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Indul az újbudai  
közösségi költségvetés
Az önkormányzatok nem valamiért, hanem valakikért, a helyiekért működnek. A közös ügyeink 
attól válnak közössé, hogy azokról együtt és egyetértésben döntünk. Újbuda Önkormányzata 2019 
októbere óta igyekszik mindig olyan fejlesztéseket végrehajtani, melyek bírják az újbudaiak támo-
gatását. 2023-ban a világszerte egyre inkább terjedő részvételi innovációval él az önkormányzat 
akkor, amikor még szélesebbre nyitja a közös ügyek alakításának lehetőségét. Most április 9-éig 
minden újbudai beküldheti ötleteit, majd az elfogadott tervek közül szavazhat azokra, amelyeket 
szeretne teljesülni látni közvetlen lakókörnyezetében.

Beküldőlap: 2. oldal
Cikkünk: 3. oldal

Az oldalon  
látható ötletek 
nem valós 
projektek, 
a képek 
illusztrációként 
szolgálnak
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Online beküldőfelület és részletes kiírás:

KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS

ÚJBUDAI

60 MILLIÓ FORINT

A KAMPÁNY SZAKASZAI KÖLTSÉGVETÉS

KREATÍV, KÖZÖSSÉGI, DEMOKRATIKUS
Az önkormányzatok nem valamiért, hanem valaki-
kért, a helyiekért működnek. A közös ügyeink attól 
válnak közössé, hogy azokról együtt és egyetér-
tésben döntünk. Újbuda Önkormányzata 2019 ok-
tóbere óta olyan fejlesztéseket hajt végre, melyek 
bírják az újbudaiak támogatását. 2023-ban a vi-
lágszerte egyre inkább terjedő részvételi innová-
cióval élünk akkor, amikor még szélesebbre nyitjuk 
közös ügyeink alakításának lehetőségét. Hiszünk 
abban, hogy a lakosság tudja leginkább megfo-
galmazni, hogy milyen változásokra van szüksége 
a környezetében. 

A részvételi költségvetés nem pályázat, hanem 
olyan közös gondolkodás, amely során az ötlete-
ket is a kerület közössége adja, és a megvalósu-
lásra kerülő fejlesztést is az újbudaiak választják 
ki szavazataikkal. A folyamatban részt vehet min-
den 16. életévét betöltött újbudai lakos.

Javaslataikat elektronikus felületen, a lenti linken, 
e-mailen a kozossegikoltsegvetes@ujbuda.hu cí-
men, papíralapon pedig a javaslatgyűjtő ládák 
mellett található vagy az Újbuda újságból kivá-
gott űrlapon várjuk.

• 60+ programközpontok 
• közösségi házak
• kerületi fenntartású 
  bölcsődék és óvodák
• a Polgármesteri 
  Hivatal portáin
• B32 Galéria és Kultúrtér 
• Sport11 Központ

AZ ÉN ÖTLETEM: KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS

ÚJBUDAI

Irányítószámom:

A javaslatom rövid címe:

A megvalósítás pontos helye:

A javaslat leírása:

FEBRUÁR 27.–ÁPRILIS 9.

ÁPRILIS 10.–MÁJUS 10.

MÁJUS 11.–JÚNIUS 11.

Ötletgyűjtési szakasz. Beküldés online és papíron.

A beérkezett ötletek megvalósíthatóságát szakértők értékelik.

SZAVAZÁS. Az újbudaiak online és papíron döntenek a megvalósuló projektekről.

Az Újbudai Közösségi Költségvetés keretösszege

Az összeg Újbuda 6 körzetére osztható szét,  
tehát körzetenként a nyertes projektek  

10 millió forinton osztozhatnak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján történik. A javaslattétellel Ön hozzájárul személyes 
adatainak kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy azokat kizárólag Újbuda Önkormányzatának arra kijelölt munkatársa fogja megismerni, az adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. A megküldött adatok kizárólag a 

Közösségi Költségvetés tervezésének ideje alatt és csak annak megvalósítása céljából kerülnek felhasználásra, azt követően törlésre kerülnek.

Nevem:

HOL LEHET LEADNI 
AZ ÖTLETEKET?

Körzet (húzza alá a megfelelőt):
1. Őrmező, Kőérberek, Kamaraerdő
2. Albertfalva, Kelenvölgy
3. Kelenföld, Nádorkert

4. Lágymányos Szentimreváros, Gellérthegy
5. Sasad, Sas-hegy
6. Gazdagrét, Madárhegy

ujbuda.hu/otlet

(nem kötelező)
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Az Újbudai Közösségi Költségvetés keretösszege

A részvételi vagy közösségi költségvetést gyakran „Porto Alegre 
modell” néven emlegetik a szakértők, mivel 1989-ben a brazil 
nagyvárosban vezették be először ezt a döntéshozatali formát – 
idézte fel a közösségi költségvetésről szóló tavaly megjelent ta-
nulmányában a Transparency International Magyarország (TI). 
A modell Brazíliában komoly népszerűségre tett szert, több mint 
100 településen vezették be, majd világszerte is terjedni kezdett.

A részvételi költségvetés mint eszköz a képviseleti demokrácia 
hiányosságaira adott válaszreakciók közül az egyik legsikeresebb-
nek tekinthető – állapította meg a TI. Koncepcionálisan a tanács-
kozó demokrácia modelljébe illeszkedik, amely a választásokon 
alapuló képviseleti demokrácia mellett a polgárok minél szélesebb 
körének bevonására törekszik, mind a döntések meghozatalában, 
mind azok előkészítésében, elmosva ezzel a „szakértők” és a „lai-
kusok” közötti határvonalat 

A módszer lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösség köz-
vetlenül döntsön környezete fejlesztéséről, vagyis a lakosság ne 
kizárólag a választott képviselőkön keresztül gyakorolja a demok-
ráciát. A döntéshozók számos helyen felismerték, hogy a lakosság 
tudja leginkább megfogalmazni, hogy milyen változásokra van 
szüksége a környezetében.

A folyamat során a lakosság javaslatot tesz arra, hogy az önkor-
mányzat mire fordítsa a helyi költségvetés meghatározott részét. 
Ezt követően a lakosok szavazhatnak, végül a legtöbb voksot el-
nyerő javaslatokat az önkormányzat megvalósítja, majd a követ-
kező tervezési időszakban újra elindítja az igények felmérését. 
Lényeges elem, hogy a tapasztalatokat beépítve újragondolják, fi-
nomhangolják a folyamatot, amely ciklikussá válik.

Az utóbbi években Magyarországon is egyre több önkormány-
zatnál honosodott meg az a gyakorlat, hogy a költségvetés egy 
része felett a lakosság rendelkezzen. A 2019-es önkormányzati 
választások során számos kampányban elhangzott a részvételiség 
ígérete, majd a választásokat követően elkezdődtek a programok.

A lendület a 2020-ban kezdődő koronavírus járvány hatására né-
mileg megtorpant – emlékeztetett a TI tanulmánya –, hiszen amel-
lett, hogy nehezebbé vagy lehetetlenné vált a személyes találko-
zás, a veszélyhelyzeti intézkedések az önkormányzatok büdzséjét 
jelentősen megnyirbálták. A kormányzati elvonások miatt az ön-
kormányzatok a korábbi éveknél lényegesen alacsonyabb fejlesz-
tési forrásokra támaszkodhattak, ugyanakkor sok esetben növekvő 
kiadásokkal számolhattak.

Budapesten ez év elején zárult le a 3. fővárosi közösségi költségve-
tés ötletgyűjtése, összesen 599 javaslat érkezett be. A Főpolgármes-
teri Hivatal már az ötletgyűjtés időszakában elkezdte azok feldol-
gozását, és mindegyiknél elvégzik a megvalósíthatósági felmérést. 
Adott esetben egy ötletet több érintett önkormányzati egység vagy 
cég is véleményezhet, sőt, konkrét helyszínre szóló javaslat esetén 
az érintett kerületi önkormányzat is, majd azokat az ötleteket, ame-
lyeket a hivatal megvalósíthatónak ítél, szavazásra bocsátják.

A 2023-as évvel  
kezdődően Újbuda 
Önkormányzata 
lehetőséget 
nyújt a kerületi-
eknek arra, hogy 
a közösségi költ-
ségvetés eszközével 
közvetlenül döntsenek 
Újbuda fejlesztéséről. 
Erre a célra az önkor-
mányzat vezetése 
a kerület hat 
körzetére 10-10 
millió forintot, 
tehát összesen  
60 millió forintot 
különített el. 

A közösségi költségvetés 
első, javaslattételi szaka-
szában azokat a kreatív, 
jobbító szándékú fejlesz-
tési ötleteket várjuk, ame-
lyek közérdekű célt szolgál-
nak, vagyis Újbuda és az itt élők érdekeit tartják szem előtt. Továbbá 
tekintettel vannak a rendelkezésre álló összegre, a megvalósítás után 
nem járnak pluszkiadással, nem ütköznek jogszabályba és a kerület ille-
tékességi körébe tartoznak. 

Érdemes konkrét, nagyobb közösségek életét megkönnyítő kerületi hely-
színhez kötődő ötletet javasolni, így nagyobb eséllyel jut el az elképzelés 
a megvalósításig. A teljes keretösszeg tehát 60 millió forint, melyből a hat 
körzet mindegyikében 10 millió forintig van lehetőség a projektek megva-
lósítására. A körzetekről a fenti térkép segítségével tájékozódhat. 

Javaslattételi időszak:  
február 27.–április 9.
Javaslataikat az önkormányzat honlapjáról elérhető űrlapon, e-mailben 
a kozossegikoltsegvetes@ujbuda.hu címen várjuk, papíralapon pedig a ja-
vaslatgyűjtő ládák mellett található vagy az Újbuda újságból kivágott 
űrlapon, amelyet bedobhatnak a kerület különböző pontjain kihelyezett 
gyűjtőládákba: 

60+ programközpontok (Kérő u. 3., Bölcső u. 3.) l közösségi há-
zak l kerületi fenntartású bölcsődék és óvodák l Polgármesteri 
Hivatal, porta l B32 Galéria és Kultúrtér l Sport11 Központ

A javaslatnak tartalmaznia kell a projekt nevét, rövid leírását, indoklását, 
illetve azt, hogy melyik körzetet érinti, ezen felül meg kell adni a javas-
lattevő nevét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. 
Egy személy több különböző javaslatot is beadhat. 

Tudjuk, nem könnyű feladat megállapítani, hogy egy ötlet minden 
szempontnak megfelel-e, ezért ebben a szakaszban ötletelő műhelyeket 
szervezünk, ahol szakértők segítenek tökéletesíteni az elképzeléseket. 

Döntési szakasz: április 10.–május 10.
A beérkezett javaslatokat összesítjük, és azokról egy szakemberekből 
álló bizottság dönt majd, amely megállapítja, hogy egy ötlet megvalósít-
ható-e, és ha igen, mennyibe kerülne. 

Az azonos elemeket tartalmazó ötletek a szavazási fordulóra össze-
vonhatók (a javaslattevők egyetértésével). Valamennyi javaslattevő visz-
szajelzést kap ötlete elfogadásáról, esetleges elutasításáról vagy ágazati 
programba kerüléséről.

A szavazási folyamat: május 11.–június 11.
Arról, hogy mi valósuljon meg a döntőbe került projektekből, szintén 
a lakosság határoz. Szavazni online és papíron is lehet, a javaslatgyűjtés-
nél leírt módszerekkel és helyszíneken. Egy személy több ötletet is támo-
gathat, de mindegyikre csak egyszer szavazhat. A határidőre beérkezett 
szavazatokat összesítjük, és az eredményt nyilvánosságra hozzuk. 

A befejező fázis
A nyertes ötleteket Újbuda Önkormányzata valósítja meg. A fő lépé-
sek, feladatok áttekintése után bemutatjuk, milyen ütemtervben realizá-
lódhatnak a nyertes ötletek, milyen lépések történtek meg, illetve me-
lyek a további betervezett tevékenységek. Az önkormányzat honlapján 
az érintett ötletek adatlapjaira is felkerülnek a legfrissebb információk.

Indul az Újbudai Közösségi Költségvetés

Az újbudaiak ötlete, 
az újbudaiak döntése

ŐRMEZŐ
KŐÉRBEREK

KAMARAERDŐ

ALBERTFALVA
KELENVÖLGY

KELENFÖLD
NÁDORKERT

LÁGYMÁNYOS
SZENTIMREVÁROS

GELLÉRTHEGYSASAD
SASHEGY

GAZDAGRÉT
MADÁRHEGY

Részvételi 
költségvetés,  
avagy a Porto  
Alegre modell

A KÖRZETEK

Egy megvalósult ötlet Óbudán

Szavazóláda Bostonban

Nyertes projektek Budapesten

Közösségi tervezés: elkészült 
bicikliút Párizsban

Közösségi gyűlésen alakítják a részvételi  
költségvetés projektjeit a brazíliai Porto Alegrében
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Újbuda Önkormányzata 20 millió 
forinttal támogatja a háziorvosokat 
megnövekedett rezsiköltségeik 
kifizetésében.

Az infláció elszabadulása, a rezsiválság nehéz hely-
zetbe hozta az újbudai háziorvosi szolgáltatókat 
2023 januárjára. Rezsikiadásaik megsokszorozód-
tak: összesen 60 millió forintra volna szükségük, 
hogy számláikat kifizethessék. A Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) viszont nem 
emelte a költségtérítés összegét, és ezzel veszélybe 
került az alapellátás.  

Újbuda Önkormányzata hozzájárul a számlák ki-
egyenlítéséhez, a megemelkedett közműdíjak kifize-
téséhez egy e célra elkülönített 20 millió forintos keret 
vehető igénybe. A zavartalan betegellátást szolgáló 
intézkedésről annak ellenére döntött a kerület vezeté-
se, hogy a kormány megemelte az önkormányzatokra 
kivetett terheket – Újbuda már a központi költségvetés 
nettó befizetője –, ráadásul nem tudni, mikor szervezi 
ki az állam a háziorvosi szolgáltatásokat. 

László Imre polgármester levélben hívta fel 
az egészségügyi ellátásért felelős belügyminisz-
ter, Pintér Sándor figyelmét, hogy a nem kiérlelt 
és a szakmai köztestülettel nem egyeztetett intéz-
kedéseken kívül a pénzügyi teljesítés, jelen esetben 
a rezsiemelkedés kompenzálásának elégtelensége 
is veszélyezteti az alapellátás stabilitását. Újbuda 
polgármestere arra is rámutatott, hogy a Szent Kris-
tóf Szakrendelő jelentős pénzügyi hiánnyal küzd, 
és a járóbeteg-ellátás finanszírozása messze nem fe-
dezi a tényleges költségeket.  

Kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötte 
Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mester kerületünk egyik 
büszkeségét, Miklós György 
Weiner Leó-díjas zongo-
raművészt, tanárt.

Miklós György a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola zongora 
szakán végzett 1955-ben Böszörmé-
nyi-Nagy Béla és Solymos Péter tanít-
ványaként. Negyven évig volt az Or-
szágos Filharmónia szólistája, tanított 
a Fővárosi Zeneiskolában és a Zenea-
kadémián.

Kezdőként Weiner Leó tanítványa 
lett, amit hatalmas megtiszteltetésként 
élt meg, máig szívesen idézi fel emlékét. Weiner a saját ott-
honában oktatta, éveken át zenéltek együtt.

Több ezer hangversenyen lépett fel a világ számos táján. 
Angliától Japánig hallható volt csodálatos játéka. A Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Nemzeti Filharmoni-
kusok és a MÁV Szimfonikusok szólistájaként olyan világ-
klasszisokkal dolgozott együtt, mint Ferencsik János vagy 
Tarjáni Ferenc. Jó barátjaként mesélt Cziffra Györgyről. 
Hanglemezei jelentek meg, gyakran volt hallható a rádi-
óban is. 

Látogatásunkkor kicsit szomorú volt, mert nemrég bú-
csúzott el egykori osztálytársától, a januárban elhunyt 
Mécs Imrétől.  Nem telik el úgy nap, hogy ne hallgatna 
zenét. Nagy kedvence Brahms, akinek műveit talán legszí-
vesebben játszotta. Szakmai hiány érzete mindössze azért 
van, mert nem adatott meg, hogy eljátssza Gershwin Zon-
goraversenyét. 

Mikor megkérdeztük, mire a legbüszkébb, nem a hang-
versenyeiről beszélt, hanem feleségéről és öt gyermekéről. 
Azt mondta, a többi csak ráadás volt.

aktuálisaktuális

Csökkenhetnek a várólisták a szakrendelőben

TÖBB SZÁZ ÚJABB 
ULTRAHANGVIZSGÁLAT

Déli Körvasút: Ferencváros 
is beszáll a perbe Húszmilliós támogatás  

a háziorvosoknakFerencváros is csatla-
kozott a Déli Körvasút 
környezetvédelmi 
engedélye ellen indított 
perhez.

Újbuda Önkormányzata két civil 
szervezettel közösen közigazga-
tási perben fordult a bírósághoz, 
miután a Déli Körvas-
út adott szakaszá-
nak beruházója, 
a Mészáros Lőrinc 
tulajdonában lévő 
V-Híd Építő Zrt. 
2022 végén beje-
lentette: ezer fát 
terveznek kivágni 
Újbudán a vágány-
bővítés miatt. A tavaly elrendelt 
fakivágási moratórium idén janu-
ár 15-éig szólt, azt követően ve-
szélybe került a környék egyetlen 
zöld parkja, a Hamzsabégi sétány. 

Újbuda és a civilek peréhez az el-
múlt hetekben a Fővárosi Önkor-
mányzat is csatlakozott, ezt kö-
vette most a IX. kerület vezetése.

László Imre, Újbuda polgár-
mestere Facebook-bejegyzésé-
ben kifejtette: „Hiszünk abban, 
hogy az egyre növekvő tiltako-
zási hullám eléri a célját, és sike-
rül megakadályozni egy át nem 

gondolt, környezeti 
szempontból több 
mint aggályos be-
ruházást, amely 
már az építéssel 
túlzott környezet-
károsítást okozna. 
Meggyőződésünk, 
hogy a beruhá-

zás nem szolgálja 
az újbudaiak, illetve a buda-
pestiek érdekeit, hiszen évente  
51 000 tehervonat haladna át 
a kerületen, a lakóházak közvet-
len közelében.”

Elhúzódó probléma, hogy az általá-
nos szakemberhiány miatt hosszan 
kell várakoznia annak, aki a Szent 
Kristóf Szakrendelőbe hasi ultra-
hangvizsgálatra jelentkezik. László 
Imre polgármester kezdeményezé-
sére Újbuda Önkormányzata újabb 
400 ultrahangvizsgálatot vásárol 
olyan egészségügyi szolgáltatótól, 
amely kellő kapacitással rendelkezik 
e téren. Ezzel rövidülhet a várakozási 
idő, gyorsabban elkészülhetnek a di-
agnózisok, ami sok esetben életmentő 
lehet.

A kerület arra is keresi a megoldást, 
hogy a Szent Kristóf Szakrendelő 
maga is több ilyen vizsgálatot végez-
hessen el. Nyáron megnyílhat a le-
hetőség egy teljes állású radiológus 
foglalkoztatására, ami mérsékelheti 
a szakemberhiányt, így a várólistát is.

Hulladékcsökkentéssel nyert díjat az élelmiszerbolt

A Lemérem Csomagolásmentes Bolt érde-
melte ki a Felelős Vállalkozás Újbuda 2022 
címet, amelyet lakossági ajánlás alapján 
kaphatnak meg kerületi boltok és szolgál-
tatók. Az üzlet elsősorban azzal érdemelte 
ki az elismerést, hogy a működése során 
nem termelődik csomagolási hulladék, 
a keletkező szemét jelentős részét pedig 
komposztálják. 

A vásárlók saját edényekkel, befőttesüveggel, müzlis 
hengerrel, műanyag ételtárolóval érkeznek a boltba, ahol 
lemérik azok súlyát, majd az adagolókból, szedőpultok-

ról tudnak kanalazni a kiszemelt élelmiszerből. Így csak 
akkora mennyiséget vásárolnak meg, amennyire éppen 
szükségük van, vagyis a módszer az élelmiszer-pazarlás 
ellen is jó. A Tétényi út 39. alatti üzlet nemcsak a hul-
ladéktermelését szorította rendkívül alacsony szintre, de 
minden lehetséges módon igyekszik csökkenteni tevé-
kenysége ökolábnyomát: válogatott szerves hulladékával 
feltölti, majd gondozza a Bikás parki Komposztbarátok 
komposztáló szigetét, kooperál helyi szervezetekkel. 
Ilyen együttműködés részeként rendezték meg a Bringás 
Reggelit a Magyar Kerékpáros Klubbal, de dolgoztak 
már együtt a Humusz Szövetséggel is. Az üzletben baba 
és gyerek játszósarok is működik. 

– A Lemérem.hu üzlet vezetői környezettudatosan, a la-
kókért és Újbudáért felelősen gondolkodnak és működnek. 

– Az összetartó csapat közösséget épít, a közösségi kom-
posztálást népszerűsíti, csomagolásmentes tevékenységük 
révén pedig az emberek ráeszmélnek, hogy nincs szükség 
a műanyag zacskókra, felesleges dobozokra – mondta el 
a helyszínen a díjat átadó Bakai-Nagy Zita alpolgármes-
ter. A Felelős és a Családbarát Vállalkozás címet tavaly 
óta a lakók ajánlásai alapján nyerheti el egy vállalkozás, 
és a környezetvédelemért felelős alpolgármester mindenkit 
arra buzdít, 2023-ban is mutassuk ki kedvenc szolgálta-
tónk vagy boltunk iránti elégedettségünket. Az ajánlások 
beküldése után az önkormányzat szakmai munkacsoportja 
vizsgálja meg a jelölt működését, majd a képviselő-testület 
dönt a díj odaítéléséről. Az ajánlás menetéről az ujbuda.hu 
oldalon tájékozódhatnak. 

T. D.

Lemérem –  
a felelős vállalkozás

Örökre a hangok 
bűvöletében

Kilencvenéves Miklós György

Még nem jött el a Tavaszi Nagytakarítás 
ideje, de az Újbuda Prizma munkatársai 
a téli hónapokban is folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy tiszta, rendezett kerü-
letben élhessünk. Amikor az időjárás engedi, 
gépekkel kiegészítve takarítanak Újbuda 
több városrészében.

Télen is takarítunk

?

?

?

?

A kerület új városnegyedében  
4 utcát Újbuda jelentős  
nőalakjairól nevezünk el.  
Szavazzon most,  
hogy kik legyenek azok!

OLVASSA LE  
A QR KÓDOT  

ÉS SZAVAZZON!
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Közfeladatot ellátó szemé-
lyekkel és vállalkozásokkal 
bővül a térítésmentes parko-
lásra jogosultak köre, emel-
lett könnyebb dolguk lesz 
az oktatási intézményekhez 
érkezőknek a képviselő-testület 
döntése után. Az önkormányzat 
kitüntette a szolgálatteljesítés 
közben elhunyt Baumann Péter 
rendőr főhadnagyot és társait. 

A képviselő-testület februári ülésén elő-
ször a tragikusan végződő Lecke utcai 
akcióban részt vevő rendőröknek adtak 
át polgármesteri dicséreteket. Mint is-
meretes, január 12-én éjszaka Újbudán 
egy férfi késsel megtámadta a 29 éves 
Baumann Péter főtörzsőrmestert és két 
társát; a posztumusz előléptetett Baumann 
Péter a kórházba szállítás után elhunyt. 
A rendőröket egy Lecke utcai társasház 
lakói hívták ki, miután az elkövető meg-
próbált betörni egy idős nő lakásába. 2016 

óta ez volt az első rendőrgyilkosság az or-
szágban.

– Bár az érintettek úgy gondolják, „csak” 
szolgálnak és védenek, valójában hősök. 
A számukra természetes bátorság és áldo-
zatkészség a mi biztonságunk garanciája 
– fogalmazott beszédében László Imre pol-
gármester, majd úgy folytatta: egy rendőr 
már akkor kockázatot vállal, amikor felve-
szi az egyenruháját. A rendőri hivatást nem 
a meggazdagodás reményében választ-
ják, kiszámíthatóság és nyugalom helyett 
az stresszel és veszéllyel jár. – A tragédia 
fájdalmasan, de megmutatta, hogy az önök 
munkájában hogyan találkozik a kitartás, 
a bátorság és a jellem – méltatta a város-
vezető a támadás során tanúsított rendőri 
helytállást. Jáger István rendőr alezredes, 
a kerületi kapitányság vezetője megköszön-

te a megemlékezést és az akció-
ban részt vevő kollégák szolgá-
latát, majd hozzátette: reméli, 
ez volt az utolsó alkalom, hogy 
ilyen eset miatt kell megszólal-
nia. 

László Imre és Hintsch György 
alpolgármester posztumusz 
polgármesteri dicséretet adott 
Baumann Péter főhadnagynak 
példamutató és hősies cseleke-
detéért, valamint a rendőrség-
nél végzett kimagasló munká-
jáért. Az átadáson jelen volt 
a gyászoló család, az elismerést 
az elhunyt testvére, Baumann 
István vette át. A kerületi bűn-
cselekmények felderítésében, 
az elkövetők elfogásában tanú-
sított kiemelkedő tevékenysé-
géért polgármesteri dicséretben 
részesült Lászka Nóra rendőr 
őrmester, Sasné Birinyi Enikő 
rendőr zászlós, Kállai László 
rendőr főtörzszászlós és Dobos 
László rendőr törzszászlós is.

Módosul a parkolás
A parkolási zónák tavaly megkezdett sza-
kaszos bővítése kapcsán a képviselő-tes-
tület több ponton is finomította a díjfizetés 
szabályait, miután a képviselői kérdésekből 
és a lakossági visszajelzésekből kiderült, 
kisebb korrekciók kellenek ahhoz, hogy 
a parkolási rendszer üzembiztosan és az itt 
élőkre szabottan működhessen.

A térítésmentes parkolásra jogosultak 
köre a Polgármesteri Hivatal és a Közte-
rület-felügyelet tulajdonában álló autókon 
kívül mostantól kiterjed a köztisztasági 
és parkfenntartási feladatokat végző Új-
buda Prizma Nonprofit Kft. közfeladatot 
ellátó járműveire is. Az egészségügyi vára-
kozási hozzájárulásra jogosultak köre szin-
tén kibővült, a háziorvosok és a védőnők 
mellett ezentúl ugyancsak ingyen parkol-

hatnak a kerületben a területi ellátást vég-
ző fogorvosok és asszisztenseik. Változnak 
a gyerekek bölcsődébe, óvodába szállí-
tásához kapcsolódó szabályok is. A helyi 

rendelet értelmében az általános iskolák, 
valamint a bölcsődék és óvodák épüle-
te előtt a szülők 8–9 óráig, illetve 13–18 
óráig 20 percig ingyen várakozhatnak (az 
iskoláknál ez az alsó tagozatosok szüleire 
vonatkozik). Mivel számos intézménybe 
13 óráig kell megérkezni a gyermekekért, 
várakozni már 12.30-tól lehet

Junghausz Rajmund képviselő beszá-
molója szerint az őrmezőiek nehezmé-
nyezték, hogy az első körben a Neszmélyi 
útig meghúzott díjfizetős zóna környékén 
egyesek büntetést kaptak. Hintsch György 
alpolgármester elmondta, postaládákba 
szórt térképpel, utcajegyzékkel segítik 
a lakókat, de így is előfordulhat, hogy 
valaki megszokásból rossz helyen parkol. 
Ha az illető ezt jelzi a parkolási társaság-
nak, az március 31-éig méltányosságot 
adhat a büntetéssel kapcsolatban. Jankó 
István képviselő felvetette, hogy a köz-
feladatot ellátó tanárok, orvosok, gyógy-
pedagógusok is kaphassanak engedélyt; 
az alpolgármester szerint erre is nyílhat le-
hetőség, de ezeket az igényeket egyénileg 
kell jelezni. Hintsch György hozzátette: 
találkozik olyan igényekkel, hogy például 
aki a Karolina úton lakik, parkolhasson 
akár a Szent Gellért téren is, de ez nemcsak 
a helyszűke miatt megoldhatatlan, hanem 
azért is, mert így nem tudnák biztosítani 
az ott lakók parkolását.  Az ülésen elhang-

zott, hogy már 
leadták a ké-
relmet Őrmező 
fővárosi övezeti 
besorolásának 
módos í t á sá ra . 
A változtatást 
az indokolja, 
hogy többek kö-
zött az Igmándi 
utcában jelen-
leg egész nap 
óránként 200 
forintért lehet 
korlátlan ideig 
parkolni, ami 

még így is megéri a kerületen kívülről ér-
kezőknek. A módosítás három órára maxi-
malizálná a várakozás idejét. 

T. D.

aktuálisaktuális

Módosulnak a parkolási szabályok

Posztumusz kitüntetést 
kapott a meggyilkolt 
újbudai rendőr

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
négy szakértője dolgozik a törökországi földrengés kárfelmérésén, 
valamint a mentés biztonságossá tételén. Az Isztambuli Műszaki 
Egyetemmel közösen vesznek részt a sérült épületek állékony-
sági vizsgálatában. A kárfelmérés mellett szakvéleményt adnak 
a megmaradt infrastrukturális műtárgyak állapotáról, és részt 
vesznek a mélyebb feltárási, mentési munkálatok helyszínének, 
a romok környezetének biztonságossá tételében. Felmérik a még 
álló épületek tartószerkezeteinek sérüléseit, hogy megállapítsák, 
biztonságosak, lakhatók maradtak-e. A BME oktatói február 11-én 
érkeztek meg a földrengés sújtotta Hatay tartományba, Antakyában 
csatlakoztak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hunor 
mentőcsapatához. Már az érkezés napján bekapcsolódtak a mentési 
munkálatokba, amit utórengések nehezítettek.

A BME mérnökei Törökországban

Az akaratos, véleményét bátran vállaló, 
határozott lányt nem szívlelte a kommunista 
vezetés, a KISZ-be sem vették fel évekig. 
A Táncdalfesztivált utálta a puccossága 
miatt, de filmes szerepeiben sem érezte 
jól magát. Egy dolgot szeretett igazán: 
a „fiúkkal” zenélni. A Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas előadóművész Gréczy Zsolt 
B32-ben futó, Mássalhangzó című portrébe-
szélgetésén arról mesélt, hogyan próbálták 
meg a cenzúra vasrácsain átszivárog-
tatni az Illés, az Omega és a Metro dalait 
a közönségnek.

Koncz Zsuzsa szüleinek határozott elképzelésük volt a ne-
velés szabályairól, de lányuk már gyerekkorában sem fo-
gadott el mindent, amit mondtak neki. Tinédzserkorában 
pedig végképp nem irányíthatta senki, ez derült ki az első 
KISZ-találkozóján is, ahol „kérdeztek tőlem valamit, én 
pedig elmondtam az őszinte véleményem. Rögtön tud-
ták, hogy nem lesz jó elvtárs belőlem”, mondta az énekes. 
Az 1970-es évek sztárja azt is elárulta, fiatalon polgári fog-

lalkozása is volt: a Földművelésügyi Minisztérium közle-
kedésrendészeti osztályán és a II. kerület Anyakönyvi Hi-
vatalában is dolgozott nyári munkásként. A zenei pályán 
a Magyar Televízió „Ki Mit Tud?” vetélkedője indította el, 
ahol gimnáziumi osztálytársnőjével, Gergely Ágival lépett 
fel, és a második helyen végeztek. – Vihogó, éretlen ka-
maszok voltunk, nem vettük komolyan magunkat – emlé-
kezett vissza Koncz Zsuzsa. A tévés bemutatkozás akkora 
nyilvánosságot hozott, hogy hamarosan sorra felkereste őt 
az ’60-as évek három korszakalkotó, akkor még amatőr-
ként játszó zenekara, az Omega, az Illés és a Metro.

Először Szörényi Levente lakásán próbálgattak, aztán 
egy üdülőben Illés Lajossal beszélgetve ő „sörözte be” 
az Illés együttesbe Bródy Jánost, aki akkoriban igazi 
műszakis zenészként gitárokat rakott össze. – Jánosban 
már akkor is megvolt a krakélerség, kihívóan viselkedett, 
benne volt a „csakazértis megmutatom” mentalitás, ami 
megalapozta lázadó attitűdjét – mesélte Zsuzsa. Bródy 
nemcsak a matekleckében segített, de kivételes módon ér-
zett rá lelkivilágára – így tudott olyan kiváló dalokat írni 
neki. A Ha én rózsa volnék generációs himnusszá vált, 
gimnáziumokban, egyetemeken énekelték, de Koncz Zsu-
zsa szerint, mivel Kádár nem nézett tévét, nem tartották 
fontosnak, hogy betiltsák. 

Az énekesnő arról is beszélt, sokat küzdött azzal, hogy 
nőnek született. – Az Illés egyes tagjai szörnyen macsó 
típusok voltak, a jogi egyetemen pedig akkoriban attól 
tartottak, hogy elnőiesedik a szakma – mesélte Zsuzsa, 
akinek az egyetemen egyszer csak azt mondták a tanárai: 
„Maga most már olyan híres, ne blamáljon tovább minket!” 
Amikor betiltották a Jelbeszéd című lemezét, érezte, hogy 
rosszra is fordulhatnak a dolgok, de úgy gondolta – mivel 
akkoriban németországi karrierjét is építgette –, ha kell, to-
vábbállhat az országból. Bródy szövegeit már nagyítóval 
nézte a pártbizottság, ám ő úgy írt, hogy a cenzúra nem 
értette meg a valódi üzenetet. Egy koncerten aztán akkora 
fütty és taps fogadta őket, hogy a kivezényelt rendőr rend-
szerellenes izgatásként értelmezte a helyzetet, így az éne-
kesnő bíróságra járhatott az ügy miatt, mígnem 5000 forint 
pénzbüntetéssel megúszta. Bródy rosszabbul járt, őt letar-
tóztatták, házi őrizetbe helyezték, házkutatást rendeltek el 
és fenyegették, de végül nem mertek szétverni egy pályája 
csúcsán álló rockzenekart. – Mindezek ellenére sosem csi-
náltam magamból mártírt, mindig úgy fogtam fel az élete-
met, hogy ami jó volt, jó volt, inkább arra kell emlékezni 
– fogalmazott Koncz Zsuzsa.

T. D.

NEM VOLTAM 
TIPIKUS 
ÉNEKESNŐ
Koncz Zsuzsa a B32-ben

– A totalitárius rezsimek számára minden és mindenki ellenség: 
a közösség, az egyén, a hagyomány, a haladás, a testek és lelkek. 
Minden totális állam az emberi lényeg, a fantázia, a valóság 
és a vágyak kontrolljára tör, röviden, a szabadság ellenében 
létezik – fogalmazott Bakai-Nagy Zita alpolgármester a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapján az egykori Hadik laktanya előtt 
szervezett önkormányzati megemlékezésen. – Ahogy a kommu-
nizmus okozta fájdalom, az értelem és az erkölcs sem elvont 
fogalmak, ezeket napi szinten kell gyakorolni, ellen kell állni minden 
olyan hatalmi szándéknak, ami le akarja gyűrni a gondolkodást 
és a morális iránytűket – jelentette ki az alpolgár-
mester. Majd így zárta beszédét: hisz abban, 
hogy ahogyan a demokrácia képes volt 
túlélni a kommunizmust, a jövőben is képes 
lesz túlélni minden szabadságellenes, 
rezsimépítő szándékot. Az esemény végén 
az önkormányzat képviselői koszorút 
helyeztek el az emléktábla előtt.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
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Idén hatodik alkalommal rendezték 
meg a magyar parasport napját, amely 
a parasportok világát hivatott megis-
mertetni a nagyközönséggel, első-
sorban az iskolásokkal. A Gabányi László 
Sportcsarnokban az óvodásoktól a gimna-
zistákig minden korosztály kipróbálhatott 
különféle sportokat, és paralimpikonokkal  
is beszélgethettek.

Minden évben február 22-én ünnepeljük a magyar parasport 
napját. 1970-ben ezen a napon alakult meg a Halassy Oli-
vér Sport Club, az akkori Mozgásjavító Általános Iskola 
és Diákotthon falai között. Az idei eseményt megnyitó 

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról 
beszélt, az embereket érdekli a parasport, szeretnék meg-
érteni és támogatni. – Az idősebb generációban félelem, 
előítélet, távolságtartás van a sérült emberek irányában, 
hiszen ez a kisebbség sokáig el volt rejtve az emberek elől. 
Mivel általában a fiatalok az újítók, őket hozzuk közelebb 
a fogyatékkal élőkhöz, hogy nyitottságukat átragasszák 
a család többi tagjára – fogalmazott az elnök. Bakai-Nagy 
Zita sportért felelős alpolgármester szerint is fontos, hogy 
a gyermekek közvetlen ismereteket szerezzenek a fogya-
tékkal élő sportolókról, életükről és hivatásukról. 

Az eseményen a Paraktív Integrációs Alapítvány pa-
rasportolóival is lehetett találkozni: Lévay Petra parat-
riatlonista olimpikon motivációs előadást tartott, Bovier 
György kerekesszékes teniszező pedig bemutatója előtt 
hosszan beszélgetett a gyerekekkel. – A legtöbben arra kí-

váncsiak, hogyan tudom fél kézzel fogni a bicikli kormá-
nyát, hogyan kötöm be a cipőfűzőm. De sokszor ezt sem 
merik megkérdezni, annyira beléjük van nevelve, hogy 
nem illik, ezen szeretnénk változtatni a hasonló rendez-
vényekkel – mesélte Petra. 

Délelőtt az óvodások, délután az általános és középis-
kolás osztályok érkeztek a csarnokba, ahol kerekesszékes 
asztalitenisz-, vívás-, kosárlabda-, ülőröplabda-bemuta-
tókon vettek részt, majd ki is próbálhatták a különböző 
sportágakat. Újdonság volt számukra a boccia nevű para-
limpiai játék, melyben ülő helyzetből gurítanak labdákat 
egy pályán. Az egyik legizgalmasabb feladat a bólyák kö-
zötti szlalomozás volt, a kerekesszékes közlekedés mellett 
a gyerekek ügyességi feladatokat is kaptak, például labdát 
kellett vezetniük. 

T. D.

NYITOTTSÁG  
ÉS MEGISMERÉS 

Kerekesszékes  
sportokat űzhettek  

a gyerekek a magyar 
parasport napján

„Életed legboldogabb napja” – mondják, 
pedig egy esküvő megszervezésekor sok 
aknát kell kikerülni ahhoz, hogy végül így 
emlékezzünk elköteleződésünk ünnepére. 
A párok egybekelését az elmúlt években 
a Covid akadályozta, most az infláció vet 
árnyékot a ceremóniára, a számok mégis 
azt mutatják, hogy a drágulás egyelőre 
nem szegte kedvét a házasulandóknak. 
A szakma képviselői CSOK-vezérelt 
párokról, napi árakról és a spórolás lehető-
ségeiről is beszéltek.

Az elmúlt száz esztendőben a II. világháború után, az abor-
tusztilalom és a gyermektelenségi adó okán a Ratkó-kor-
szakban volt a legmagasabb a házasságkötések száma: 
1950 és 1956 között évente százezernél is több pár állt 
anyakönyvvezető elé. Ezután fokozatosan csökkent a há-
zasodási kedv, és nagyjából 2010-ben érte el a 30 ezres 
mélypontját. Magyarországon 2019-ben lángolt fel újra 
az elköteleződés iránti vágy, az akkori, több mint 65 ezer 
házasságkötés azonban nem csak romantikus okokra ve-
zethető vissza: az állami otthonteremtési támogatások, 
mint a babaváró hitel vagy a családi otthonteremtési ked-
vezmény (CSOK) sokakban ébresztett fel anyagi motiváci-
ókat. – A kedvezmények 2020-ra már 70 ezerig repítették 
az esküvők számát – mondta el Balázs Szilvia esküvő- 
és rendezvényszervező.

A szakember kíváncsian várja a 2023-as számokat, idén 
ugyanis eddig kevesebb házassági szándékot jelentettek 
be hivatalosan, mint tavaly, miközben a bejáratott esküvői 

helyszínek már idén januárban több foglalást rögzítettek, 
mint az egész 2022-es évben. – A statisztika Újbudán is 
hasonló képet mutat. A kerületben egy ideje nő a házasság-
kötések száma, az elmúlt két év pedig 10–20 százalékos 
emelkedést hozott – számolt be Takács-Domján Barbara 
anyakönyvvezető.

Variációk házasságra
Tavaly 510 házasság köttetett Újbuda Polgármesteri Hiva-
talában, ahol a párok több lehetőség közül választhatnak: 
megesküdhetnek házasságkötő teremben, külső helyszínen 
vagy hivatali időben, kis teremben, két tanúval. A párok 
egyre később, szinte csak 30 éves koruk után, leginkább 
35 fölött járulnak oltár elé, de ötvenes korú első házasok 
is vannak. Nem ritkák az újraházasodók vagy a fogadal-
mukat megerősítő párok sem, sőt, az újbudai anyakönyve-
zetők olyanokat is összeadtak már, akik korábban elváltak 
egymástól, majd meggondolták magukat. Olyanok is van-
nak, akik leéltek egy életet együtt, és idős korukra dönte-
nek úgy, hogy hivatalos keretet adnak kapcsolatuknak.

Pénz beszél, menyasszony táncol
A házasságkötéseket felpörgető, bár a kívánt gyerekszámo-
kat nem hozó kormányzati családpolitikával ellentétes hatást 
gyakorol elvben a hiperinfláció. Az esküvői szektorban bi-
zonytalanság alakult ki: sem a párok, sem a szolgáltatók nem 

tudják, milyen költségekkel számolhatnak. – Az esküvőszer-
vezés nem pár napos feladat, hanem nagyjából egyéves pro-
jekt. Csak egy dolog biztos, hogy ma lényegesen drágább egy 

esküvő, mint egy évvel ezelőtt – hangsúlyozta 
Balázs Szilvia.

Az esküvői piacon mára hasonló helyzet 
alakult ki, mint tavaly a Tüzép-telepeken: 
a rendezvényhelyszínek nem akarnak elő-
re megállapodni a megrendelővel az árban, 
szerződés helyett csak foglalást kötnek le, 
vagy beleírják a megállapodásba, hogy fenn-
tartják az árváltozás jogát. Gyakori, hogy 
a szolgáltató az esküvő előtt nem sokkal köti 
meg a szerződést, nyomasztó szerencsejá-
tékba kényszerítve ezzel az ifjú párt.

Balázs Szilvia az elmúlt két esztendő-
ben szinte csak 90–100 fő körüli esküvőket 
szervezett, ami nem nevezhető visszafogott 
létszámnak. Bár a büdzsé a csillagos égig is 
érhet, ma egy ekkora vendégségsereggel szá-
moló eseményt képtelenség kihozni 3 millió 
forintnál kevesebből. Ha nem az ár a lényeg, 

inkább az elképzeléseink, akkor az átlagár négymilliló kö-
rül van. – Ez tényleg az a fajta szervezés, amikor az ember 
mindenből megkeresi a legolcsóbbat – tette hozzá a szakem-
ber. Mindennek megugrott az ára. Emelkedett a templomi 
esküvők stóladíja, a polgári esküvők díja (Újbudán hivatali 
munkaidőn túl 38 ezerről 57 ezer forintra nőtt), van olyan 

Pest megyei település, ahol a külső helyszínre kiszálló anya-
könyvezető díja 50 ezerről 80 ezer forintra ugrott. A fenti-
ekhez jönnek a drágább tételek: a helyszín, a ruhák, a csok-
rok, a gyűrű, a ceremóniamester, a dekoráció, az étel-ital, 
az esküvői torta, a DJ vagy zenekar, a fotós, videós – szinte 
kivétel nélkül jóval többe kerülnek, mint egy vagy két éve.

Felmerülhetnek extra kiadások is, például a vendégek el-
szállásolása, de az sem mindegy, hogy lovaskocsival, bérelt 
oldtimer autóval vagy az após öreg Toyotájával hozzák-vi-
szik az ifjú párt. A legnagyobb összeget mindenképpen a va-
csora viszi el, ehhez társul ugyanis a legmagasabb szorzó. 
Átlagosnak mondható a 20–30 ezer forint/fő fogyasztási díj, 
vagyis száz vendégnél csak az evés-ivás milliókra rúg. – Ke-
vés az ennél olcsóbb hely, de ha ügyesek vagyunk és komp-
romisszumkészek, meg lehet találni – tette hozzá Szilvia. 
A szervező szerint mára általánossá vált, hogy nemcsak 
a nagy rendezvényhelyszínek, villák, kúriák kérnek borsos 
bérleti díjat, de az éttermek is, holott nekik egy egész napra 
telt házat és nagy fogyasztást hoz egy esküvő. – Ők is, akár 
a kereskedők, be akarják biztosítani magukat a bizonytalan 
gazdasági környezetben – mondta a szakember.

Szűkös a kassza? Csináld magad!
Azért akad néhány trükk, amivel a költségvetés mérsékel-
hető. A dekoráció, a ruha, az esküvői meghívó vagy az ül-
tetőkártya is lehet saját készítésű, ezekhez rengeteg ötletet 
lehet találni az interneten, a munkába pedig a koszorúslá-
nyoktól a nagymamákig sok mindenki bevonható. Ha nem 
futja fotósra és vállalkozó kedvű barátunk sincsen, kérjük 
meg a násznépet, hogy készítsenek fényképeket, amelye-
ket megadott hashtaggel feltölthetnek Facebookra, Instára, 
így a résztvevők könnyen megtalálják. A vendéglista ter-
vezésénél igyekezzünk elfelejteni az „illik” szót, és a tíz 
éve nem látott rokonok, barátok helyett azokat hívjuk meg, 
akikkel valóban szeretnénk megosztani az élményt. Nem 
utolsósorban, ne bólintsunk rá semmire csupán azért, mert 
fáradtak vagyunk: ha szánunk rá időt, több tízezer forin-
tot is spórolhatunk egy-egy tételen. És ne feledjük, még 
az időjárás is pénzbe kerül: ha nyár helyett októberben es-
küszünk, nemcsak a hőgutától óvjuk meg a násznépet, de 
az utószezoni árakra is kellemesebb lesz ránézni.  

aktuális

Elszálltak a költségek, mégis 
egyre többen házasodnak

Ma egy ekkora 
vendégségsereggel számoló 
eseményt képtelenség 
kihozni 3 millió forintnál 
kevesebből

T. D.
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„Összeesküvés-elméletek 
helyett kommunikálni 
kell” – vallja Ónodi Eszter. 
A problémák megbe-
szélése lehet a szakmai 
megújulás kulcsa. A tehet-
ségét több műfajban 
megmutató színésznővel 
egyebek között kamasz-
kori útkeresésről, szín-
házról, nagy filmes  
pillanatokról és egy arany 
életről beszélgettünk 
az Újbudai Nagykávéház 
műsorában. 

 �Mi a legmeghatározóbb élmé-
nyed Újbudával kapcsolatban?

A B32 Galéria és Kultúrtérben 
az Ónodi Eszter & The Open Pub 
nevű zenei formációval léptünk 
fel tavaly. Izgultam, nem vagyok 
gyakorlott koncertező. Csurig volt 
a nézőtér. A közönség szeretettel 
és kíváncsisággal fogadott, ami ránk 
is nagy hatással volt. A MU Szín-
házba leginkább nézőként jártam, 
miután a párom alternatív társulata, 
a Pont Műhely törzshelye volt. Ko-
rábban egyébként Újbuda mumus 
volt nekem. Az elmúlt húsz esztendő-
ben szinte mindig eltévedtem. Lehet, 
hogy öt évvel ezelőtt nem is mertem 
volna eljönni erre az interjúra. Leg-
utóbb tavaly, a kerület napi díjátadón 
jártam Újbudán. Akkor tudtam meg, 
hogy ez a legnépesebb és legnagyobb 
budapesti kerület.

 � Említetted, hogy a B32-ben szá-
modra meglepő szeretettel fogad-
tak. Van, ahol ez nem így van?  

Néha meg kell küzdeni a közönsé-
gért. Ez lehet koncert, színdarab. 
Az állandó nézőktől kapott fogadta-
tás általában jó. Az újaknál azonban 

nem tudni, mire számíthatunk. Min-
dig benne van a pakliban, hogy épp 
nem tárt karokkal fogadnak. 

 �Mikor fogalmazódott meg ben-
ned, hogy színésznő szeretnél 
lenni?

Sokáig mélyen eltemetett vágyam 
volt. Kamaszként mindenki elgon-
dolkodik, ki is ő, mit akar az élettől. 
Érettségi után a színművészetire, il-

letve az ELTE magyar–angol szakára 
is felvételiztem. Előbbire nem vettek 
fel, a harmadik fordulón kiestem. 
A bölcsészlét csalódás volt. Az iro-
dalmat a gimnáziumi műelemzések 
és beszélgetések miatt szerettem. 
Az egyetemen viszont nem ez ment: 
légüres térben találtam magam, ahol 
nem láttam az életpályámat. Szeren-
csémre hosszú szünet után a Szerb 
utcában akkortájt indult újra az Egye-
temi Színpad. A jó értelemben véve 
elvetemült, alternatív rendezők közé 
kerültem, akik experimentális, őrült 
színházat csináltak. Az avantgárdhoz 
nem értettem. Az első szerepemben 
mégis teljes erőbedobással takarí-
tottam a színpadot egy férfi pizsam-
ában, partvissal a kezemben. Akkor 
döntöttem el, hogy újra megpróbálom 
a színművészetit. 

A második, sikeres felvételi előtt 
egy, Ascher Tamás által vezetett szín-
játszó táborban voltam. Ő lett az egye-
temen és a Katona József Színházban 

az egyik meghatározó mesterem. 
Az osztályfőnököm Zsámbéki Gábor, 
a Katona akkori igazgatója volt. Har-
madévesen egyből főszerepet kaptam 
ott. Shakespeare Szeget szeggel című 
darabjában játszottam Izabellát. Ter-
mészetes volt, hogy a diploma évében 
Zsámbéki Gábor kérdésére azonnal 
csatlakoztam a Katona csapatához. 
Madarat lehetett volna velem fogatni. 

 � Ascher Tamásnak köszönhetően 
találkoztál először az avantgárd 
színházzal. A Katona szemlélete 
sem mondható hagyományosnak. 
Ez befolyásolt a döntésedben?

A Katona egyik legnagyobb erénye 
a kíváncsiság. Mindig figyeli az új 
trendeket, fiatal rendezőket, külföl-
di irányzatokat, ami mindannyiunk 
számára rendkívül inspiratív. A fia-
talok sok lehetőséget kapnak. Én hu-
szonöt éve vagyok ott. Voltak ugyan 
mélypontok, de alapvetően soha nem 
gondolkodtam másban. Az állandó 
megújulásnak hála senki sem érzi da-
gonyának az ottani életet. 

 �Mondj egy példát, miért kerültél 
mélypontra?

Amikor úgy éreztem, nem igazán 
gondolkodnak bennem, elmennek 
mellettem olyan jelentős női szere-
pek, darabok, mint például a Miran-
dolina vagy a Három nővér. Vettem 
egy nagy levegőt, felmentem az igaz-
gatóhoz. Elmondtam, hogy bár alap-
vetően jól érzem magam, van egy 
kis hiányérzetem. Sikerült mindent 
megbeszélni, így olyan szerepeket 
kaptam, amelyek nagy boldogsá-
got okoztak. Fontos, hogy az ember 
a hülye összeesküvés-elméletek he-
lyett inkább megbeszélje a dolgokat. 
A kommunikációnak óriási ereje van. 

 � A Három nővér sokáig sikerrel 
futott. Miért vesznek le egy ilyen 
színművet a repertoárról? 

A rendezők korábban kipipálták. 
Ritkán porolják le a régi darabokat, 
de ellenpélda is van. A Mizantrópot 
1988 és a 2000-es évek után ismét 
játsszuk. Első alkalommal Székely 
Gábor rendezésében, Cserhalmi 
György és Udvaros Dorottya fősze-
replésével ment. A húsz esztendővel 
későbbi verzióban már én is játszot-
tam. Most újra hasonló helyzet van, 
a Cseresznyéskertet vesszük elő, 
amelynek az 1996-os változatában 
a naiva voltam, most az anyaszerep 
lesz az enyém.

 � Vannak kedvenc karaktereid? 
Függetlenül attól, hogy szimpa-
tikus vagy antipatikus szerepet 
játszol, mindig benne van a dö-
gös nő…

Valóban? Az egyik kedvenc sze-
repem például az Abigél bulijában 
volt. Ez egy kevésbé ismert Mike 
Leigh-darab, a Kamrában játszottuk. 
Angol kisvárosi közegben, egy leré-
szegedő este története, amiben egy 
120 kilós, picit ősz, picit kopaszodó, 
elhanyagolt, szorongó, magányos 
hatvanéves nőt játszottam, kitöm-
ve, szemüvegben, kockás ingben 
és szoknyában. Roppantul élveztem, 
hogy teljesen más vagyok, mint ami-
lyen a mindennapi életben. 

 �Még akkor is jó ilyen szerepet 
alakítani, ha az szomorú?

Én sem értettem, hogy egy vígjá-
tékban hogyan lehet egy ilyen cso-
dálatos szerep ennyire szomorú. 
A közönség sem ezt szokta meg tő-
lem. A darab első perceiben mindig 
hallottam, hogy a színlappal zörög-
nek: „ki ez? ki ez?”. Nem ismer-
tek fel, még a törzsközönség sem. 
A szerepeket tekintve mindenevő 
vagyok. Az egészben az a legcso-
dálatosabb, hogy a szakmám révén 
lehetőségem nyílik más ember bő-
rébe bújni.

 �Mindenki szereti a kulisszatitko-
kat. Neked van olyan, amire szí-
vesen emlékszel? 

Így kapásból egy furcsa szokásom 
jut eszembe. A nézőtér bal oldala 
felől szeretek színpadra lépni. On-
nan nyílik ugyanis a büfé. Való-
színű, van egy másik ok is. Moliére 
állapította meg, hogy a színpadnak 
a rendezői bal oldala képviseli 
az érzéseket, a szív is a baloldalon 
van. A jobb az értelmet szimboli-
zálja. Ez a szokás ösztönösen ala-
kult ki, én magam is az vagyok. 
Ez a válasz is ösztönös. Vannak 
egyébként kifejezetten jó helyek 
a színpadon, ahol nagyon jó lenni; 
mágiája van. 

 � Áprilisban mutatjátok be Csehov 
Cseresznyéskertjét. Zajlanak már 
a próbák? 

Február 20-án kezdtük. Tarnóczi 
Jakab ígéretes fiatal rendező viszi 
színpadra a darabot. Ha már koráb-
ban a klasszikus kontra avantgárd 
színház közötti különbségeket em-
lítettük: nagyon szeretem a mixet, 
amikor kortárs darabot konkrét, iz-
galmas korban játszunk. Egy lepo-
rolt, modernizált kosztümös előadás 
is nagyot tud ütni. Ilyen volt például 
Ibsen Nórája. A színház ne legyen 
múzeum. A színház legyen élettel 
teli, a mai korra reflektáljon. Menjen 
Spiró György- és Moliére-darab is; 
a fontos, hogy a benne rejlő probléma 

a nézőtérre is lejöjjön. Ha a színpadon 
marad, akkor halott lesz. 

 � Az egyik legfoglalkoztatottabb 
filmszínésznő vagy. Itt mi a ked-
venc? 

Az első, számomra emlékezetes ala-
kításom a Fazekas Csaba-féle Boldog 
születésnapot! című film főszerepe 
volt. Kocsis Gergővel játszottam. 
Inkább szakmai sikere volt, de én 
nagyon szerettem, ahogy Csaba má-
sik filmjét, a Swinget is. Szerettem 
még a Deák Krisztina által rendezett 
Aglaját. A mozi egy magyar–román 
cirkuszi mutatványos családról szól, 
amely a jobb élet reményében nyu-
gatra menekül Ceausescu Romániájá-

ból a múlt század ’80-as éveinek ele-
jén. Mondhatnám még Fekete Ibolya 
Anyám és más futóbolondok a csa-
ládból című alkotását, amely szintén 
igazán közel állt a szívemhez. Végül, 
ha már az A betűs műveknél tartunk, 
nem tudom megkerülni az Aranyélet 
című sorozatot sem.

 �Nem említetted a Valami Ameri-
kát. Nem az hozta meg az orszá-
gos ismertséget? 

Az inkább a Meseautó volt. Ott tűn-
tem föl mint a legújabb üdvöske, majd 
nem sokkal később jött a Valami 
Amerika. Ezek egészen mások vol-
tak, mint a korábbi magyar filmek, 
könnyedek. A magyar filmtörténet-

ben óriási fordulatot hoztak. Új mű-
fajt teremtettek a rendszerváltás után: 
megszületett a közönségfilm. 

 �Herendi Gábor rendezőnek kö-
szönhetően?

A közönségfilm általa vetette meg 
a lábát hazánkban. Az ő alkotása-
inak hála a magyar film kifejezés 
megszűnt szitokszónak lenni. Azelőtt 
az emberek nemigen ültek be a mo-
ziba, ha magyar filmet vetítettek. Ez 
óriási téma, egy másik beszélgetést 
érdemelne. 

 � Szívednek kedvesként említetted 
a három évadon keresztül futó 
Aranyélet sorozatot, amelyben 
Thuróczy Szabolcs mellett játszot-
tál főszerepet. Jankában is felsej-
lik az Állítsátok meg Terézanyut! 
című filmben, a Swingben vagy a 
Valami Amerikában látható szexi, 
dögös nő, ám ő pénzéhes és meg-
lehetősen antipatikus karakter. 
Miért szeretted ezt a szereped?

Magyarországon ma még igen rit-
ka, ha egy filmprodukció a szak-
mából és a közönségből is ugyanazt 
a vissz hangot váltja ki. Az Ara-
nyélet bárhol megállná a helyét. 
Mindegyik képkockájára büszke 
vagyok. A három évadot négy év 
alatt vettük fel, álommeló volt. Jan-
ka karaktere valóban ellenszenves. 
Sokan azonosítottak vele. Egyszer 
egy közönségtalálkozó után odajött 
hozzám egy hölgy, aki közölte: örül, 
hogy eljött. A szomszédját azonban 
nem tudta rávenni, hogy egy „ilyen 
pénzéhes nővel találkozzon”. Jan-
kát nehéz volt eljátszani, különösen 
a harmadik évadban: színészként is 
éles kanyarokat kellett bejárnom, 
de ez minden színésznő álma, nem? 
A játékidő hosszú, ami a fordula-
tosságot megteremti, a film készítői 
maximálisan kihasználták az ebből 
fakadó lehetőségeket. 

 � Mi a helyzet a szinkronizálás-
sal?

Ritkán járok szinkronizálni. Há-
romszor kaptam meg Kate Winsle-
tet, aminek nagyon örültem. Büszke 
vagyok, ha ilyen színésznő munká-
jához kölcsönözhetem a hangomat. 
A szinkron nehéz műfaj, sok ener-
giát igényel, és többnyire csak mi-
nimális a szakmai élvezeti értéke. 
Amiket viszont elvállaltam, azokat 
szerettem csinálni.

 � Hogy állsz az énekléssel? Van 
egy saját formációd, az Ónodi 
Eszter & The Open Pub... 

Ez igazi karanténtörténet. A zenekar 
a karantén gyermeke. Én elsősor-
ban színésznő vagyok, az együttes 
érdekes kirándulás az életemben, 
minden pillanatát igazán élve-
zem. Kirschner Péter a Sziáminak 
és Bródy János zenekarának volt 
oszlopos tagja, zenei vezetője. Egy 
dal feléneklésének ötletével hívott 
fel. A karantén miatt úgysem volt 
más dolgom, örültem, amikor en-
nek ürügyén végre kimozdulhattam 
otthonról. A dalhoz végül született 
egy klip, ennek révén a majdani 
zenekar többi tagjával is találkoz-
tam. Péter gyorsan összehozott 
egy lemeznyi anyagot, amelyhez 
főleg Karafiáth Orsi írta a szöve-
get. Ebből született az Összegyűr-
tük az eget című album. Van benne 
pici alter, pici dzsessz, de hogy mi 
a műfaja? A fene se tudja. Mi csak 
zenének hívjuk.

 � Hogyan lehet mindemellett ma-
gánéletet élni? Van egy fiad, van 
egy férjed.

Mindenre lehet nemet mondani. 
A keretet a színház adja, az az iga-
zodási pont. Ennek függvényében 
tudok filmet vállalni vagy zenélni. 
A kulcs a tudatos tervezés.

Tóth Kata

fókuszfókusz

A SZÍNHÁZ NE LEGYEN MÚZEUM
Interjú Ónodi Eszterrel

Néha meg  
kell küzdeni  
a közönségért. 
Mindig benne van  
a pakliban, hogy 
épp nem tárt 
karokkal fogadnak 
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1113 Budapest, Bartók Béla út 79.   telefon: +36/1/790-8830
e-mail: info@ujbudaparkolas.hu  facebook.com/ujbudaparkolas

Nyitva tartás: 
Hétfő 9.00–17.00
Kedd 9.00–17.00

Szerda 9.00–18.00
Csütörtök 9.00–17.00

Péntek 9.00–16.00

ONLINE ÜGYINTÉZÉS:
https://parkolas.ujbuda.hu/index.php/online-varakozasi-hozzajarulas-igenylese/

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Jó utat, és biztonságos közlekedést kívánunk!

Bejelentett állandó lakóhelyem van Budapest XI.  
kerületében. Jogosult vagyok lakossági  
várakozási hozzájárulásra?

Igen, jogosult a lakossági várakozási hozzájárulásra, amennyiben a lakcímkártyáján 
szereplő címen parkolási díj fizetése szükséges. A fővárosi parkolási rendelet alapján 1 
személy legfeljebb 1 gépjárműre válthat ki engedélyt, 1 lakcímre pedig összesen 2 enge-
dély adható ki. Az engedély kiváltható online: https://ugyfelablak.ujbuda.hu/login vagy 
személyesen az új ügyfélszolgálati irodánkban. 

Albérletben lakom, kaphatok lakossági várakozási 
hozzájárulást?

2022 októbere óta fővárosi szinten is egyedülálló kezdeményezésként bérlői hozzájáru-
lást biztosítunk azok számára, akik nem rendelkeznek saját tulajdonú ingatlannal a kerü-
letben, de életvitelszerűen itt élnek, és a bejelentett tartózkodási helyükön parkolási díj 
fizetése szükséges.

Bejelentett tartózkodási helyem van a kerület díjfizetős 
részén, kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?

Akinek bejelentett tartózkodási helye van a kerületben, bérlői várakozási hozzájárulás 
kiváltására lehet jogosult.

Nincs állandó bejelentett lakóhelyem a kerület 
díjfizetős részén vagy annak közvetlen közelében. 
Kaphatok lakossági várakozási hozzájárulást?

Nem, lakossági várakozási hozzájárulás csak annak a lakosnak adható, akinek állandó 
lakóhelye Budapest XI. kerületében található, és a lakcímkártyán szereplő címen parko-
lási díj fizetése szükséges.

Lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezem, 
hol parkolhatok díjfizetés nélkül a kerületben?

A lakossági várakozási hozzájárulás a kerületben található önkormányzati tulajdonú 
közúti várakozóhelyeken díjfizetés és időtartam-korlátozás nélküli parkolásra jogosít. 
A területi érvényesség a hozzájáruláson feltüntetésre kerül. A 2022. október 15-e után 
kiváltott lakossági engedély csak arra a várakozási zónára érvényes, amelynek terü-
letén a jogosult állandó lakóhelye található. A lakossági várakozási hozzájárulás nem 
érvényes a Műegyetem rakparton, az Infopark területén, illetve magánparkolókban. 

Lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezem, 
meddig érvényes a hozzájárulásom?

A lakossági várakozási hozzájárulás az engedélyen megjelölt időpontig, legfeljebb 
a kiadást követő év március 31. napjáig, illetve visszavonásig érvényes.

Gyermekem bölcsődéje/óvodája/iskolája egy másik 
zónában van, fizetnem kell, ha megyek érte?

A fizetős övezetben működő bölcsődébe, óvodába, iskolába járó gyermek szülője 
igényelhet az általa megjelölt gépjárműre gyermekszállításhoz kapcsolódó várakozási 
hozzájárulást. Gyermekenként legfeljebb kettő hozzájárulás adható ki, mely a hozzá-
járuláson feltüntetett területeken belül 8–9 óra között legfeljebb 20 perc, továbbá  
12.30–18 óra között szintén legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

MEGLÉVŐ PARKOLÁSI 
ZÓNÁK

MEGLÉVŐ PARKOLÁSI 
ZÓNÁK

MEGLÉVŐ 
PARKOLÁSI 

ZÓNÁK

2023-BAN BEVONÁSRA 
KERÜLŐ ZÓNÁK

2023-BAN BEVONÁSRA 
KERÜLŐ ZÓNÁK

aktuálisaktuális

parkolas.ujbuda.hu

PARKOLÁSI 
KISOKOS

Miért kell fizetőssé tenni  
a kerületben a parkolást?

Az elmúlt évtizedekben drasztikusan növekedett a gépjárművek száma mind a fővá-
rosban, mind az agglomerációban. Ez állandó és jelentős terhelést jelent Újbudára, 
mivel a dél-budai agglomerációból érkezők itt lépik át a városhatárt, és nagy részük 
itt szeretné az autóját tömegközlekedésre cserélni. Ennek következtében sokan P+R 
parkolóként használják a kerületet. Állandó problémává vált a parkolóhelyek telí-
tettsége, így az itt élők egyre nehezebben tudnak az otthonuk közelében parkoló-
helyet találni.

Újbuda Önkormányzata teljesen új alapokra kívánta helyezni a parkolásüzemel-
tetést, ezért úgy döntött, hogy saját kézbe veszi, és egy 100%-os önkormányzati 
tulajdonú céget hozott létre, amely külsős közreműködők közbeiktatása nélkül, haté-
konyabban és gazdaságosan működteti a közterületi parkolást.

A problémák orvoslására szolgál a fizetős parkolás kiterjesztése, mely nem nyújt 
ugyan teljes megoldást, de a leggyorsabb beavatkozás, amit egy kerületi önkor-
mányzat saját erőből meg tud tenni a helyzet javítására. Az első lépések azt mutatják, 
hogy azokon a területeken, ahol 2022-ben már sikerült a beruházásokat megvalósítani 
(Szentimreváros, Gellérthegy, Őrmező és Kelenföldön az Etele út térsége) jelentősen 
javult a parkolási helyzet, sokkal több szabad parkolóhely van.

Miért nem lehet egyszerre bevezetni mindenhol 
a fizetős parkolást?

Újbuda a főváros legnagyobb kerülete. A parkolás változása több tízezer itt élő, dolgozó 
embert érint. A fizetős parkolás bevezetéséhez forgalomtechnikai változtatásokra, új 
parkolóórákra, parkolóőrökre van szükség. Célunk, hogy minél zökkenőmentesebb 
legyen az új rendszerre való átállás, emiatt kell lépésről lépésre haladnunk.

Mikor válik újabb területeken fizetőssé a parkolás?

Terveink szerint nyár elején a külső Bartók Béla út környékén, a Szent Imre Kórház 
vonzáskörzetében és a Nádorliget területén is fizetőssé válik a parkolás. Nyár végére 
Kelenföld déli részére terjesztjük ki a díjfizetést egészen az Andor utcáig. (Lásd térkép)

Mennyibe kerül a lakossági várakozási engedély?  
Mire költik ezt a bevételt?

Ha egy autót használ a család, akkor a 12 000 forintos éves várakozási díj havi  
1 000 forint (a második autó esetében ez a díj 24 000ft). A parkolási díjakból kelet-
kező önkormányzati bevétel nagy része a fizetős zóna területén kerül elköltésre, 
a közlekedési infrastruktúra fenntartása, felújítása és fejlesztése érdekében. Hogy 
miért nem építünk ebből a pénzből mélygarázsokat, parkolóházakat, mint Bécsben 
vagy más nyugati nagyvárosban? Felszíni parkolót a zöldfelület kárára építeni nem 
lehet vagy csak nehezen, mélygarázsok-parkolóházak építése pedig meghaladja 
egy kerület lehetőségeit, ez csak kerület-főváros-állam, esetleg EU-s együttműkö-
déssel lehetséges.

Miért nem érvényes a parkolási engedély  
az egész kerületre?

Az engedély célja az, hogy a kerületben lakók az otthonuk közelében, díjmen-
tesen tudjanak parkolni. Mivel 2022-ben a díjfizető övezet jelentősen kibővült, ha 
mindenhol érvényes lenne az engedély, a frekventált területekre jóval nagyobb 
terhelés nehezedne, a kerület belső részén vagy például a metrómegállók környékén 
sem az ott lakók, sem az oda érkezők nem tudnának megállni. 

A fizetős zóna határán élők mikor  
válthatják ki az engedélyt?

Akik a 2023-ban majd fizetőssé váló területeken élnek, már kiválthatják engedé-
lyüket, és díjmentesen parkolhatnak a várakozási övezet területén. Azok, akik 
ezeken az úgynevezett „Kapcsolódó parkolási területen” laknak, ugyanazokkal 
a feltételekkel válthatják ki engedélyüket, mint a fizetős területen lakók.

MIT? MIÉRT? HOGYAN? 

Önök kérdezték,  
mi válaszolunk

KIVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Ki kaphat méltányossági engedélyt?

Speciális engedélyt azok kaphatnak, akik a rendeletben meghatározottak szerint 
közfeladatot látnak el, egészségügyi, köznevelési, szociális intézmények, egyházak 
munkavállalói. Ezen intézmények vezetője javaslatot tesz a munkavállaló méltányossági 
engedélyére. Egyedi elbírálásra is lehetőség nyílik, ha a kérelmező szociális, egészség-
ügyi, társadalmi vagy egyéb méltánylást érdemlő körülményei ezt indokolttá teszik.

Bejelentett állandó lakóhelyem van a kerület díjfizetős 
részén, de céges gépjárművet használok, kaphatok 
lakossági várakozási hozzájárulást?

Igen, lakossági várakozási hozzájárulást az általa megjelölt, a munkáltatótól kizá-
rólagos használatra kapott, egy darab céges gépjárműre is igényelhet, amelynek 
a munkáltató az üzembentartója. Amennyiben már rendelkezik másik gépjárműre 
kiváltott engedéllyel, úgy arról a céges gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás 
igénylésekor le kell mondania, mivel egy személynek csak egy lakossági várakozási 
hozzájárulás adható.

Ki jogosult gazdálkodói engedély kiváltására?

Az a gazdasági szereplő, amelynek székhelye, telephelye a díjfizetős övezet területén 
van, azokra a gépjárművekre kérhet gazdálkodói engedélyt, amelyeknek a gazdasági 
szereplő az üzembentartója. A gazdálkodói engedély 50%-os kedvezményes várakozási 
díj fizetésére jogosít.

Bejelentett állandó lakóhelyem van a kerület  
díjfizetős részén, de a gépjármű a rokonomé/ 
ismerősömé, kaphatok a gépjárműre  
lakossági várakozási hozzájárulást?

Nem, lakossági várakozási hozzájárulás csak annak a lakosnak adható, akinek állandó 
lakóhelye Budapest XI. kerületében található, és a lakcímkártyán szereplő címen parkolási 
díj fizetése szükséges. A hozzájárulás az általa megjelölt és üzemben tartott egy darab 
gépjárműre érvényes. A kérelmező lakos nevének szerepelnie kell a forgalmi engedélyben. 
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Tóth-Vásárhelyi Réka (Renka) 
a japán kokeshi babák készíté-
sének hagyományosan férfiak 
által gyakorolt művészetét mél-
tón és nőként is elismerten kép-
viseli Európában, Magyarorszá-
gon. A B32 Galéria és Kultúrtér 
Trezorjában február 14-én nyílt 
kiállításán látható babákban 

egyediségük mellett benne van 
minden egyes alapanyagul szol-
gáló fa élettörténete. Új anyagá-
nak koncepciója női szerepeket 
és minőségeket elemez. „Lágyan 
ölelő, Vörös női sorsfonal Gyöke-
rekhez köt” – vallja Renka. A női 
lét ciklikus vibrálása, állandó 
külső és belső változása, megúju-
lási képessége csak a nők közötti 
vörös sorsfonál mentén érezhető 
meg és adható át generációról ge-
nerációra. 

A kiállítás megnyitására a leg-
több érdeklődő – a meghívó kéré-
sét követve – piros ruhában vagy 
kiegészítőben érkezett. A tárlatot 
március 9-éig tekinthetik meg 
az érdeklődők. 

aktuális

Most elsősegélycsomagokra gyűjtenek

A küzdelem képekben:  
egy éve kezdődött a háború

Lapzártánkkor pontosan egy éve, 2022. február 24-én indult 
meg Oroszország inváziója Ukrajna ellen. Az azóta tomboló 
háborúban az orosz hadsereg nemcsak a szembenálló ukrán 

katonákat és infrastruktúrát, hanem a civil lakosságot is célba vette, 
és csak becslések vannak arra, hány tíz- vagy akár százezer áldozata 
van az agressziónak. Újbuda Önkormányzata és lakói a kezdetektől 
fogva részt vesznek a segítségnyúj-
tásban, számos segélyszállítmány indult 
elsősorban a kerület ukrán testvérváro-
sába, Benére, és más kárpátaljai telepü-
lésekre is. A gyűjtések azóta sem álltak 
le – a legújabb civil kezdeményezésben 
az Allee és partnerei gyűjtenek elsősé-
gélycsomagokra. Ha Ön is segítene,  
ezen a honlapon találja meg a részle-
teket: multi.eu/hu/support-ukraine/

www.supportukraine-pic.com  ••  Olga Shtonda plakátja

kult
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A vásárlási maraton ideje alatt ingyenes 
különjáratok közlekednek a Széna térről és 
a Váci út elejéről a Premier Outletbe és vissza.
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Női sorsfonal  
a Trezorban
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Az öregedésről 
reálisan
Piti Zsuzsanna kiállítása a B32-ben
Piti Zsuzsanna csendes festészetet 
művel. Mindennapi tárgyakat fest 
mindennapi helyzetekben. A szen-
záció maga a festés, ahogy az egy-
szerű tárgy felragyog. Ez is kiderül 
a művész alkotásaiból, amelyek-
ből a B32 Galéria és Kultúrtérben 
február 14-én nyílt tárlat. Az el-
múlt négy-öt esztendő munkáiból 
válogatott csendéletek és portrék 
a festőművész szerint hiteles ké-
pet adnak arról, mi foglalkoztatta 
az utóbbi években. A megnyitón 
Bor Judit művészettörténész el-
mondta, a Piti Zsuzsannával foly-
tatott legutóbbi beszélgetésén sok 
kérdést jártak körül. Hogyan lehet 
az öregedést feldolgozni, mitől 
nem lesz durva, lehangoló, de idil-
lizált sem? Hogyan lehet megmu-
tatni a folyamatot: egyszerre az al-
kotásét és az öregedését? Szerinte 
mindezekre választ ad a kiállítás. 

Súlyos közlekedési baleset történt február 19-én hajnalban Újbudán, 
a Kosztolányi Dezső téren. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 
egy személyautó felhajtott a járdára, kidöntött egy közlekedési táblát 
és egy betonoszlopot. A baleset-info.hu értesülései szerint az autót 
Carlos Auzqui, a Ferencváros labdarúgócsapatának harminc éves 
argentin légiósa vezette. Ezt később a klub is megerősítette, és közölte, 
hogy Auzqui súlyos pénzbüntetést fog kapni.
A Baleset.info.hu úgy tudja, a helyszínen elvégzett szondázás komoly 
mennyiségű alkohol jelenlétét mutatta ki a játékos szervezetében. 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy egy argentin 
állampolgár vezette a balesetet szenvedő járművet, az alkoholszonda 
pedig pozitív értéket mutatott. Személyi sérülés nem történt, csak 
anyagi kár keletkezett.

Fradi-játékos balesete a Kosztolányin
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Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. 
www.facebook.com/Albertfalva200/ 
https://akh.ujbuda.hu/ 

Március 7. 18.00
Albertfalvi Társasjáték 
Klub 
Minden hónap első keddjén, 18 órai kez-
dettel
Csatlakozzon a csapathoz, és próbáljon ki új, 
modern társasjátékokat, vagy hozza el a ked-
vencét, és tanítsa meg másoknak! Mert társa-
sozni jó! A részvétel ingyenes.

Március 14. 18.00
„Színház az egész világ…”  
– Szalai Sándor fotókiállítása 
„1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bé-
csi közgyűlése úgy határozott, hogy Színházi 
Világnappá nyilvánítja március 27-et. Ebből 
az alkalomból évek óta saját kiállítással jelent-
kezem. Aki kapcsolatban áll a színházi élettel, 
fontosnak és jelentősnek tartja ezt az ünnepet. 
Szeretem a kortárs darabokat, az amatőr tár-
sulatok és természetesen a színész mesterek, 
művészek előadásait. A fotóspróbák olyan 
fontosak számomra, hogy a programjaim kö-
zött elsőbbséget élveznek. Jó szórakozást, tar-
talmas időtöltést kívánok!” Szalai Sándor

A kiállítást megnyitja: Nagy Péter András 
(60+ Fotókör), közreműködik: Földházi Pál – 
citera, ének. A tárlat április 6-áig tekinthető 
meg, hétköznap 10–19 óráig.

3-1-2 Meridiántorna 
Minden hétfőn 11.30–12.30
Az egészséges emberben az életenergia aka-
dálytalanul kering, a 12 fő és a két közép-
vonali meridiánban. Betegség állapotában 
a meridiánban elakad az energia. Ahhoz, hogy 
az egészséges állapot fenntartható legyen, 
úgynevezett 3-1-2 gyakorlatok végzésével kell 
napi 20-30 percet szánni meridiánjaink szabad 
energiaáramlásának biztosítására. A tornát ut-
cai ruhában lehet végezni, nem megerőltető, 
minden korosztálynak ajánlott.

Vers mindenki.net 
Online versmondó verseny általános és középis-
kolás diákoknak. Részletes kiírás a közösségi ház 
Fb-oldalán és honlapján. A részvétel ingyenes.

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

Március 10. 17.30
Kisvakond a nagyvárosban – mesemusical
A részletekről a https://gkh.ujbuda.hu honla-
pon tájékozódhatnak.

Március 18. 14.30 
14. Gazdagrét Kupa – Sakkbajnokság
Sakkbajnokság amatőr és Élő- pontos játéko-
sok számára. Nevezés március 15-éig, a fel-

tételekről és a verseny részleteiről a https://
gkh.ujbuda.hu honlapon 
tájékozódhatnak.

A Gazdagréti Közösségi 
Ház programjairól, vala-
mint rendezvényeiről bő-
vebb információt itt talál: 

Kaptár Ifjúsági Klub
1112 Budapest, Nesz-
mélyi út 36.
www.facebook.com/ 
kaptarifjusagiklub 
10+ és 18- fiataloknak

Várjuk a 10–18 év közötti 
fiatalokat minden hétköz-
nap 16–20 óráig ingyenes 
programjainkra, amelyek-
ről bővebb információt itt 
talál: 

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

Március 8. 13.30
Polgármesteri nőnapi köszöntő  
– ajándékműsor
Örökzöldek Tóth Tamás Vi-
told előadásában
A belépés ingyenes.
A részvételhez előzetes re-
gisztráció szükséges: 06/1/424-5363,  
kkh@ujbuda.hu

Március 11. 9.00–14.00
Kelenvölgyi Elöltöltős Fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje és kiállítása

TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK 

Színjátszó foglalkozás
Hétfő: 17.00–19.00
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
06/30/179-5140

Így tedd rá!
Játékos-táncos gyerekfoglalkozás
Kedd: 16.00–17.00
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
06/30/565-1998

Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig)
Szerda: 9.30
Bábos Torna (1–3 éveseknek)
Szerda: 10.15
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
06/20/560-7987

Klasszikus balett – négyéves kortól ajánlott
Szerda: 16.30
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
06/20/253-5262

Callanetics – Mélyizomtorna nőknek
Péntek: 11.00
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: 
06/20/546-1286

Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész vezetésével. Infor-
máció: 06/20/477-3186
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00

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

Kelenvölgyi Könyvtár
1116 Budapest,  
Bazsalikom utca 24. 06/1/228-7340
Ideiglenes nyitvatartás:
Sz: 14.00–18.00
Cs: 10.00--13.00

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
okh@ujbuda.hu 
Telefon: 06/1/309-0007

Március 6-ától kéthetente  
hétfőn 16.30–17.30
Meseterápia-foglalkozások gyerekeknek
7+1 alkalom kéthetente hét-
főn 18.00–19.30
Meseterápia-foglalkozások 
felnőtteknek
Bérlet: 8000 Ft /négy alka-
lom/gyerek; 11 000 Ft/négy alkalom/felnőtt
Jelentkezés: karman.kriszta@gmail.com; 
06/20/823-2760
Vezeti: Kármán Krisztina és Tölgyesi Zsu-
zsanna

Március 8. 12.00
60+ nőnap
Program: polgármesteri köszöntő,
arTpeggio Guitar Duo koncertje
A belépés díjtalan.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges 
február 27.–március 3. között e-mailben vagy 
személyesen a helyszínen. Szervező: Újbuda 
Önkormányzata, Újbuda 60+ Módszertani 
Központ és az Őrmezei Közösségi Ház.

Március 10. 9.00–10.30 
Anyakapocs beszélgetőkör
Téma: szerepkonfliktusok
Házigazdák: Bekecs Boglárka pszichológus 
és Erdő Enikő párkapcsolati és válási mediátor
Jelentkezés: anyakapocs@gmail.com
Részvételi díj: 2000 Ft

Részletes tanfolyami kínálatunkat tekintsék 
meg Fb-oldalunkon!

A programokra jegyek elővételben is vásárol-
hatók a helyszínen.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
https://www.facebook.com/ormezei

60+mozaik

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

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

ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő:  

minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

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

impresszum

 PROGRAMAJÁNLÓ
fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

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

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

pártok  
eseményei

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének 
munkatársai az alábbi 
elérhetőségeken várják az érdeklődők 
megkeresését. Cím: 1111 Bp., Budafoki 
út 9–11., nyitva tartás: hétfőtől 
csütörtökig 12–17, pénteken: 9–14 
óráig. Mobil: +36/20/2000-781, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.
com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, 
facebook.com/simicskoistvan. 

 � A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (1111 Bp., Karinthy F. út 
9.) minden hétköznap 14–17 óra között 
tart nyitva.

 � 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
A Mi Hazánk értelmiségi 
holdudvarából alapított Fekete 
István Szabadegyetem következő 
előadását Kassai Lajos lovasíjász 
tartja Hagyomány és modernitás 
címmel március 23-án, csütörtökön 
18 órától a Bartók Béla út 96. alatti 
párthelyiségben. Illetve minden hónap 
első keddjén 18 órától nyilvános 
összejövetelt tartunk, melyre minden 
érdeklődőt szívesen várunk!

 � A XI. KERÜLETI 
MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! Az elkövetkezendő 
időszakra vonatkozólag két 
tevékenységünket mutatnánk 
be, és bátorítanánk Önöket is 
a részvételre: az egyik a nőnapi 
adománygyűjtésünk, mely kapcsán 
március 7-éig fogadunk 
tisztálkodószereket, amiket 
Újbudán a Kürti Erzsébet Önsegítő 
Egyesületnek ajándékoznánk. 
A másik tevékenységünk Daám 
Alexandra képviselő körzetéhez 
kötődik, aki örömmel fogadja 
az Északkelet-Kelenföld fejlesztéséről 
szóló javaslatokat a daam.
alexandra@ujbuda.hu e-mail címen. 
A részletekért kövessék figyelemmel 
politikusaink, valamint a Momentum 
Újbuda Facebook-oldalát!

 � 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. Fogadóóra minden szerdán  
16.30 és 18.30 között a Villányi út 48-ban. 
Előzetes bejelentkezés szükséges  
a 06305910979 telefonszámon

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 

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

A kérelem beadásának végső határideje: 2023. március 13.

hirdetmény

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.

Komplex 
mozgásszervi 
állapotfelmérés 
– előzzük meg  
a láb- és derékfájást
Ismét van lehetőségük regisztrál-
ni a 60+ program komplex moz-
gásszervi állapotfelmérésének 
februári és márciusi tervezett idő-
pontjaira azoknak, akik még ko-
rábban nem vettek részt ilyenen. 
Jelentkezni az Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani 
Központban lehet (Kérő utca 3.) 
február 15.–március 10. között 
hétköznap 9.30–13 óráig, sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya 
és az Újbuda 60+ Kedvezmény-
kártya együttes bemutatásával, 
kizárólag személyesen és saját 
részre.

Nőnapi rendezvény 
– szeretettel várjuk  
a hölgyeket!
Március 8-án az Újbuda 60+ 
Program részeként ismét meg-
szervezzük nőnapi rendezvé-
nyünket – több helyszínen és több 
időpontban – a polgármesteri 
vezetés köszöntésével és vidám 
műsorral. A részvétel előzetes je-
lentkezéshez kötött.

Jelentkezni február 27.–már-
cius 6. között lehet, minden hét-
köznap az alábbi helyszíneken, 
nyitvatartási időben, személyesen 
és kizárólag saját részre az Újbu-
da 60+ Kedvezménykártya, va-
lamint a személyi igazolvány 
és a lakcímkártya felmutatásával.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban 

tartandó rendezvényre a Kérő 
utcai programközpontban lehet 
jelentkezni (Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 

Központ, Kérő utca 3.)
Kérjük vendégeinket, hogy 
a lakóhelyükhöz legközelebb eső 
helyszínre jelentkezzenek.

10 óra: Újbuda Polgármesteri 
Hivatala (Zsombolyai utca 5.)
Jelentkezés: a Kérő utcai prog-
ramközpontban minden hétköz-
nap 9.30–13.30 óráig.
Információ: 06/1/372-4636
 
11 óra: Gazdagréti 
Közösségi Ház (Tö-
rökugrató u. 9.)
Információ: 06/1/246-
5253 (hétköznap 8.00–
19.00 óráig)

12 óra: Őrmezei Kö-
zösségi Ház (Cirmos 
u. 8.)
Információ: 06/1/309-
0007 (hétköznap 9.00–
19.00 óráig)

13.15 óra: Kelenvöl-
gyi Közösségi Ház 
(Kardhegy u. 2.)
Információ: 06/1/424-
5363 (programok sze-
rint tart nyitva)

14.15 óra: Albert-
falvi Közösségi 
Ház (Gyékényes u. 
45–47.)
Információ: 06/1/204-6788 (hétköz-
nap 8.00–20.00 óráig)

Túrák márciusban 
– várjuk együtt a tavaszt a sza-
badban!
1. Vértes-hegység (Csákberény–
Csókakő–Mór) – Március 4. 

Táv: 15 km, szint: 450 m. Ta-
lálkozás: 6.35, Népliget, VOLÁN 
pu. (ind.:6.45); jegy: Csákbe-
rényig. Túravezető: Joó Ferenc 
(Műanyag SC) 06/20/414-1621. 

Előzetes jelentkezés szükséges 
a fenti telefonszámon.
2. Budai-hegység (Gyalogtúra 
a Normafa körül – az időjárás-
nak megfelelően) – Március 5. 

Táv: 10–12 km, szint: 100–200 
m. Túravezető: Somóczi Szilvia 
(Caola) 06/30/340-3490 és 316-
7423. Előzetes jelentkezés szük-
séges a fenti telefonszámokon.

3. Pesterzsébet (Árpádházi 
Szent Erzsébet-templom láto-
gatása és séta) – Március 8. 

Találkozás: 9.40, Boráros tér, 
23-as busz (ind. 9.50). Túrave-
zető: Hattyár Zsuzsa (Caola) 
06/30/352-2694. Előzetes jelent-
kezés szükséges a fenti telefon-
számon.

Meridiántorna 
– Új csoport indul a Kérő utcai 
programközpontban
A 3-1-2 meridiántornát dr. 
Eőry Ajándok honosította meg 

és terjesztette el Magyarorszá-
gon. Mivel könnyedén tanulható 
és végezhető, valamint kiváló-
an támogatja az egészség meg-
tartását, illetve visszaszerzését, 
gyakorlása javasolt idős korban. 
Várjuk a kezdő és a régi gyakor-
lókat is. Időpont: március 9-étől 
minden csütörtökön 9.30. Foglal-
kozásvezető: Balogh Noémi

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). A foglal-
kozás ingyenes, előzetes jelentke-
zés nem szükséges.

Társaink  
a növények 
– hogyan tartsuk és gyógyítsuk 
növényeinket
Előadás, tanácsok és hasznos tud-
nivalók kerti, szoba- és egyéb nö-
vényeinkről
Időpont: 

március 2. 14.00–15.00
március 16. 14.00–15.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes 

Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.). Foglal-
kozásvezető: Ónodi Szabó Sándor

Hahota jóga 
– nevessük egészségesre ma-
gunkat!
Időpont: minden hétfőn 9.00–
9.45. Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső utca 3.)
A foglalkozást vezeti: Domján 
Ferenc önkéntes. A foglalkozás 
ingyenes, előzetes jelentkezés 
nem szükséges. További informá-
ció hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon. 

Újbuda Ezüstkar 
próbái 
A kórus szeretettel várja az éne-
kelni szerető időskorúakat.
Időpont: minden hétfőn 9.00–
10.30. Helyszín: Albertfalvi Kö-
zösségi Ház (Gyékényes utca 
45–47.). A foglalkozás ingyenes. 
További információ: 06/1/204-
6788, hétköznap 9–17 óráig 

Meseműhely-
foglalkozás 
felnőtteknek 
A foglalkozásokon az életben 
és a mesékben megjelenő élet-
feladatokkal fogunk dolgozni. 
Megtudhatjuk, milyen tudást 
és segítséget hordoznak a mesék. 
Hogyan használjuk fel lelki erőn-
ket a mindennapok gondjaiban, 
hogyan döntsünk helyesen, illetve 
tegyünk különbséget jó és rossz 
között? A mesékkel való találkozás 
után alkotás következik agyaggal, 
por- vagy olajpasztell krétával.
Időpont: 
március 2. 9.30–11.30
március 9. 9.30–11.30

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.

Közösségi házak ajánlója

A Bp. XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából elkészült 
a 11/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet (Budapest XI. kerület, Ferencvá-
ros-Kelenföld vasútvonal – Budaörsi út – Kőérber-ki út – Egér 
út – Andor u. – Galvani út – Duna folyam által határolt terület) 
Fehérvári út – Galambóc utca – Sopron út – Nagysurány utca 
által határolt tömbre vonatkozó módosítása. Jelen módosítás 

a területen lévő kereskedelmi egység intézményövezetbe 
történő átsorolását célozza annak érdekében, hogy az épület 
építésjogi helyzete rendezésre kerüljön. A település-rende-
zési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogin-tézményekről szóló 419/2021. (VII. 11.) Korm. rendelet 
68. §-a szerinti egyszerűsített eljárás formájában történik. 

A Kormányrendelet 75. §-a és a 42/2022. (XI. 21.) XI. ÖK rendelet 

értel-mében értesítem az érintett lakosságot  
és civil szervezeteket a terv közzétételéről.

A terv 2023. március 1-től 2023. március 15-ig megtekinthető 
az önkormányzat weblapján, a Településrendezési  

és Településképi Osztály felületén a készülő településrendezési 
eszközök címszó alatt.  

A tervvel kapcsolatos észrevételeket március 15-ig  
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 42/2022. (XI. 
21.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja 

értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot 
és civil szervezeteket, hogy a Településrendezési 

és Településképi Osztály tárgyi tervvel kapcsolatosan 
lakossági fó-rumot tart 2023. március 8-án, szerdán 

16.00 órai kezdettel.

A lakossági fórum online lesz megtartva.  
Az érdeklődők a fórumhoz a Településrendezési  

és Településképi Osztály felületére belépve 

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 
foepitesz-telepulesrendezesi-  

es-telepuleskepi-osztaly
az ott megadott linkre kattintva  

tudnak majd csatlakozni.

Budapest, 2023. február 23.

Tisztelettel:

Schreffel János 
főépítész

értesítés
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Sokáig vezetett, ám a szoros végjátékot 
hozó mérkőzésen kikapott a MAFC 
férfi kosárlabdacsapata az NKA Pécs 
elleni rangadón, az alapszakasz 21. 
fordulójában.

A remek hangulatú meccsen a MAFC jól kezdett, 
9-0-ra, majd 20-6-ra is vezettek az újbudaiak, végül 
az első negyed 25-15-ös hazai előnnyel ért véget. 
A folytatásban viszont sokkal szervezettebben és ha-
tékonyabban védekezett a vendégegyüttes, és bár 
nyolcpontos előnnyel fordult a MAFC, a második 
félidőben a Pécs szép lassan maga alá gyűrte a há-
zigazdát. A vége szoros lett: másfél perccel a lefújás 
előtt csak öt ponttal ment a Pécs, 29 másodperccel 
a végső dudaszó előtt pedig már csupán kettővel (77-
79), aztán egy hibát kihasználva, 14 másodperccel a vége előtt 
Tóth ki is egyenlített. Kazy duplája azonban már a vendége 
sikerét jelentette, a MAFC drámai csatában és emelt fővel ka-
pott ki a bajnokesélyestől.

A MAFC 16-5-ös mérleggel a 4. helyre csúszott vissza a ta-
bellán, de továbbra is reális esélye van a 2. pozíció és kiemelés 
megszerzésére a rájátszás kezdete előtt.

Férfi kosárlabda NB I B, Piros-csoport, 21. forduló:
MAFC–NKA Pécs 81-83 (25-15, 19-21, 13-24, 24-23)

Újbuda kosaras lányai 
nem tudtak visszavágni 
a Vasasnak az őszi otthoni 
vereségért.

Ezúttal jól kezdett a BEAC Pasaréten, 
párpontos előnyt is kiharcolt magának. 

Majd a Vasas vette át az irányítást, és el-
húztak a hazaiak 15-10-re, de gyorsan 
sikerült rendezni a sorokat az újbudai 
gárdának, amely visszavette, sőt, meg 
is szilárdította a vezetést, így 26-19-es 
vendég előnnyel ért véget az első negyed.

A Vasas azonban csapatkapitánya 
és irányítója, Papp Dia vezetésével 

megint fordított, és egyre inkább 
elhúzott ellenfelétől a második 
negyedben. Bár Angyal, Green 
és Vojtulek is szépen termel-
te a pontokat a BEAC oldalán, 
a kevesebb hibával kosarazó 
házigazda nem hagyta az utol-
só percekre a döntést, és végül 
12 pontos győzelmet aratott 
a fővárosi rangadón. Mészá-
rosné Kovács Andrea, a BEAC 
edzője a meccs után elmondta: 
“Tudtuk, hogy a mai találkozó 
egy verekedős mérkőzés lesz, 
és mivel ez nem a mi stílusunk, 
nem tudtunk jól kijönni belőle. 
Mindezek ellenére meccsben 
tudtunk maradni, és ha nincs 
az a két ötperces fegyelmezetlen 
időszak támadásban, máshogy 
is alakulhatott volna az ered-
mény.”

A TFSE-MTK hazai pályán 
meglepetésre legyőzte a Szekszárdot, 
nagyon élessé vált a harc a még ráját-
szást érő helyekért. A BEAC jelenleg 
a 6. pozíciót foglalja el. 

VASAS AKADÉMIA–E.ON ELTE 
BEAC 81-69 (19-26, 25-11, 15-13, 22-
19)

közös sport

 � Ingatlan, lakás
VÁSÁROLNÉK 2–3 szobás új, esetleg régi építésű lakást. T.: 
06/70/325-4309.
ELADÓ HAJDÚ-BIHAR megyében, Komádiban, frekventált 
helyen, Fő utcán egy 2 és fél szobás komfortos családi ház. 
Irányár: 3,5 M Ft., áron alul. T.: 06/30/355-4453.
200–500 NM közötti telket, kertet bérelnék. Fizetés 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70/466-1669.
EGY-, MÁSFÉL SZOBÁS lakást vásárolnék. Telefon: 
06/20/224-9590.
ORVOS HÁZASPÁR gyermekének magánszemélytől lakást 
vásárolna idős hölgytől, úrtól. Tel.: 06/20/326-1345.

 � 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.
BEJÁRÓNŐ olcsón: 06/30/127-4152.
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
EZERMESTER sokféle típusú, kisebb javítási munkákat 
vállal. Részletek a www.barkacsolas.hu weblapon. Tel.: 
+36/30/235-6058.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
KAZÁNCSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS teljes ügyintézéssel 
szolgáltatók felé, garanciával: 06/70/227-3040, 06/70/227-
3041, www.olcsonkazancsere.hu

 �Gyógyászat 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957.  
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.

 � Régiség 
RÉGI BÚTORT, FESTMÉNYT, órát, szőnyeget, teljes 
hagyatékot veszek, ingyen lomtalanítok, 1 órán belül 
a helyszínen vagyok. 06/20/8022-062
BÉLYEGET, PAPÍR-, FÉMPÉNZEKET, festményeket 
és egyéb régiséget vásárolunk, árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 317-4757. H: 12–17, K, Sze: 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

 � Szabadidő, sport
WING TSUN KUNG FU • MAGÁNÓRA Eredeti, kínai 
harcművészet-oktatás +36/30/9000-889

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

 � Vegyes              
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel 
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
ÚJBUDÁRÓL AZ ÚJBUDAIAKNAK, kultúráról 
és közösségről.
CIVIL TV11 – civiltv11.blog.hu
FIATAL pár kisgyermekkel használt kis autót szeretne venni 
tulajdonostól. 06/70/401-3326.
TAROT SORSELEMZÉS dr. Gál Judit 06/30/224-4492.

apróhirdetés

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK, KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

FESTMÉNYEKET VÁSÁROLUNK!

Weblap: louisgaleria.huNálunk az értékbecslés, szaktanácsadás 40 éves szakmai tapasztalattal INGYENES! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Louis Galéria: Bp., II. Margit krt. 51–53. • Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: galeria.louis@gmail.com (A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Törtarany és fazonarany 
felvásárlás!

Fazonarany: akár 15 000–25 000 Ft/g

KERESÜNK: - Boldizsár István, - Czóbel Béla, - Berkes Antal, 
- id. Markó Károly, - Neogrády Antal, - Molnár C. Pál, 

- Szőnyi István, - Henczné Deák Adrienn, - Barabás Miklós, 
- Mednyánszky László, - Vastagh Géza, - Egry József, 

- Glatz Oszkár, - Ligeti Antal, - Molnár József, - Scheiber Hugó, 
- Telepy Károly, - Vaszary János műveket is!Márffy Ödön

Gyűjteményembe  
keresek színes, régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! 
Törötett is! Mérettől függően 
300 000–3 000 000 Ft-ig!

Karórákat, zsebórákat, 
faliórákat vásárolok!  

100 000–300 000 Ft-ig!  
(akár hibásat is)

Forgalomból kivont valutákat, kitüntetéseket vásárolok

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk készpénzben!

Törtezüst: akár 180–250 Ft/g
(hiányos étkészletet is) 

Törtezüst, fazonezüst: 300–1200 Ft/g

Kérésére 
INGYEN 
házhoz 

megyünk!

EXTRA AJÁNLAT: KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK HERENDI PORCELÁNT!
6 személyesek
Kávés vagy mokkás készlet akár 150.000 Ft
Teás készlet akár 250.000 Ft
Étkészlet akár 500.000 Ft
(12 személyes készleteket  
a duplájáért vásárolunk!)

Külön darabokat is 
megvásárolunk!

 1 db ilyen csészéért 
20000 Ft-ot fizetek.

MAFC: majdnem  
meglett a bravúr

BEAC: verekedős vereség

Idén 14. alkalommal tartották meg 
a „RobonAUT” elnevezésű versenyt 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen. A hárommillió fo-
rint összdíjazású versenyen az egyetemi 
hallgatóknak fél év alatt kellett egy tel-
jesen önvezető autót készíteniük. A nagy 
távirányítós autóknak tűnő „játékokat” 
ügyességi és gyorsasági versenyen is 
próbára tették. 
Tevesz Gábor az egyetem címzetes 
tanára elmondta, egyre komplexebb 
feladatokat kell kitalálniuk, ugyanis 
a hallgatók mindig túlteljesítik azokat. 

Az autonóm járművek és a különbö-
ző vezetéstámogató rendszerek 

hihetetlen módon terjednek, 
így a „RobonAUT” ver-

senyben is ezt az irányt 
célozták meg.

Az eseményre nyolc 
csapat kvalifikált, eb-
ből öt junior. Sokak 
meglepetésére egy juni-

or csapat, a Bit Bangers 
nyerte a versenyt.

Önvezető autók versenyeztek a Műegyetemen
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Áprily Lajos: Március c. költeményéből idézünk három 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első és második sora (G, E, K, G, 
K, E). 13. Az utolsó magyar királyné. 14. Gépészmérnök, 
fizikai anomáliák kutatója (György). 15. Férfi becenév. 16. 
Ahogyan. 18. Részben visszadumál! 19. Kihajít. 20. Hogyan, 
oroszul. 21. Kitelepít. 24. Portéka. 25. Lóeledel. 27. Tömeg-
mérték. 29. Kén-monoxid, röv. 31. Amíg egynemű betűi. 32. 
Görög eredetű, rövid férfinév. 34. Bárium vegyjele. 35. Ha-
tárrag. 36. Tüzet megszün-
tető. 39. Derű kifejezése 
az arcon. 41. Pest vármegyei 
település. 42. Szórakozta-
tó váratlan tett. 43. Orosz 
félsziget. 44. Japán motor-
kerékpár-márka. 46. Etió-
pia délkeleti részén húzódó 
térség. 48. Ragadozó …, 
halfajta. 49. Ellentétes kötő-
szó. 50. Kettőzve: angol el-
köszönés. 52. Arrafele! 53. 
Jelenleg. 54. Madridi udvar! 
(PATIO). 56. Svájci szárma-
zású orvos, természettudós, 
filozófus és francia forra-
dalmár (Jean-Paul). 59. De-
mokráciában található! 61. 
A fejősjuhászattal kapcso-
latos szállásgazdaság. 63. 
Talajforgató eszköz. 65. Író, 
politikus, honvédelmi mi-
niszter (Péter). 67. Majdnem 
zöld! 68. Függőlegesen áll. 
70. A vele összetett fogalom 
helyes, igaz voltát jelöli. 71. 
Szabadságától megfosztott 
asszony. 73. Elképzelés.

Függőleges: 1. Kos-
suth-díjas író (Gábor). 2. 
Egyenletes felületű. 3. Er-
kölcstan. 4. Nátrium és nit-
rogén vegyjele. 5. Vlahovics 
Edit Aase-díjas színésznő 
névbetűi. 6. Egyértelmű, 
idegen szóval. 7. Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő, röv. 8. Elrejtő. 9. Vágány végei! 
10. Némán áttoló! 11. Jókedvű. 12. …-vízesés, Új-Dél-Wales-
ben található természeti látványosság (EBOR). 17. Étkezéshez 
előkészül. 19. 1972-ben alapított német elektronikai vállalat 
(ELABO). 22. Lávadarab! 23. Ellenérték. 26. Komoly hangvé-
telű költemény. 28. Álarc. 29. Az idézet harmadik sora (S, É, 
É, I). 30. Mutató névmás. 33. Erkölcsi kiválóság. 35. A társa-

dalmi érintkezés szabályai. 37. OÁM. 38. A közölt időponttól 
kezdődően. 39. … Ce-tung, kínai forradalmár, politikus és köl-
tő. 40. Kobold páros betűi. 45. Diákfelügyelő az iskolában. 47. 
A Duna bal oldali mellékfolyója Szlovákiában. 50. Fiatalon el-
hunyt költő, a márciusi ifjak egyike (Pál). 51. Fizetést növelne. 
54. Recepció. 55. Szintén. 57. Antonov felségjele. 58. Állatot 
hajt. 60. Kötőszó. 62. Sok középfoka. 64. Veteményes. 66. Szá-
mítógépes rövidítés, jelentése: vége van az állománynak. 69. 
Petárda része! 71. Radon vegyjele. 72. Személyes névmás.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 29. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2023. 03. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Csillagaim hunyó világa hamvad, 
földre ver le szörnyű betegség”. Nyertese: Kovácsné Tamási 
Erzsébet, 1119 Bp., Andor u. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át. 

új lakóink keresztrejtvény
Kedves jövendő barátaim, ismerőseim.
Itt vagyok köztetek. A nevem Deák Levente
2023. február 9-én 17.37-kor születtem.
Súlyom 3800 g hosszam 55 cm.
Szüleim és nagyszüleim már nagyon vártak! 

Február 13-án békésen megszületett első gyerme-
künk, Janka. A család és a barátok is lelkesen fogad-
ták érkezésének hírét. Nyugodt baba, aki szépeket pil-
log a mandulaszemével és szereti, ha énekelnek neki.

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

ÁLLÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázati határidő: 
2023. március 13.

KÖRNYEZETVÉDELMI  
ASSZISZTENS

RÉSZLETEK: UJBUDA.HU



 | 2023. március 1. | 20 hirdetés

allee.hu

Vásárolj 
közel 70 üzletünkben 
20-75% kedvezménnyel!

Keresd a kuponokat  
az Allee applikációjában  
és a kuponnyomtató pontokon!

Tavaszi  
Kuponnapok:
március 9-12.

        
 
 
 

 


