nész és Mátyási Péter 
képzőművész részesült 
az elismerésben, amelyet 
az önkormányzat minden 
évben a kerület műve-
lődésének, kulturális 
színvonalának növelése 
érdekében végzett művé-
szeti munkásságért ítél 
oda.

Mika Edit mindig meglepődik 
azon, ha helytörténésznek titulál-
ják, mondta el lapunknak. Nem 
tiltakozik ellene, de ezt az elneve-
zést elsősorban a kerületben meg-
hirdetett városi sétáin használja. Ő 
hivatalnoknak, köztisztviselőnek 
tartja magát az 1978-ban megszer-
zett egyetemi diplomája óta. Több 
mint negyven esztendeig végzett 
kulturális és közművelődési tevé-
kenysége jelentősen meghatároz-
ta a kerület művészeti pezsgését. 
Munkáját a XI. kerületi tanácsban 
kezdte: emléktábla-avatókat, ki-
állításmegnyitókat, kerületi nagy 
rendezvényeket szervezett, emel-
lett kulturális koncepciót, közmű-
velődési és ágazati rendeleteket 
készített elő. 

A kultúra szeretete gyermekko-
rára, a kecskeméti Kodály Zoltán 
Általános Iskola és Gimnáziumig 
nyúlik vissza, köszönhetően 
a napi ének-, zene- és néptáncórák-
nak. Már középiskolásként tanult 
népművelést, tudását a gyakorlat-
ban is kamatoztatta, tanárai segít-
ségével kulturális programokat, 
például filmklubokat szervezett. 

Tanulmányait a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegye-
temen folytatta; édesapja eleinte 
ellenérzésekkel fogadta szándé-
kát. – Reálgondolkodású apaként 
még a beiratkozás előtt fogta ma-
gát, beült a Trabantba, és elment 
a professzoromhoz. Megkérdezte, 
hogy mi is az a népművelés, el-
engedheti-e a lányát – mesélte. 
Édesapja később büszkén tekin-
tett rá sikeres tanulmányai miatt.

Mika Edit férjét követve, pro-
fesszora ajánlólevelével érkezett 
munkát keresni a fővárosba. A XI. 
kerület tanácsa által felajánlott 
állást azonnal elfogadta, mivel 
átmenetileg a Ménesi úton laktak 
egy rokonánál. Még gyerekként 
látta először a Budai Parkszínpad 
egyik produkcióját, későbbi otta-
ni élményei közül Hobo Jim Mor-
rison-estjét emelte ki.   

Az 1970–1980-as években töb-
bek között neki is köszönhetően 
kezdett bővülni a kerület közmű-
velődési intézményeinek hálóza-
ta: sokáig a Fővárosi Művelődési 
Ház volt itt az egyetlen művelő-
dési ház, majd 1978-ban átadták 
a Budapesti Művelődési Köz-

pontot. (Utóbbi klubkönyvtárnak 
indult Kelenföldön.) A ’80-as 
években jöttek létre a közösségi 
házak, amelyekben szavai szerint 
„mi szerveztük a rendezvényeket, 
a megnyitókat”. 

– Mi adtuk ki a GMK kultu-
rális engedélyét – számolt be la-
punknak Mika Edit. – Megalakult 
az első önálló művészeti társulás, 
a DunapArt Alkotóközösség, 
és létrejött a Hököm Színpad 
Kisszövetkezet Karinthy Marci-
val, ami számomra igazán nagy 
élmény volt. Egy vidéki lánynak 
izgalmas volt Karinthy Frigyes, 
Karinthy Ferenc élete és Marci 
személyisége. Különösen, amikor 
elmondta, magánszínházat sze-
retne alapítani – tette hozzá. 

Mika Edit a kerületben ledol-
gozott negyven év alatt felbe-
csülhetetlen helytörténeti tudást 
halmozott fel, a közeljövőben 
blogot szeretne indítani. Nincs 
olyan utca, szobor, kávéház, 
amellyel kapcsolatban ne lenne 
egy története. – Mostanában leg-
inkább Kosztolányi Dezső élete 
érdekel. Nem sokáig élt a Bartók 

Béla úton, ahol fiának, Ádámnak 
Keresztes Erzsébet volt a dajkája. 
Egész életében gyengéd érzelmek 
fűzték Erzsébethez, akiről később 
az Édes Anna című művének 
központi alakját is megformál-
ta – emlékeztetett. Móricz Zsig-
monddal kapcsolatban a Csibével 
kötött ismeretségét is felelevení-
tette. Az író a Szabadság hídon 
ismerte meg múzsáját, és a Hadik 
Kávéházban kezdett hozzá törté-
neteinek feljegyzéséhez. Később 
örökbe fogadta a lányt, aki szá-
mos novella és az Árvácska re-
gény megírására inspirálta. 

Ilyen és ehhez hasonló sztorikat 
mesél Mika Edit a kerületi helytör-
téneti, például a Bartók Béla úton 
és Albertfalván vezetett sétákon. 
Az előbbi címe: Szerelmek a Bar-
tókon és más történetek. Nyugdí-
jasként egyebek között ezzel, il-
letve a helytörténeti olvasmányok 
feldolgozásával tölti idejét. 

Mátyási Péter képzőművész al-
kotásai fókuszában olyan hét-
köznapi fogalmak állnak, mint 
a személyes és közös emlékezet, 

csodálat, a természet és a kultú-
ra. A fenntarthatóság kérdésköre 
is foglalkoztatja. Aktív kulturá-
lis szervező, az önkormányzattal 
együttműködve egyebek között 
a Bartók-negyed fejlesztésén dol-
gozik, emellett az Eleven Blokk 
Művészeti Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. A lokálpatrióta mű-
vész nem az első elismerését kapta 
a kerülettől, az egyetem elvégzése 
után, 2009-ben Újbuda Mecénás 
ösztöndíjban részesült. Ekkor jött 
az ötlet: üres önkormányzati in-
gatlanokból szuterén, félszuterén 
műtermek alakíthatók ki. A terv 
sikere egy komplex városi kul-
turális revitalizációs projekthez 
vezetett, ami szerves része a Bar-
tók-negyed fejlesztésének. 

– Ez a program politikán 
és ciklusokon ível át – emlékez-
tetett Mátyási Péter. A kulturális 

városközpont létrejöttét Molnár 
Gyula korábbi polgármester indít-
ványozta, majd Hoffmann Tamás 
ideje alatt és támogatásával kezd-
ték meg a tényleges tevékenységet. 
– Most Barabás Richárd kulturális 
alpolgármester vezetésével újabb 
löket érkezett. Nagyon bízom ab-
ban, hogy ez az üdítő példa meg-
mutatja, a kultúra az embernek 
mint egyetemes közösségnek 
az élménye – mondta. 

A képzőművész az átfogó stra-
tégiai tervezés mellett egyéb 
újbudai projektekkel is foglalko-
zik: a UIA-CUP projekthez kap-
csolódó műhely-rekonstrukciós 
beruházásokban, az idén induló, 
fenntarthatósággal, zöldítéssel 
foglalkozó programok koordi-
nálásában is részt vesz. A UIA 
– Urban Innovative Actions egy 
2015–2019 között öt körben 
meghirdetett uniós városfejlesz-
tési támogatási program. A Cul-
tural Urban Platform (CUP) célja 
a digitális elmagányosodás elleni 
küzdelem, a civil lakosság krea-
tív alkotókészségének feléleszté-
se. Újbudán ennek részeként jött 
létre egyebek között az Adaptér  
Art &Tech Center.

Mátyási Péter mindemellett ezer 
szállal kötődik Albertfalvához, ő 
rendezi az Albertfalvi Hely- és Is-
kolatörténeti Gyűjtemény kiállítá-

sait. Lapunknak a kollekció létre-
jöttét is felelevenítette. – Bereznay 
Andor, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola volt igazgatója a Fehérvá-
ri úti családi házak lebontásakor 
– később itt panelházak épültek 
– kizavarta az úttörőket, hogy 
a dózerolandó üres házakból annyi 
tárgyi emléket, különlegességet 
gyűjtsenek, amennyit csak tud-
nak. Ez képezi ma is a gyűjtemény 
tárgyi anyagának alapját – mesélte 
lapunknak.

Képzőművészeti tevékenysé-
gét az emberi lét, annak hiánya 
és tetten érhetősége határozza 
meg. Művészi hitvallása – ahogy 
ő nevezte, artist statementje – 
az ember és környezete kapcso-
latának kérdésében kulmináló-
dik. – Sokáig éltem Albertfalván. 
Az egykor apu által gondozott 
kertet én ápoltam tovább. A kép-

zőművészeti munka miatt viszont 
időzavarba kerültem. A növé-
nyeknek persze nem feltétlenül 
rossz, ha vadon nőnek, de a met-
szetlen fák kevesebb termést hoz-
nak. Tehát ami a természetben 
az egyiknek rossz, a másiknak 
nem okvetlenül. A hangsúlyokon 
és az irányokon múlik, hogy mi-
lyen az ember és környezetének 
kapcsolata – magyarázta. A B32 
Galéria és Kultúrtérben 2018-ban 
bemutatott Herbárium című ki-
állítása is ennek lenyomata volt. 
A megnyitón akkor egy videoins-
tallációt is levetítettek, amelyet 
a művész édesapja korábbi felvé-
teleiből vágott össze. A gondozás 
hiányában elpusztult gyümölcs-
fák darabjai, a beteg levelek új 
jelentést kaptak.

Másik nagy, 2019-es munkája 
a Növényportrék címet viselte. 
Az arcképfestészet több évszá-
zados hagyományára reflektálva 
Mátyási a kihalással veszélyez-
tetett, illetve már kipusztult ma-
gyarországi növények jegyzéke 
alapján készítette el a kihalt fajok 
„képmásait”. A növények portréi 
a családi képtárakhoz hasonló 
módon, kisebb-nagyobb keretbe 
foglalva láthatók. – A fenntart-
hatóság a mindennapi gondolata-
iban is megjelenik – mondta. 

T. K.

aktuálisaktuális

Három óvoda szerezte meg 
idén második, illetve harmadik 
alkalommal a Zöld Óvoda minő-
sítést. Azok pályázhattak erre, 
amelyekben kiemelt figyelmet 
fordítanak a gyerekek környe-
zettudatos nevelésére. Az önkor-
mányzat az oklevelek mellett 
pénzügyi jutalomban is részesí-
tette az intézményeket.

Az Albertfalvi Óvoda Derzsi utcai intéz-
ménye második alkalommal részesült Zöld 
Óvoda elismerésben. Az elmúlt évek alatt 
a környezeti nevelés során a gyerekek meg-
tanulták egyebek között a szelektív hulla-
dékgyűjtés hasznosságát, és tudják, hogy 
a vizet nem szabad pazarolni. A szülők 
számára is nyitott programokon együtt ül-
tetnek virágokat, fűszernövényeket, ame-
lyeket az esővízgyűjtőből locsolhatnak. 
Emellett rendszeresen mennek az óvoda 
által szervezett túrákra. 

A Lágymányosi Óvodához tartozó telep-
helyek közül kettő harmadszor kapta meg 
az elismerést. Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mester az oklevelek és támogatások átadá-
sakor a munka folytatására buzdította a ne-
velőket és a vezetőket, hogy a következő 
pályázattal az Örökös Zöld Óvoda címet 
is elnyerhessék. Hangsúlyozta, a környe-
zettudatos nevelést nem lehet elég korán 
elkezdeni, és fontos, hogy a közös progra-
mokon a szülők is részt vegyenek. Felnőt-
tek és gyermekek ilyenkor lelkesen vetik 
bele magukat a kézműves foglalkozásokba, 
ültetési és növénygondozási feladatokba. 
Otthon a család együtt alakíthatja a hul-
ladékgyűjtési és -hasznosítási szokásokat. 
Erhardt Attila alpolgármester hozzátette, 
ehhez az önkormányzat minden segítséget 

igyekszik megadni. A pályázatok elsődle-
ges haszna, hogy már a fiatalabb generáció 
szemlélete alakul, a gyakorlatban is hozzá-
járulnak a környezet védelméhez. Az anya-
gi támogatásból az óvodák például szakem-

bereket hívhatnak előadást 
tartani, vagy a túranapokon 
kisbuszt bérelhetnek. 

A Nyitnikék Óvodában 
Köbli Luca, a környezeti 
munkaközösség koordi-
nátora elmondta, a minap 
kezdődött a nevelőknek 
az új továbbképzés, ahol 
számos hasznos ismerettel 
találkoztak. Az intézmény 
rendszeresen tart ökohe-

tet, amikor a gyerekek papírgurigákból, 
PET-palackokból, kupakokból, tojástartók-
ból készítenek kisautót, repülőt, űrhajót, 
papírbabát. Az autómentes héten a biciklis 
közlekedés fontosságáról tanulhatnak. 

A Bogdánfy utcában február első heté-
ben zárult az ökohét, ahol újrahasznosított 
anyagokból készített tárgyakból nyílt kiál-
lítás. Sándor Bianka, az ottani környezeti 
munkaközösség koordinátora számolt be 
a korábbi programokról és eredmények-
ről, ilyen volt például az ültetés a Föld 
napján, vagy az, hogy a nyári pancsolás-
hoz az esővízgyűjtőből származó vizet 
használják. 

Három óvoda nyerte el 
ismét a zöld minősítést
Anyagi támogatást is kap a környezettudatos nevelés

Pro Cultura Újbuda: a díjazottak portréi

A helytörténész  
és a képzőművész

2023. február 22. 16.30–18.30-ig 
Téma: Prevenciós- és terápiás lehetőségek: fókuszban a mozgás  ••  Meghívott előadó: Drimál Andrea oktató Eleven Szenior Örömtáncklub 

HELYSZIN: UJBUDAI SZOCIALIS SZOLGALAT 1115, BUDAPEST KEVEHÁZA U.6.  
A belépés ingyenes, nem regisztrációhoz kötött. 

Szervező: Újbudai Szociális Szolgálat  
Érdeklődni lehet: info@uszosz.ujbuda.hu Tel.: 06 120313 27

https://www.facebook.com/alzheimer-cafe-ujbuda-111197574981452 
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Az Alma Együttes rendsze-
resen lép fel a kerületi rendez-
vényeken, legutóbb a tavalyi 
adventi vásáron. A felnőttes 
gyerekzenekar vagy gyerekes 
felnőtt zenekar 27 eszten-
deje alakult. Azóta is töretlen 
sikerrel, kisebb-nagyobb átala-
kulásokkal zenél, a tagok újabb 
és újabb slágereket szereznek, 
vicces klipekkel rukkolnak 
elő. Az Újbudai Nagykávéház 
legutóbbi vendége Buda Gábor, 
az Alma frontembere volt. 

 � Újbuda régóta része az életednek, gyak-
ran játszottál és játszol a kerületben. Van-
nak kedves emlékeid? 

Sok. Kedvelem a Budai Parkszínpadot, 
a Feneketlen-tavat és annak környé-
két. Fiatalon, vendéglátós koromban 
esténként a közeli étteremben ját-
szottam. Tizenegy évig dolgoz-
tunk az unokatestvéremmel 
latin gitárduó formációban. 
Azt is mondhatnám, hazajárok 
Újbudára, jól ismerem a ke-
rületet, számos emlékem van. 
Legutóbb az adventi vásáron 
játszottunk.

 � Tavaly decemberben a fellépés 
előtt azt mondtad, a hideg ellenére 
nagyon várod a „zúzós” koncer-
tet. Tele volt a színpad előtti tér 
gyerekekkel és felnőttekkel. 
Az Alma felnőttes gyerekze-
nekar vagy gyermeki fel-
nőtteknek játszó for-
máció?

Sz e mé ly i s égb ő l 
fakadó zenekar. 
Soha nem ját-
szom meg ma-
gamat, még 
otthon sem. 
M e g v a n 
és megvolt 
a hivatalos-
ság, komoly-
ság és fegye-
lem helye, 
de azt nem szere-
tem. Alapvetően kedvelem 
a humort, viccelődést. Az Alma 
együttes 27 évvel ezelőtti megalaku-
lásakor klubkoncerteken játszottunk, 
eszünkbe sem jutottak a gyerekek. Rad-
nóti Miklós-, József Attila-, Ady End-
re-esteken léptünk fel. A Kaláka nyom-
dokain indultunk el, csodálatos volt, 
nagyon szerettük. Ezt a vonalat most 
a Misztrál képviseli, amiért külön kö-
szönetet érdemelnek, miután mi a gyerek 
popzene felé fordulva folytattuk. Bezúz-
tunk a bulvárba.

 � A gyerekzene bulvár?
A Kalákához képest az Alma az. Előb-
bi igazi fundamentum, komolyan veszi 
a költészetet. Mi ezen a téren felhígultunk, 
habos-babos cucc lettünk, de legalább 
vidáman tesszük a dolgunkat. Korábban 
nekünk is voltak irodalmi estjeink, ilyen 
volt például a Szerelem a bölcsőtől a sírig. 

A szerelem alakulásáról szólt, amely az any-
jukért rajongó gyermekekben mutatkozik 

meg először. Aztán jönnek az óvodai, 
iskolai, tini, ifjúkori, felnőtt- és idős-

kori szerelmek. A szerelem örök, 
az ember bármikor képes szere-

lembe esni. Csodálatos verseket 
zenésítettünk meg Kálloy Mol-

nár Péter színművész köz-
reműködésével. Nekem is 
vannak egyébként színész-
gyökereim; már gyerek-
koromban is játszottam. 
A korai pályafutásomnak 

köszönhetően kőszín-
házban, vidám színpa-

don is felléphettem olyan 
színész bölényekkel, mint 

Gálvölgyi János, Csáká-
nyi László. Fontos útravalót 

kaptam tőlük. Megtanultam 
a szakma tiszteletét, amit – ta-

lán álszerénység nélkül mondha-
tom – komolyan veszek. Számomra 

a színpad és a szereplés szent. Ami-
kor gyerekeknek játszom, akkor is ezt 
érzem, hogy mindig minden körül-
mények között figyelek a minőségre. 
Kollégáim is mind egytől egyig vér-
beli, jó zenészek. Ilyen értelemben ki-
kezdhetetlen a produkciónk. Önazono-
sak vagyunk.

 � Dalaitokban, klipjeitekben sok  
a geg. Ezek többsége a felnőtteknek 
szól. Van például egy számotok arról, 

hogy az apának óriási macera egy nagy 
bevásárlás. 

Nyilván gyakran fordulunk a szülők felé, hiszen 
ők hozzák el a gyerekeket a koncertre, és ők in-
dítják el a YouTube-videókat. Így ők jelentik 
az első szűrőt. Én is kétszeres apuka vagyok. 
A második még csak ötéves, de már most nagy 
büdi lába van. Ha itt lenne, nyilván kikérné ezt 
magának. Egy szó, mint száz: udvariatlanság, 
ha zenészként akár a közönség egyetlen szele-
téről nem veszünk tudomást. Felnőttként nem 
akarom eljátszani, hogy a gyerekek szintjén 
vagyok, nem gügyögök. Gyakran a felnőttek 
hangszíne oktávot ugrik, amikor picikkel kom-

munikálnak. A játszópajtási viszonyt, az ér-
deklődést ugyanakkor fenn kell tartani; el kell 
magunkat fogadtatni a gyermekekkel. Ők nem 
udvariaskodnak: nem érdekli őket a zeneelmé-
let, vagy hogy van-e Oscar-díjad. Csak az szá-
mít, élvezik-e a koncertet, vagy sem. Gyakran 
azt mondják róluk, hogy őszinték, de ez nem jó 
szó. Ösztönösek.

 �Mivel tudjátok zúzóssá tenni a koncerte-
ket, miből fakad az állandó vidámság?

Huszonhét esztendeje mindig boldogan lépek 
színpadra. A gyerekek és a közönség érdekel. 
Belőlük merítek, építkezem. Ők adják azt 
az energiát, amitől fájdalomcsillapító nélkül 
is elmúlik a fejfájás, fáradtság. Amint kilé-
pek eléjük, meggyógyulok, számomra ott már 
csupán ők léteznek, általuk tudok én is kicsit 
gyermek maradni. Szerintem jó pedagógus 
lettem volna, mindig megtaláltam velük a kö-
zös nevezőt. Már jóval azelőtt, hogy magam 
is apa lettem.

 � Az egyik legismertebb slágeretek a Ma 
van a szülinapom, a Kumba rajzfilm-
hez is ti írtátok a zenét. A játékos da-
lok mellett ugyanakkor sok tanmesének 
beillő szerzeményetek van. A Zöldforgó 
például egy uniós program részeként 
született: a klímaváltozásról, a környe-
zetvédelem fontosságáról szól. Honnan 
jönnek a tanító dalok? Ez valamilyen 
küldetés? 

Az ilyen jellegű projektek néha felkérés alap-
ján születnek, nyilván azért kapunk ilyet, 
mert látják, hogy érdekel minket egy adott 
téma. A Kackac kopasz kukac is leukémiás 
gyerekeknek íródott, ami a klipből nem de-
rül ki egyértelműen. Csak az látja a mélyebb 
tartalmat, aki figyelmesen nézi. Egyszer egy 
szülő azt sérelmezte kommentben, hogy „csú-
nya” gyerek szerepel benne. Nagyon rosszul 
esett. Egyrészt szerintem nincs csúnya gye-
rek, másrészt soha nem szabad senkit sem 
a kinézete miatt megsérteni. A mai napig nem 
értem ezt a hozzáállást. Ugyanakkor elgon-
dolkodtatott, nem mi szúrtunk-e el valamit, 
ha egy felnőttnek nem ment át az üzenet. 
Az is igaz viszont, hogy szándékosan nem 
akartam szájbarágós lenni. Az érzékenyí-
tés egyik legfontosabb eleme, hogy a dolgok 
túllihegése nélkül tudjunk üzenni, különben 
kontraproduktívak leszünk. Az Alma kez-
detektől fogva olyan ügyeket karol fel, ame-
lyek nekünk is fontosak: például környezet-
védelem, esélyegyenlőség. Ha segíthetünk, 
miért ne tennénk? Probléma akkor lehet, ha 
valaki ezt túl direkten, önmarketing céljából 
teszi. Kétféle módon segíthetünk az utcán 
egy hajléktalannak: elmegyünk mellette, 
rámosolygunk, benyúlunk a zsebünkbe, 
pénzt adunk és továbbmegyünk. A másik 
mód, hogy elkezdünk szelfizni, kirakjuk 
a profilunkra, hogy „héj, látjátok, min-
denki veszi, milyen jó fej vagyok?”. 
Az ember vagy szívből segítsen, 
vagy sehogy. 

 � A visszajelzések alapján át-
mennek az üzenetek? 

Többségében igen. Egy-egy csa-
lád a koncert után gyakran el-
meséli, adott dal hogyan hatott 
a mindennapjaikra. Az egyik anyuka 
például sokkal könnyebben öltözteti 
reggelenként a gyerekét, a másik pedig nem 
kap szívrohamot, amikor a kislányát szuri-
ra viszi. Az ilyen személyes visszajelzések 
mindig nagyon jólesnek nekem és a többi-
eknek is. 

 � Ha már többiek: milyen nagy változások 
voltak az együttes eddigi életében?

Két nagy váltás volt. Az első a megalakulás 
után öt-hat évvel, amikor három helyett már 
öten álltunk a színpadon. Aztán pár eszten-
dővel ezelőtt felálltam, mert besokalltam, 
amihez a művészetnek vajmi kevés köze volt. 
Hiányzott a családom, akiket alig láttam, 
és fizikailag is elfáradtam. Meg kellett mű-
teni a torkomat. A dokim akkor rákérdezett: 
Gábor, sokat idegeskedik? Ez is intő jel volt, 
hogy változásra van szükség.

 � Te tudsz idegeskedni?
Hajjaj! De soha nem viszem fel a színpadra. 
Ezért is lepődött meg a közönség, amikor 
egyik pillanatról a másikra elkezdtük a kon-
certjeinken bejelenteni, hogy pár hónap múl-
va a zenekar átalakul. Egészen a szétválásig 
– az Alma most ismét háromtagú – baráti volt 
a viszony. Talán még most is, de a búcsú ke-
serű lett. Akkor jelent meg ugyanis az egyik 
legnagyobb internetes portálon öles betűkkel, 
hogy az Alma együttesből Kifli zenekar lett. 
Nagyon megsértődtem. Addig a pillanatig 
mindenki mindenkivel jóban volt, baráti, nor-
mális szétválásra készültünk. A cikk megje-
lenése után a régi tagok „mea culpáztak”, 
és azt is megjegyezték, hogy 
a címről nem tudtak. (Hoz-
záteszem, ezeket jóvá 
szokták hagyatni.) 
Most már nincs ben-
nem tüske. A Kifli-
ben nagyon-na-
gyon rendes és jó 
emberek zenél-
nek, jó szakembe-
rek külön-külön is.

 �Most hárman 
vagytok a színpa-

ALMA: A LÉNYEG 
MINDIG A ZENE
Interjú Buda Gáborral

Az Alma a kezdetektől fogva olyan 
ügyeket karol fel, amelyek nekünk is fontosak:  
például környezetvédelem, esélyegyenlőség. 
Ha segíthetünk, miért ne tennénk?

don, mégis úgy hangzik, mintha többen 
volnátok…

Világéletünkben – még az ötös fogattal is 
– dobalapokra dolgoztunk. Ez a vendéglá-
tós múltamból fakad, ahol két gitár volt. Ott 
az alapban benne volt az ütőhangszer meg 
a basszus, arra játszottunk és énekeltem. 
Az, amit az emberek láttak, mind élő volt. 

Most is az. A színpadon az szólal meg, az hal-
latszik, és azt játsszuk, ami látszik, nincs be-
csapás. Kétségtelen, hogy a dobbal mindig ki-
csit hadilábon álltam, soha nem volt dobos 
a zenekarban. Ettől viszont a zene még 
élő, jópofa a hangulata.

 � Hogyan tovább? Mik a tervek?
Egyelőre maradunk hárman, meg-
nézzük, merre tudunk továbbmenni 
a pályán. Most a művelődési házak 

rezsinehézségei miatt akadt egy kis 
kényszerszünet. Kicsit olyan ez, 
mint a Covid alatt, amikor kis túl-

zással munkanélküliek lettünk. 
Ezeket a pillanatokat szoktuk arra 
használni, hogy építkezzünk, 
fejlődjünk, dalokat írjunk, új 

projekteket indítsunk. 

Most jön az együttes életében a szerzői idő-
szak: felszívjuk magunkat, és alig várjuk, 
hogy újra beinduljon a dolog. Addig viszont 
túl kell élni, marad a kvázi utcazenélés. Úgy 
döntöttünk, hogy januártól márciusig sem 
fogunk otthon ücsörögni, útjára indítjuk 
a Nagy Túlélő Alma Turnét. Teljesen önellá-
tók vagyunk, vettünk színpadot, aggregátort 

a hangtechnikánk mellé, és már gyűlnek a le-
hetséges fellépési helyszínek. Akár 

a Bugac-puszta közepén is 
tudunk játszani. Nagy va-
lószínűséggel az adomá-

nyok helyett én fogom 
mindezt megfinan-
szírozni, hiába hir-

dettük meg a „Fo-
gadj örökbe egy 
Alma Koncertet!” 
programot. A lé-
nyeg azonban így 

is ugyanaz: ze-
nélünk. 

Tóth Kata
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 � Ingatlan, lakás
VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás új, esetleg régi 
építésű lakást. T.: 06/70/325-4309.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a kerületben: 
orokosbeata.hu, goldhome.hu. Br. 3% jutalék, tel.: 
06/20/349-0040. Köszönöm szépen a bizalmat!

 � Bérlemény
BÉRELNÉK egy- vagy másfél szobás lakást 
a XII. kerületben 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.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT. 
Csap, szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása. 06/70/642-7526.     

 � 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.
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezetek 
kezelése. Mob.: 06/30/990-7694, 
e-mail:aktivhazkezelo@gmail.com,  
www.aktivhazkezelo.hu
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
BÚTORJAVÍTÁS, politúrozás helyben is  
vagy műhelyben. Antik bútorrestaurálás.  
T.: 06/20/425-8460.
NEM találsz megbízható, „értelmes” klímást? 
Nem mondták,hogy attól, mert klímád van, ha 
nem tisztíttatod ki JÓL, azzal veszélyeztetheted 
a saját és mások egészségét? Többet fogyaszt 
klímád, mint amikor megvetted? Ne habozz! 
Hívd a KLÍMANJARO-t! Február 28-ig akciós 
áron! +36/30/933-7943. 

 �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
 

 �Gondozás    
GONDOZÓNŐI KÉPZÉSSEL rendelkező 
hölgy kedvezményes áron vállal: takarítást, 
főzést, bevásárlást, teljes körű ellátást, 
ügyintézést, gondozást. Autóval rendelkezem: 
06/20/932-0983.
CSALÁDI BÖLCSŐDE nyílt a Sashegy tetején. 
Szeretettel várjuk a gyermekeket 8 hónapos 
kortól 3 éves korig! www.babybudabolcsi.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.     
FIATAL pár kisgyermekkel használt kis autót 
szeretne venni tulajdonostól. 06/70/401-3326.
TAROT SORSELEMZÉS dr.  
Gál Judit: 06/30/224-4492.

apróhirdetés

Megújult a Reál  
Alfa szupermarket!
A XI. kerület Kondorosi út 6. szám alatti Reál Alfa  
korszerűsítése során arra törekedtünk, hogy a megújult 
 Alfa szupermarket egyet jelentsen a legkiválóbb minőségű 
élelmiszerek hatalmas választékának és a vásárlás  
élményének összekapcsolásával.

Gondoskodunk róla, hogy igényes, tágas környezetben, jó minőségű áru 
kerüljön vásárlóink kosarába. Kínálatunkban a teljesség igénye nélkül  
megtalálható Reál és egyéb márkatermékek széles palettája, a csemegepult 
friss hús- és sajtválasztéka, gyümölcspult mindig friss zöldségekkel és 
gyümölcsökkel, minőségi borok az ország különböző tájairól, valamint a 
Fornetti látványpékség helyben sütött finomságai.

Az Alfa bisztróban  reggelivel és napi 
 menüvel várjuk kedves régi és új vendé-  
geinket. Étlapunk hetente frissül, meg-
találhatók rajta a hagyományos, házias 
fogások és a különlegességek is, így 
mindennap változatos ízeket kínálunk.

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

Február 18. 17.00
„Utam muzsikálva járom…” – az AKH 
Opera- és Dalstúdió farsangi koncertje
Népszerű opera-, operett-, musicalrészletek, 
magyar nóták csendülnek fel az öröm, a víg-
ság jegyében. Sztárvendég: Kertesi Ingrid 
operaénekes, Liszt Ferenc-díjas, érdemes 
és kiváló művész. Közreműködnek a stúdió 
énekesei: Kökényessy Júlia, Kövecses Klára, 
Radosiczky Márta, Sándor Bettina, Terebessy 
Éva, Csikai Barna, Kadosa Lehel, Marton 
László, Németh Károly, Pál Ferenc. Műsor-
vezető: Csák József operaénekes, zongorán 
kísér: Hegedűs Valér zongoraművész.

Február 21. 18.00
Újbudai Dekameron Könyvklub
Könyvbemutató: future.world. A kötetben 
a future.world esszé- és novellaíró pályá-
zatra beérkezett művekből olvashatunk vá-
logatást. A könyvet Farkas Zsolt szerkesztő 
mutatja be. Khaled Hosseini: Papírsárkányok. 
A könyvbemutató után Khaled Hosseini 
könyvéről beszélgetünk. Ha szeret olvasni, 
akkor csatlakozzon az Újbudai Dekameron 
Könyvklubhoz, amelynek tagjai minden 
hónapban elolvasnak egy kijelölt könyvet, 
és a következő összejövetelen megbeszélik 
egymással. A közösségi olvasás élmény! 
A részvétel díjmentes.

Február 28. 18.00
Etele Helytörténeti Kör  
– Legyen Ön is helytörténész!
Kerekasztal-beszélgetés Újbuda rejtett érté-
keiről, illetve az Újbudai Kirakós program-
ról, amelybe az érdeklődők bármikor bekap-
csolódhatnak. Az Újbudai Kirakós program 

részeként szeretnénk, ha az itt élő emberek 
mutatnák be röviden a XI. kerület értékeit, 
az otthonuk környékén található érdekes, ér-
tékes vagy egyszerűen csak szép épületeket, 
utcarészleteket, köztéri alkotásokat, parkokat 
és tereket. Mutassuk meg azokat az újbudai 
értékeinket is, amelyek megbújnak a mellék-
utcákban, vagy a kerület kevésbé frekventált 
részein találhatók, hogy mások is tudomást 
szerezzenek róluk, és arra járva rájuk csodál-
kozhassanak! A részvétel ingyenes.

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

A Gazdagréti Kö-
zösségi Ház prog-
ramjairól, valamint 
rendezvényeiről bő-
vebb információt itt 
talál: 

Kaptár Ifjúsági Klub
1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
https://www.facebook.com/ 
kaptarifjusagiklub/ 
10+ és 18- fiataloknak!

Február 17. 17.00
Mitől lesz valamiből divat?
Tényleg nem a ruha teszi? Hogy van az, hogy 
a trapézszárú farmer még nem is olyan rég 
cikinek számított, ma 
már viszont menő? 
Ezekre és még sok 
más, divattal kapcso-
latos kérdésre keres-
sük a választ. Érdekel a divat és a TikTok 
kapcsolata? Van véleményed? Akkor min-
denképp itt a helyed!

Február 23. 17.00  
Torkos csütörtök
Ha otthon még nem merted kipróbálni, mi-
lyen is egy igazi olasz séfnek lenni, akkor vár 
a Kaptár konyhája egy felejthetetlen délután-
ra. Süss velünk egy tradicionális lasagnét, 
és fogyaszd is el velünk!

Február 24. 18.00–22.00
Farsangi Kaptár Party
Engedd el a fantáziád, és öltözz be valakinek 
vagy önmagadnak. Vicces farsangi játékok, 
zene, tánc és a megszokott szuper hangulat. 
A belépés ingyenes, de ne felejts el valami 
nasit és üdítőt hozni a bulira! A 10–18 év kö-
zötti fiatalokat minden hét-
köznap 16–20 óra között 
várjuk ingyenes program-
jainkra, amelyekről bő-
vebb információt itt talál: 

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

Február 17. 17.00
Keczely Gabriella és Kemény János kiállí-
tásának megnyitója. A tárlat megtekinthető 
március 14-éig munkanapokon a programok 
függvényében.

Február 24. 18.00–19.00
A nőket érintő intim problémák és meg-
előzésük. Tóth Éva oktató ingyenes előadása.

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

Janikovszky Éva-emlékkiállítás
A vándortárlat 2013 óta több mint száz hely-
színen járt határon innen és túl. A kiállításon 

az írónő személyes tárgyai-
val, munkásságának fontos 
emlékeivel ismerkedhetnek 
a látogatók. Az egyéni ér-
deklődőkön túl óvodai és kisiskolás csopor-
tokat is várnak. Csoportoknak bejelentkezés: 
okh@ujbuda.hu. A tárlat megtekinthető 2023. 
február 19-éig nyitvatartási időben. A belé-
pés díjtalan.

Február 17. 19.00–22.00
Farsangi görög táncház
Zenél: az Akropolis Kompania. Szervező: 
Újbuda Görög Önkormányzata. Várjuk 
a legötletesebb jelmezeket is. A belépés 
díjtalan.

Február 22. 20.00
Ismerős extra – online
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz kötő-
dő ismert, érdekes személyiségekkel. Vendé-
gek: László Zoltán és Kamarás Krisztina go-
moku versenyzők. Házigazda: Horváth Orsi 
kulturális szervező. Az ŐKH Facebook-olda-
lán megtekinthető

Február 27. 16.00
Balaton-felvidék – A mi Toszkánánk
Dévényi Dömötör, az Újbudai 60+ Fotó-
kör tagjának fotókiállítása. Megnyitja: dr. 
Erdősi-Boda Katinka művészetfilozófus, 
a Hidegkúti Hírek főszerkesztője. Kurátor: 
Kozma Cecília fotóművész. Közreműköd-
nek: Dévényi Flóra (szavalat), valamint 
Csata Katalin, Urbán Bianka és Varga Sára 
Judit (Weiner Leó Katolikus Zeneiskola 
és Zeneművészeti Szakgimnázium fuvo-
lista növendékei). Helyszín: Kréher-terem 
és Társalgó Galéria & Kávézó. Megtekint-
hető: 2023. március 20-áig nyitvatartási 
időben. A belépés díjtalan.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Kövessék Facebook-oldalunkat!

Közösségi házak ajánlója

A Visa Boltok Boltja verseny legfris-
sebb havi díjazottja a Bartók 
Béla úti Pagony könyvesbolt lett. 
A Magyarországon tavaly ősszel 
indult verseny szervezői 2023. január 
26-án adták át a címmel járó oklevelet 
Faragó Nórának, a Pagony országos 
bolthálózatának vezetőjének. A szer-
vezők indoklása szerint a Bartók 
Pagony koncepciója sokrétűen tükrözi 
a gyermekközpontúságot, a bolt kiala-
kítása messze túlmutat a könyvesbolti 
funkciókon azzal, hogy a gyerekek 
és szüleik igényeit szem előtt tartva, 
olvasásra és közösségi élményekre 
egyaránt alkalmas teret kínál.

A boltok boltja a kerületi gyerekkönyvesbolt

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 egyezte-

tett 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 összeget utalni lehet, amennyiben nem 
rendelkezik számlaszámmal, úgy a pontos lakcímet kérjük megadni.

A kérelem beadásának végső határideje: 2023. március 13.

hirdetmény

2020 tavaszán, amikor kitört 
a koronavírus-járvány, 
és az emberek bezárkóztak 
otthonaikba, az Albertfalvi 
Közösségi Ház (AKH) 
unaloműzőként hirdette 
meg az Újbudai Dekameron 
irodalmi pályázatot, amelyre 
tanulságos, humoros, pajzán 
és szerelmes történeteket 
vártak.

A pályázat lezárásaként az AKH kiadott 
egy válogatáskötetet, melynek bevezetőjé-
ben ez állt: „A veszély idején, a kényszerű 
karanténban egymást szórakoztattuk online 
novellákkal, s ebben a kötetben már offline 
tesszük, de kezdjünk el komolyan gondol-
kodni a továbblépésen is, hiszen a jövő ismét 
megváltozott, a koronavírus-járvány elmúl-
tával egy új korszak köszönt majd az embe-
riségre!”.

2022 tavaszán a ház meghirdette a future.
world című esszé- és novellaíró pályázatot, 
amely arra kérte a jelentkezőket, hogy a jö-
vőn gondolkodjanak; Oroszország ekkorra 
már megtámadta Ukrajnát, majd meglódult 
az infláció, az energiaárak az egekbe szök-
tek. A pesszimista jóslatok gazdasági világ-
válságról, újabb háborúkról szóltak. 

A pályázatot két kategóriában hirdették 
meg:
� 22. század – Korosztálytól függetlenül 

vártak esszéket és novellákat, amelyek-
ben a szerzők a következő évszázadról 
gondolkodnak, az akkori lehetséges vilá-
got mutatják be. 

� 2072 – A tizenéveseknek szóló kiírásban 
azt kérték, képzeljék el, milyen világban 
fognak élni ötven év múlva.
A felhívásra mintegy hetven pályamű ér-

kezett be, a szervezők hatvanötöt fogadtak 
el, mindegyik olvasható az ujbudaidekame-
ron.blog.hu oldalon. A zsűri 2022. november 

11-én, a Kerület Napján hirdetett ered-
ményt. A díjazott művek az Albertfalvi Kö-
zösségi Ház YouTube-csatornáján hallhatók 
Andresz Kati tolmácsolásában.

A pályázat lezárásaként decemberben 
megjelent a future.world válogatáskötet, 
harminchat írással. A kötethez az Albert-
falvi Közösségi Házban lehet hozzájutni, 
de le is lehet tölteni: akh.ujbuda.hu/
sites/default/files/attachments/
f i l e s /a k h u j b u d a h u / 2 0 2 2 _ 1 2 /      
futureworld_akh_2022_web.pdf 

Pataki Viktor irodalomtörténész a zsűri 
nevében foglalta össze a pályázat tanulsága-
it és a győztes írásokról alkotott véleményét.

A future.world pályázat a sci-fi irodalmi 
hagyományát is felidézve rávilágított: a jö-
vőről gondolkodást meghatározza a jelen 
technomediális környezete, az elmúlt öt-
ven esztendő technikai változásainak tu-
data. A beérkezett történetek fele a múl-
tat mint szebb és jobb korszakot állította 
szembe a lehetséges jövővel; jó részük 
„klasszikus” elbeszélés. Emellett szá-
mos már-már esszének nevezhető írás 
érkezett, amely nem elbeszéli, hanem 
értékeli a lehetséges jövőt, annak ha-
tását a társadalomra, a környezetre. 

A beérkezett írások zöme nega-
tív jövőképet tár az olvasók elé. 
Ahol a történet értékmegőrzésre 
vagy értékteremtésre épül, ott is nyilvánva-
ló, hogy az nem a jövőbe vetett várakozásból 
születik. Sok pályamű a szépirodalom kilá-
tásait avatta témává. Kékesi Tamás Mester-
séges inkompetencia című, különdíjas írása 
például nemcsak azt mutatja meg, hogyan 
lehet rövid, csattanós, nyelvileg kidolgo-
zott szöveget írni, hanem azt is, hogy miért 
az olvasás dönt a szerzőség és az irodalmi 
mű továbbélésének lehetőségéről.

A fiatalok közül Kardoss Hanga Utópia 
vagy disztópia? című társadalomrajza azzal 
érdemelte ki kategóriájának legjobb díját, 
hogy a műfaji keveredést (tudósítás, tárca, 
esszé) arányosan ötvöző, kiérlelt pályamun-
kát küldött. Érződik a törekvés a pozitív jö-

vőképre, ez kiemeli a többi – főként a 2072 
kategóriájában született – írás közül.

Blake Abigale Hé, Algo! című írása egy ri-
valizáló testvérpárról szól, beszélgetésüket 
Algo, egy mesterséges intelligencia alakítja, 
így egy hétköznapi szituáció válik „ember-
telenné”.

Az egyik legszellemesebb történet S. Var-
ga Zoltán Száz évvel később című írása, 
amely kulturális utalások révén kapcsolja 
össze a virtuális valóságot a jelenbeli prob-
lémákkal. 

Hasonlóan szellemes, de témájában klasz-
szikusabb Horváth Viktória Szépapám 
emlékei című novellája. A 2184-re datált 
történet úgy hozza játékba az emlékőrzés 
és irodalom kapcsolatát, hogy a diófa motí-
vumát, George Orwell művét és a költésze-
tet mint hivatást is beemeli. 

future.world: megjelentek 
a legjobb írások
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 PROGRAMAJÁNLÓ
fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

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

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

pártok  
eseményei

 � A XI. KERÜLETI 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI 
Az újbudai választókerület 
elérhetőségei: e-mail: bp11@
dkp.hu, www.facebook.com/
demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/20/977-7478, 06/21/300-1000. 
Az iroda címe: 1114 Bp., Kosztolányi 
Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 
15–18 óráig várja az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének 
munkatársai az alábbi elérhetőségeken 
várják az érdeklődők megkeresését. 
Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11., nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig 12–17, 
pénteken 9–14. 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 24-én 16 
órától a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja alkalmából a kommunizmus 
üldözötteire, megszenvedőire, 
áldozataira emlékezünk Olofsson Placid 
atya emléktáblájánál (Bartók B. út 76., 
Fadrusz utca sarok). Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke 
és önkormányzati képviselője, 
Bába Szilvia a +36/70/3799-163-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!

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, +36/30/5588-375

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 

Az Újbuda újságban 
ízelítőt olvashat 
programjainkról. 
A teljes program-
kínálatról a  www.
idosbarat.ujbuda.
hu honlapon, 
az Újbuda 60+ 
Program Facebook-
oldalán, illetve 
hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os 
telefonszámon érdek-
lődhet. A programokon 
való részvétel felté-
tele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, 
vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

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

Társaink  
a növények  
– előadás
Időpont: február 16.  
14.00–15.00
Az első előadás témája: A növé-
nyek is élőlények – egész életün-
kön végigkísérnek.  A program 
során nemcsak a növénygondozás-
ra vonatkozó praktikus gyakorlati 
információkkal és tanácsokkal 
látjuk el önöket, de újfajta szemlé-
letmódot is kaphatnak arról, hogy 
növényekkel foglalkozni, körül-
venni magunkat velük bizonyí-
tottan jó hatással van a mentális 
egészségünkre. Emellett felhívja 
a figyelmet a folyamatokra, a nö-
vények fontosságára a természet-
ben és az élet körforgásában.

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.). Előadó: Ónodi 
Szabó Sándor kertészoktató. Ér-
deklődés, információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefon-
számon. A részvétel ingyenes.

Természet járás: 
Pilis-hegység
Február 18. 
Pi l i sszent keresz t–K las t rom 
kút–Magas-hegy–Som-hegy–

Szentkút–Csobán-
ka. Találkozó: 8 

óra, Batthyány 
tér, HÉV (ind. 
8.18), táv: 12 
km, szint: 250 
m. Részvételi 
díj: ingyenes 
(jegy Pomázig). 

Tú ravezető: 
Sepsey Katalin 

(Műanyag SC). 
Előzetes jelent-
kezés szükséges 
a 06/70/251-1493-
as telefonszámon.

Fedezzük fel  
a Gyermek vasúton 
a Budai Tájvédelmi 
Körzetet 
– DINPI-kirándulás
Február 22. 9.00
A február 17-i, a Budai-hegység 
rejtett kincsei című előadáson 
elhangzottak után a Gyermek-
vasúton utazhatnak. A vasút 
nyomvonala a Budai Tájvédel-
mi Körzetben fut, szemük elé 
fog tárulni a tájegység 
valóban csodálatos vál-
tozatossága. Meg-
tudhatják majd, hogy 
miről kapták nevüket 
olyan állomások és kis 
tájak, mint a Szépjuhász-
né vagy a Virágvölgy. 
Nem utolsósorban 
a nosztalgikus érzések 
is megjelenhetnek, hiszen 
gyermekkorukban talán 
mindannyian utaztak 
az akkor még Úttö-
rővasútnak hívott já-
rat  kisvonatain. A Szé-
chenyi-hegy végállomásról egy 
könnyű sétát téve a Normafáig 
a 212-es busszal utazhatnak vissza 
Újbudára. A program kb. déli 12 
óráig tart. Jelentkezés: saját részre 
február 13–20. között lehetséges, 
minden hétköznap 9.00–13.00 kö-
zött létszám függvényében a Kérő 
utcai 60+ Programközpontban. 
Kérjük, hozza magával 60+ Ked-
vezménykártyáját; személyi iga-
zolványát; lakcímkártyáját.

Meseműhely-
foglalkozás 
felnőtteknek 
Február 23. 9.30–11.30
A foglalkozásokon az életben 
és a mesékben megjelenő élet-
feladatokkal fogunk dolgozni. 
Megtudhatjuk, milyen tudást 
és segítséget hordoznak a mesék, 

hogyan használjuk fel lelki 
erőnket a mindennapok gond-
jaiban, hogyan döntsünk helye-

sen, és tegyünk különbséget jó 
és rossz között. A mesékkel 

való találkozás után alkotás 
következik agyaggal, por- 
vagy olajpasztell krétával. 

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő 

utca 3.). Ér-
dek lődés , 

információ: hétköznap 9–14 órá-
ig a 372-4636-os telefonszámon. 
A részvétel ingyenes.

Mit kaphatunk  
a természettől?  
– előadás
Február 24. 11.00–12.00
Miért kell(ene) megtanulnunk 
újra harmóniában élni a termé-
szettel? A természettel való (újra)
kapcsolódás hatékony gyógymód 
számos testi-lelki problémára, 
emellett a bolygóra is jótékony 
hatással van. Az ökopszicholó-
gia tudományterülete foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, amely a ’90-es 
évek eleje óta létezik ezen a néven. 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.). Érdeklődés, 
információ: hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon.

Utazások  
a nagyvilágban: 
a skandináv 

életstílus – 
előadás

Február 27.  
15.00–16.00
India sajátossága-

iról sok érdekessé-
get megtudhattunk 
az előző előadás 

során, előadónk 
most Norvégiáról oszt 
meg különlegessé-
geket. Szó esik majd 

a történelemről, a magas 
életszínvonalról, termé-

szetről, nehézségekről, időjárás-
ról. Mester Gábor mesél a skan-
dináv életstílusról és az emberek 
hozzáállásáról, pár szót ejt a gaz-
daságról, és sok izgalmas képet is 
láthatnak majd. Helyszín: Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központ (Kérő utca 3.)

Hangfürdő
Február 28. 14.00–15.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.). A program 
ingyenes, előzetes jelentkezés 
egyelőre nem szükséges. Kérjük, 
hozza magával 60+ kedvezmény-
kártyáját; személyi igazolványát; 
lakcímkártyáját! Érdeklődés, in-
formáció: hétköznap 9–14 óráig 
a 372-4636-os telefonszámon.

Komplex 
mozgásszervi 
állapotfelmérés 
– előzzük meg a láb-  
és derékfájást!
Ismét van lehetőségük regisztrálni 
a 60+ program komplex mozgás-
szervi állapotfelmérésének febru-
ári és márciusi tervezett időpont-
jaira azoknak, akik korábban nem 
vettek részt ilyenen. Jelentkezni 
az Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központ-
ban (Kérő utca 3.) lehet február 
15.–március 10. között hétköznap 
9.30–13 óráig, személyi igazol-
vány, lakcímkártya és az Újbuda 
60+ Kedvezménykártya együttes 
bemutatásával, kizárólag szemé-
lyesen és saját részre.

Egyéni gyógytorna-
tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése 
érdekében tapasztalt gyógytor-
nász szakember segít személyes 
tanácsadás keretében. Lehető-
ség nyílik egyéni mozgásszervi 
problémák megoldásainak átbe-
szélésére; tanácsot kaphat, hogy 
a hétköznapokban mire figyeljen, 
mit tegyen, ha fájdalom jelentke-
zik, vagy hogy a 60+ programon 
belül meghirdetett tornák, moz-
gásformák közül melyik ajánlott 
önnek.

Időpont: minden hétfőn 12.00–
13.00. Helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). A tanács-
adás ingyenes, de előzetes idő-
pont-egyeztetéshez kötött. Je-
lentkezés személyesen hétköznap 
9.30–13 óráig személyi igazol-
vány, lakcímkártya és az Újbuda 
60+ Kedvezménykártya együttes 
bemutatásával saját részre, illetve 
telefonon a 372-4636-os számon.

Nőnapi rendezvény 
– beharangozó
Március 8-án 10 órától az Újbuda 
60+ Program részeként ismét több 
helyszínen lesz nőnapi rendezvény. 
Az eseményekre és a jelentkezésre 
vonatkozó további információkról 
február 20-ától érdeklődhetnek 
személyesen hétköznap 9–14 óráig 
az Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központban, 
illetve telefonon a 372-4636-os 
számon.

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

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

KORO1/23/02Ú2

LEGYEN RÉSZESE AZ ÉRTÉKES PILLANATOKNAK!

JÖJJÖN BE HOZZÁNK INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA

ÉS PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.

/A csarnok emeletén, az SZTK felöl i oldalon/

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

Egyeztessen velünk időpontot!

A hiperinfláció, a nyersanyagár- 
robbanás és a rezsiválság már 
2022-ben felbolygatta az ingatlan-
piacot: a korszerű házak, lakások 
árai elszálltak, az alacsony ener-
getikai besorolásúak viszont 
nehezen eladhatóvá váltak. 
Az év utolsó negyedére – a hosszú 
menetelés után – megtorpant 
a piac. A szakma idén csökkenő 
kereslettel és árakkal számol, de 
nagy olcsóságra azért nem kell 
számítani.

– Éves összevetésben 40 százalékkal esett 
vissza mára az adásvételek száma az ingat-
lanpiacon. A folyamat 2022 második felétől 
indult, miután kitört a háború és felfordult 
az európai gazdaság. Kevesebb lett a vevő, 
az árak pedig már tavaly ősszel stagnálásra 

váltottak – összegzett Balogh László ingat-
lanszakértő. Most hasonló áron vehetünk 
ingatlant, mint tavaly ősszel, de még mindig 
15-20 százalékkal drágábban, mint tavaly 
februárban. Az ingatlan.com szakembere 
elmondta, Újbudán az elmúlt évben az új 
építésű lakóparkok fejlesztése feljebb húzta 
az árakat, ami keresletet csábított a kerületbe, 
így Újbuda lakáspiaci szempontból még min-
dig a fővárosi top háromba tartozik a XIII. 
és a XIV. kerület mellett.

A piac lassulásához más is hozzájárult. 
A magas infláció ellen a jegybank alapka-
mat-emeléssel védekezik, amit a kereske-
delmi bankok lekövettek a lakáshiteleknél. 
Míg másfél évvel ezelőtt akár 2–3 száza-
lékos kamattal is felvehettünk hitelt, addig 
most az átlagkamat 10 százalék felett jár. 
A szakértő elmondta, az ingatlanpiac 2015 
óta tartó „hét bő esztendeje” alatt minden 
évben 20–25 százalékkal nőttek a budapes-
ti és a nagyvárosi ingatlanárak, ami közel 
háromszoros emelkedést jelentett ebben 

az időszakban. Ezalatt az alacsony kama-
tok mellett kedvezőbb piaci hitelhez lehe-
tett jutni, mint amit az állami családi ott-
honteremtési kedvezmény (CSOK) mellett 
lehetett felvenni.

 – A piaci feltételek megváltozása miatt 
az adásvételek száma a 2021-es 165 ezerről 
2023-ra akár 100 ezerre is mérséklődhet – 
mondta Balogh László. Sokan azt remélik, 
meredeken esnek majd az árak, de ez általában 
lassan megy végbe. A 2008-as gazdasági vi-
lágválság alatt az ingatlanpiacon 25 százalé-
kos árcsökkenés zajlott le négy év alatt. Az in-
gatlanos szerint a mostani rezsiválság látható 
változásokat indított be. Bár nagyon kevés fel-
újítás történt tavaly, már látható, hogy elindult 
egy korszerűsítési hullám; egy komolyabb 
energiahatékonysági beruházás milliókkal 
is megnövelheti az ingatlan értékét. – Mivel 
a lakásárak stagnálnak, akárcsak az albérleti 
díjak, az ingatlan most nem tekinthető jó be-
fektetésnek – tette hozzá a szakértő.

T. D.

Kevesebb lakást  
veszünk,  
csökkenhetnek  
az ingatlanárak

ÁLLÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázati határidő: 
2023. február 25.

ADATRÖGZÍTŐ

RÉSZLETEK: UJBUDA.HU
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Újbuda Önkormányzata ered-
ményesen vett részt a European 
City Facility Program (ECFP) 
pályázati felhívásán. A támo-
gatásra kiválasztott pályázati 
projekt részeként egy ener-
getikai beruházási koncepció 
készül az önkormányzat 
szervezésével. 

A beruházási koncepció energiahaté-
konyságot növelő és megújuló energiát 
hasznosító beavatkozásokat fog megha-
tározni az önkormányzat tulajdonában 
lévő intézményi épületekre (bölcsődék, 
óvodák, iskolák, sportközpontok, szoci-
ális és kulturális intézmények), valamint 
a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú 
lakóépületekre. A koncepció magába fog-
lalja a Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó 
Szövetkezet üzemeltetésében lévő, Etele 
út menti, egyenként 100 lakásos, paneles 
házgyári technológiával épült házak nap-
energia-hasznosítással kapcsolatos kezde-
ményezéseit is. Utóbbi azért fontos, mert 
az ECFP kifejezetten támogatja a helyi ön-
kormányzatok és a lakóközösségek közötti 
együttműködést helyi energiacélok közös 
megvalósítására (például energiaközössé-
gek előkészítésében).

A beruházási koncepció az energetikai 
felmérés és az energetikai korszerűsítés 

műszaki lehetőségeinek 
meghatározásán túl tar-
talmazni fogja az épü-
letek megújuló energia-
forrási (napenergia) 
potenciálját, a beruhá-
zás költségbecslését és a megtérülési idő 
számítását. Egy lehetséges helyi ener-
giaközösséget is megalapoznak; ennek 
rendeltetése, hogy a helyben napelemek-
kel megtermelt villamos energiát hely-
ben használják fel, a közösség résztvevői 
között létrejövő saját belső elszámolási 
rendszerrel. Az épületek napenergia-po-

tenciálját a 2022 őszén elké-
szült fővárosi benapozottsági 

térkép adatainak felhasz-
nálásával állapítják meg. 
A koncepció nagy számú 

épület beruházásait kí-
vánja egy csomagba foglalni, ezért olyan 
finanszírozási formákat vesz figyelem-
be, amelyek alapját a fosszilis energia 
megcélzott megtakarítása vagy kiváltása 
képezi (például zöld hitel, harmadik part-
nert bevonó finanszírozás).

Az energiaárak ugrásszerű emelkedé-
se különösen indokolttá teszi az ilyen ke-

rületi energetikai beruházási koncepció 
elkészítését. Tudatos energiafelhasználás-
sal, a meglévő lehetőségek körültekintőbb 
és átgondoltabb kihasználásával sokat te-
hetünk a klímaváltozás mértékének csök-
kentéséért és az Újbuda Klímastratégiájá-
ban vállalt feladatok megvalósításáért.

A támogatás összege: 60 000 euró
Támogató: ENERGY CITIES (F-25000 

Besancon, Franciaország; 2 Chemin de Pa-
lente, adószám: FR 55379716764)

A projekt a HORIZON 2020 Kutatás 
és Innováció Program keretében kerül fi-
nanszírozásra.

új lakóink

közös sport

keresztrejtvény
Kosztolányi Dezső: Februári óda című költeményéből idé-
zünk.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (L, H, Ó, Á, V). 13. Vi-
lágbajnok asztaliteniszező, edző, sportvezető (Ferenc). 14. 
Kellemetlen illatú. 15. Elképzelés. 16. Vonatkozó névmás. 17. 
Folyamatos helyváltoztatást végez. 18. Író, a márciusi ifjak 
egyike (Mór). 19. A fővárosba érkezik. 21. Aukció kezdete! 
22. Űrmérték, röv. 23. Tinódi Sebestyén hangszere. 24. Jár-
tatja a száját. 27. Lezsák Sándor 
József Attila-díjas költő, politikus 
névbetűi. 29. Forgatócsoport. 31. 
Bács-Kiskun vármegyei község. 
33. Digitális térképészeti adatbá-
zis, röv. 35. Megreked. 37. Német 
eredetű becenévből önállósult 
női név. 38. Világbajnok spanyol 
labdarúgó (Sergio). 40. Ukrán 
és norvég gépkocsijelzés. 41. Mo-
hamedán isten. 42. Útszakasz. 
43. Árukivitel. 45. A távolabbi. 
46. Széchenyi-díjas polihisztor 
(László). 48. Összetételekben 
kővel való kapcsolatot jelöl. 50. 
Az irodalom határai! 51. … Will-
berg, USA-beli masszázsterape-
uta, koreográfus és karikatúrista 
(KRIOTA). 53. Régi űrmérték. 
55. Libanoni autójel. 57. Hátmasz-
százs része! 58. Makacs szennye-
ződést eltávolítana. 61. Lajstrom. 
63. Meg nem nevezett személy 
cégnevekben. 64. Karbamid-da-
rab! 65. Olasz férfinév. 66. Fede-
les tároló. 67. A népköltés szerint: 
a tövin költ a ruca.

Függőleges: 1. Triplán: társas-
tánc. 2. Olimpiai bajnok birkózó, 
edző (András). 3. Boldogságot 
tükröző derűs jelenet. 4. Háziál-
lat. 5. Elvetél. 6. Rágcsáló, a házi 
egér rokona.7. Germán férfinév. 8. 
IÖG. 9. … mester, névbetűiről ismert középkori festőnk. 10. 
Lábadozót teljes felgyógyulásig ápol. 11. Részeshatározó rag. 
12. Marcel Forhan francia villamosmérnök és okkultista író 
álneve (YRAM). 17. Valamely alkotórész nélküli. 18. Örök-
ség. 19. Az idézet második része (Ö, E, S, N, E). 20. Borí-
tókosár. 21. Sav, angolul. 25. Borszesz. 26. Humorista, zenész 
(Miklós). 28. Londoni állam! 30. Timföld. 32. Az ötödik íz. 

34. Tölgytermés, névelővel. 36. Részesedik. 39. Gépet kezelő 
személy. 41. Isten ostora. 43. Ókori közel-keleti ország. 44. 
Visszavágás. 47. Női név. 49. A hét vezér egyike. 52. Lentebb. 
54. Jézus hitetlenkedő apostola. 56. Osztrák nagyváros. 59. 
Hős, olaszul (EROE). 60. A győzelem görög istennője. 62. 
Küszöb része! 63. TOŰ. 66. Diszprózium vegyjele. 67. Tö-
megmérték, röv. 68. Agárdy Gábor Kossuth- és Jászai-díjas 
színész és ikonfestő monogramja.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 19. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2023. 02. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A téli napok végtelen sorából úgy 
sandítok a tavaszra megint”. Nyertese: Vincze Györgyné, 1119 
Bp., Albert u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőség-
ben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Kerékfy Kristóf vagyok, január 27-én születtem. So-
káig nem akartam kibújni Anyuci pocakjából, mert 
ott nagyon jó volt nekem, de végül nem bánom, 
hogy már kint vagyok, mert rengeteg érdekes dol-
got látok. Van három bátyám, őket korábban csak 
hallottam, de most már látom is és végre be tudom 
bizonyítani, hogy én még náluk is hangosabban tu-
dok beszélni!

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe 
a kerületi babákról készült fényképeket. 

A fotó kat elektronikus formában a  

media11@ujbuda.hu  
e-mail címre kérjük.  

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

ÚJBUDA  
ÚJ LAKÓI

Minden eddiginél sikeresebb sze-
zonnal búcsúzott 2022-től az új-
budai Rock’n’Magic Sportegye-
sület. A szinte minden kerületi 
iskolában jelen lévő csapat tavaly 
öt-öt világ-, illetve Európa-bajno-
ki címmel gazdagodott. – Ez ed-
dig egyetlen magyar vagy külföl-
di klubnak sem sikerült – mondta 
Lengyel Veronika, a Rock and 
Magic SE elnöke, huszonnégy-
szeres világbajnok – A tízéves 
egyesület célja az akrobatikus 
rock and roll legmagasabb szintre 
emelése, a sportág megszeretteté-
se, a professzionális táncoktatás, 
az utánpótlás-nevelés, a verse-
nyeztetés – tette hozzá. 

– Az ágazatot a Magyar 
Táncsport Szakszövetség szer-
vezi; az akrobatikus rock and 
roll Magyarországon népszerű, 
sikeres, ám nem olimpiai szám, 
így nagy a hiány támogatókból 
– folytatta a szakedző, táncok-
tató, koreográfus. Az egyesület 

Akrobatikus rock and roll a legmagasabb szinten

Rekordévet zárt tavaly 
a Rock’n’Magic SE

Tom és Jerry együtt táncol
Király Ádám 2022-ben párjával, Mercs Grétával 

lett világ- és Európa-bajnok, ők a sportág első felnőtt 
világbajnokai Magyarországon. Kűrjeik témája 
az AC/DC zenekar, valamint a Tom és Jerry volt.

Oscar-díjat nekik!
Az egyesületen belül alakult meg a világ legeredményesebb 

női formációja, a Supergirls, amely 2016-ban az egyik kereskedelmi 
tévécsatorna tehetségkutató műsorában lett országosan ismert. 
Számos nagy témát vittek már színpadra, kiemelkedett közülük 
az Oscar-díj átadásáról szóló koreográfia.

Tavaly valóra vált a Rock’n’Magic SE egyik nagy álma, megala-
kult a legmagasabb kategóriájú felnőtt páros nagyformáció, 

a The Clue. A csapat 2022-ben világbajnokságot nyert. 

Újbuda energia- és klímacéljait  
támogató beruházási koncepció  
európai uniós támogatással

A mosoly a bemelegítés alatt is kötelező
Edzenek a Rock’n’Magic SE tagjai. Lengyel Veronika elnök, 

koreográfus, vezetőtréner első szavára csatasorba rendeződnek 
a gyerekek, a serdülők és a felnőtt táncosok. Az egyik kötelező elem 
a mosoly, ami a versenyeken is elengedhetetlen

Minden eddiginél jobb  
év volt a tavalyi

A Rock’n’Magic tagjai kitartóan gyakorolnak, 
hetente több alkalommal, ennek is köszönhető, 
hogy Újbuda csapata tavaly többszörös rekorder 
lett. A sportegyesületet vezető Lengyel Veronika 28 
éve az egyetemes akrobatikus rock and roll oktatás 
meghatározó alakja.

állandó kiadásai közé tartoznak 
sok egyéb mellett a teremdíjak 
és a versenydresszek varratási 
költségei. A legutóbbi világbaj-
nokságon az egyik, csaknem tíz-
tagú formációban csak a fősze-
replő táncos ruhája cipővel együtt 
140 ezer forintba került. A töb-
biek öltözete 100 ezer forint kö-
rül alakult. A csapatnak nincs 
szponzora, a kiadások nagy részét 
a tanulók családjai dobják össze. 
Az anyagi nehézségek ellenére 
a sportolók töretlen lelkesedéssel 
járnak edzésre heti négy-öt alka-
lommal, majd mérettetik meg ma-
gukat a különböző versenyeken. 
(Az idei Európa-bajnokságot júni-
usban Magyarországon rendezik.) 

– Az egyesület emblémája egy 
csillag, amely a varázslatot, a ra-
gyogást és a kiválóságot jelképe-
zi – mesélte Lengyel Veronika. 
A logón kisebb csillagok is sze-
repelnek, amelyek a világbajnoki 
címeket jelzik. Ezek számát ta-
valy ötször kellett módosítani. 
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A Bajnokok Ligájában kikapott 
a Ferencvárostól, de a magyar bajnok-
ságban dupla győzelemmel halad 
az OSC vízilabdacsapata.

A Genesys OSC-Újbuda 9-7-re nyert az A-Híd Va-
sasPlaket vendégeként a férfi vízilabda OB I alap-
szakaszában. A magyar válogatott, Manhercz Krisz-
tián négy góllal vette ki részét a fontos sikerből. 
A nagyszünetben 5-4-re ment a Vasas, de Manhercz 
főszereplésével és három góljával fordított, és 7-6-
nál először vezetett a tavalyi ezüstérmes. Előnyét pe-
dig meg is duplázta a lefújásig az OSC, Varga Dániel 
vezetésével először legyőzve a piros-kékeket.

A következő bajnoki körben egy másik fővárosi 
rivális, a KSI várt a második helyen álló újbudai gár-
dára, és az OSC magabiztosabban, hat góllal verte 
ellenfelét a Nyéki Imre Uszodában, hozva a kötelező 
győzelmet. Manhercz itt is együttese legeredmé-

nyesebb játékosának bizo-
nyult, három találattal zárta 

a Kondorosi úti összecsapást. 
A férfi vízilabda Bajnokok Ligája 

csoportküzdelmeinek hetedik fordu-
lójával, magyar rangadóval folytatódott a program, 
sajnos az újbudai srácok négygólos vereséget szen-
vedtek az FTC-től.

Az előző körben mindkét magyar gárda bravúros 
teljesítményt nyújtott, igaz, az OSC-nek végül be 
kellett érnie egy ponttal a Jug Dubrvonik elleni mér-
kőzésen, míg a Ferencváros két góllal múlta felül 
az előző idényben döntős, a mostani szezonban ad-
dig veretlen szerb Novi Beogradot. A mostani pár-
harc a második negyedben dőlt el, amikor az FTC 
hét gólt dobott és csak egyet kapott. Három szakasz 
után 13-5-re vezetett, az OSC viszont az utolsó nyolc 
percben jelentősen faragott a hátrányából. Az OSC 
hátránya így öt pontra nőtt a Dubrovnikkal szemben 
a továbbjutó helyért.

Női jégkorong: győzelmek 
a Tüskecsarnokban
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Az áprilisi elit világbajnokságra készülő 
magyar női jégkorong-válogatott 
3-0-ra nyert a norvég csapat ellen 
az Öt Nemzet Torna második forduló-
jában az újbudai Tüskecsarnokban.

A Pat Cortina szövetségi kapitányt klubelfoglalt-
ság miatt nélkülöző magyar együttes kedden 7-6-os 
diadalt aratott a szlovákok felett, most pedig a ki-
egyenlített első harmadot követően a meccs derekán 
Kreisz Emma szerzett vezetést. Intő jel volt azonban, 
hogy öt emberelőnyt sem sikerült gólra váltani, eb-
ben a szakaszban 16-1 volt a kapura lövések aránya 
a hazaiak javára.

A záró játékrész elején éppen Kreiszt állították ki 
gáncsolásért, ám Jókai Szilágyi Kinga emberhátrány-
ban betalált. A hajrában Garát-Gasparics Fanni üres 
kapus góljával alakult ki a végeredmény.

A magyarok szombaton a francia, míg vasárnap 
a japán együttessel találkoztak. Utóbbi két gárda 
szintén világbajnoki A-csoportos.

MTI

OSC: bajnoki menetelés, 
vereség a BL-ben

Eredmények:
E.ON OB I, 12. forduló:

A-Híd VasasPlaket–Genesys OSC-Újbuda 7-9  
(2-2, 3-2, 1-3, 1-2)

E.ON OB I, 13. forduló:
Genesys OSC-Újbuda–KSI SE 15-9 (3-2, 5-2, 4-3, 3-2)

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, B csoport,  
7. forduló:
Genesys OSC Újbuda–FTC-Telekom Waterpolo 12-16 
(2-3, 1-7, 2-3, 7-3)
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KEZEDBEN A MEGOLDÁS. TÖLTSD LE TE IS! ÚJBUDAPP!


