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Újbudai segítség 
Ukrajnának
Több mint egy éve tart a háború,  
Újbudáról pedig továbbra is  
érkeznek a szállítmányok

Sztár a történelem 
viharában

10

Szeleczky Zita korának ünnepelt
színésznője volt, ám a háború 
az ő sorsát is megváltoztatta

A Quimbytől 
Újbudáig

8

Balanyi Szilárd zenésszel 
műfajokról, az újbudai életről 
és a Quimbyről beszélgettünk

Április elsején  
startol a már  
hagyományos,  
több mint 
másfél hónapos  
kerületi 
takarítási  
akció.

Tavaszi 
Takarítás

16

NEM.
NEM.
NEM.

A szakrendelő államosítása?

Ingatlanok ingyenes átadása az egyháznak?

Újabb lakóparkok a rozsdaövezetben?

Újbuda nem támogatja a Szent Kristóf Szakrendelő állami átvételét. 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság a rendelőintézet állami átvé-
telének szándékáról szóló levelében semmilyen információt és ga-
ranciát nem adott arra vonatkozóan, hogyan növelné a központosítás 
a szakellátási feladatok hatékonyságát. Ahogyan arról sincs tudomása 

a képviselő-testületnek, hogyan garantálják a foglalkoztatottak (ideért-
ve a nyugdíj mellett dolgozók) jelenlegi jövedelmi szintjének és mun-
kafeltételeinek megőrzését. Mindezeket figyelembe véve Újbuda Ön-
kormányzata szerint a lakosság érdekeit egyértelműen az szolgálja, ha 
a járóbeteg-szakellátást továbbra is az önkormányzat működteti.

A Miniszterelnökség arról értesítette az önkormány-
zatot, hogy támogatja a Temesvár utca 20. alatti  
telek rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánítását. 
Újbuda tavaly éppen azért rendelt el változatási 
tilalmat Kelenföld, Albertfalva és Őrmező  
egyes területeire, hogy jogi védelem alá helyezze 
a túlépítés által veszélyeztetett városrészeket.  
Mivel az önkormányzat a beépítések intenzi-
tásának csökkentésére törekszik, a testület  
megszavazta, hogy nem támogatnak a kerületben 
semmilyen rozsdaövezeti kijelölést.

Újbudán az önkormányzat becslése szerint közel 9 milli-
árd forint piaci értékű ingatlanvagyonra adták be tulajdon-
lási igényüket az egyházak, így akár ennyivel csökkenhet 
a kerület vagyona. Az ügy érdekessége, hogy a szóban 
forgó intézmények korábban nem voltak egyházi kézben.  
Dr. László Imre polgármester szerint az átgondolatlan, 

kapkodó, szakmai egyeztetést mellőző törvény passzusai 
a jogalkotói pontatlanságok miatt nem egyértelműek – sőt, 
bonyolult ingatlanjogi kérdéseket vetnek fel –, ezért az ön-
kormányzat vizsgálja a tulajdonjog átruházásának és annak 
megvédésének lehetőségeit, hiszen a törvény akár alaptör-
vénybe is ütközhet.
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– Semmiképpen nem támogatom a szak-
rendelő állami kézbe adását – szögezte le 
dr. László Imre, majd számos okot vonul-
tatott fel álláspontja 
mellett. Mint mond-
ta, a levél semmi-
lyen információt 
és garanciát nem 
adott arra, hogy 
a központosítás ho-
gyan növelné az el-
látás hatékonyságát, 
illetve hogyan ga-
rantálnák a foglal-
koztatottak, köztük 
a nyugdíj mellett 
dolgozók jelenlegi 
jövedelmi szintjének 
és munkafeltételei-
nek megőrzését.

– Az önkormányzat valóban fontosnak 
tartja a szakellátás hatékonyságának nö-
velését és a várakozási idő csökkentését, 
ennek érdekében az elmúlt három évben 
mintegy 2 milliárd forinttal támogatta 
a szakrendelő fejlesztését – hangsúlyozta 
a polgármester. A szakdolgozók megbe-
csülése és megtartása érdekében Újbuda 
Önkormányzata évente 180 millió forint 
értékű támogatást ad egészségügyi pót-
lék címen, és több mint 1000 ultrahang-
vizsgálatot finanszírozott saját forrásból 
a várólisták rövidítése érdekében. Emel-
lett 2023-ban a megemelkedett rezsi-
költségek miatt az önkormányzat anyagi 
támogatást nyújt a háziorvosok, gyermek-
orvosok és fogorvosok számára. A gyor-
sabb betegellátást és a szakrendelő teher-
mentesítését szolgálja, hogy a háziorvosi 
rendelőkre is kiterjesztették a vérvételi 
lehetőséget. A Móricz Zsigmond körtéren 
pedig már épül a fővárosban egyedülálló 
Diabétesz Centrum.

Az állam fenntartói teljesítményéről 
László Imre úgy fogalmazott, a kormány-
zati irányítás alá vont területek, mint a köz-
oktatás vagy a fekvőbeteg-ellátás tapaszta-
latai azt bizonyítják, hogy az állam nem 
tudja hatékonyan működtetni azokat. A pe-

dagógusok lehetetlen helyzetben vannak, 
a tanulók teljesítménye például a PISA-fel-
mérés alapján is folyamatosan mérséklő-

dik, a kórházak eladósodtak, a fekvőbe-
teg-ellátás kaotikussá és forráshiányossá 
vált. – Az orvosi kamarával pedig harcban 
áll a kormány – tette hozzá. A hosszú or-
vosi és kórházvezetői múlttal rendelkező 
polgármester az egyik legalapvetőbb hibá-
nak nevezte, hogy a NEAK folyamatosan 
alulfinanszírozza a rendszert, így az önkor-
mányzat az ellátás biztosítása érdekében 
kénytelen jelentős összegekkel kipótolni 
az állami finanszírozást.

– Az állami átvétellel több rendelő tar-
tozna a szakrendelőhöz, fennáll a veszélye, 
hogy a személyzet nem vállalja az ezzel 
járó kényelmetlenségeket, többletfelada-
tokat. A szakembereink 30–40 százaléka 
65 éven felüli, ha kilépnek, rendelések ma-
radnak el – fűzte hozzá dr. Lehoczky Péter. 
A Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója 
szerint a jelenlegi működésben is bőven 
vannak nehézségek, de a budapesti kerü-
letek között üde színfolt az újbudai ellátás 
minősége. Az átvétel nyomán forráskivo-
násra lehet számítani, pedig a cél az, hogy 
minél több ingyenes ellátáshoz juthasson 
a lakosság.

A testület végül megszavazta 
az állami átvételt elutasító határozati ja-
vaslatot, amely kiáll amellett, hogy a já-

róbeteg-szakellátást továbbra is az önkor-
mányzat működtesse. 

(Az állam 2013-ban is felvetette a szak-
rendelő átvételét, akkor Hoffmann Tamás 
polgármester és a teljes Fidesz–KDNP- 
frakció egybehangzóan az átadás ellen 
szavazott. Hoffmann Tamás akkor úgy fo-
galmazott, „a kerületnek és az itteni beteg-
ellátásnak ez egy alapintézménye, és ezért 
nekünk kötelességünk is üzemeltetni”. 

Ehhez képest a mostani ülésen a volt pol-
gármester nem szavazott, a Fidesz–KDNP 
többi képviselője tartózkodott.)

Női neveket kapnak  
a kerület új közterületei
A testület közterületek elnevezéséről is 
határozott. Az önkormányzat az interne-
ten szavaztatta meg a kerület lakóival, ki 
legyen az a négy, a kerülethez kötődő nő-
alak, akinek utcanévtábla állíthat emléket. 
A szavazás március 8-án, nőnapon zárult, 
a négy győztes Nemes Nagy Ágnes Kos-
suth-díjas költő, író (a szavazatok 26,25 
százalékával), Lakatos Gabriella világ-
hírű balerina (16,63 százalék), Kosáryné 
Réz Lola író, műfordító (16,15 százalék) 
és Madzsarné Jászi Alice, a magyar gyógy-
torna alapjait lerakó tánctanár (14,43 szá-
zalék) lett.

Egyházivá válhat  
a Grosics iskola
Az ülésen külön foglalkoztak a Dél-budai 
Tankerületi Központ fenntartásában műkö-
dő Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskola egyházi tulajdonba vételének kér-
désével. Az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 
ugyanis kinyilvánította szándékát a Gro-
sics fenntartói jogának szeptemberi átvé-

telére, a tankerület pedig 
kikérte az önkormányzat 
véleményét. A képvise-
lő-testület úgy határo-
zott, abban az esetben 
fogadja el az átvételt, ha 
az iskola szülői munka-
közössége, nevelőtestü-
lete, diákönkormányzata 
és a szülők többsége saját 
döntést hoz a kérdésben, 
és az erről szóló határo-
zatokat az iskola elküldi 
az önkormányzatnak. 
A döntésben szerepet 
játszhat, hogy az egyhá-
zi iskolák nagyobb álla-
mi támogatásra számít-

hatnak, mint az államiak. Görög András 
képviselő elmondta, azt szeretnék, hogy 
a fenntartóváltással ne szűküljön a felvehe-
tő gyerekek köre. 

Támogatás  
a Covid-árváknak
A képviselők megszavazták, hogy Újbuda 
Önkormányzata 4 millió forinttal támogas-
sa a Regőczi István Alapítvány munkáját. 
A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy 
hosszú távon gondoskodjon olyan rászoruló 
gyerekekről és nappali tagozatos diákok-
ról, akik egyik vagy mindkét szülőjüket 
a Covid-járvány következtében veszítették 
el. Az önkormányzat azzal a feltétellel adja 
át a fenti összeget az alapítványnak, hogy 
azt a XI. kerületben érintett fiatalok megse-
gítésére fordítsák. 

T. D.

aktuálisaktuális

Három NEM  
a kormányzati 
beavatkozásokra

A KAMPÁNY SZAKASZAI
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.

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÚJBUDAI

Van egy régóta dédelgetett gondolatod,  
ami bekerülhetne Újbuda első közösségi  
költségvetésébe? Itt az idő, hogy előállj vele!  
Április 9-éig várjuk a javaslatokat!

Beküldőfelület és részletes kiírás:

ujbuda.hu/otlet

A 2023-as évvel kezdődően Újbuda Önkormányzata 
lehetőséget nyújt a kerületieknek arra, hogy a közös-
ségi költségvetés eszközével közvetlenül döntsenek 
Újbuda fejlesztéséről. Erre a célra az önkormányzat 
vezetése a kerület hat körzetére 10-10 millió forintot, 
tehát összesen 60 millió forintot különített el.

Döntések  
a testületi ülésen

Három határozott nemmel 
szavazott Újbuda képvise-
lő-testülete márciusi ülésén 
a kormány meglepetésleveleire. 
A kerületi változtatási tilalmat 
is felülíró rozsdaövezeti beépí-
tések, a helyi iskolák ingatlana-
inak egyházi tulajdonba adása, 
valamint az önkormányzat által 
fejlesztett és támogatott szak-
rendelő államosítása a testület 
szerint nem az itt lakókat 
szolgálják. 

Alaptörvénybe ütközhet 
az iskolák egyházi 
tulajdonba vétele
A márciusi képviselő-testületi ülés egyik 
legnagyobb vitáját egyes köznevelési in-
tézmények önkormányzati tulajdonú ingat-
lanainak egyházi tulajdonba vétele váltotta 
ki. Mint ismeretes, a kormány december-
ben kihirdetett, egy 1997-es törvényt érintő 
jogszabály-módosítása nyomán több száz 
épület tulajdonjoga kerülhet át az egyházak-
hoz. A módosítás szerint az egyházak olyan 
állami vagy önkormányzati épületek ingye-
nes megszerzésére jelenthették be igényü-
ket idén február végéig, amelyek korábban 
nem voltak egyházi kézben, a feltétel csupán 
az, hogy hitéleti, szakrális tevékenységre 
használják. Újbudán az önkormányzat becs-
lése szerint közel 9 milliárd forint piaci ér-
tékű ingatlanvagyonra adták be tulajdonlási 
igényüket egyes egyházak, így akár ennyi-
vel csökkenhet a kerület vagyona. A február 
28-i határidőig a Szent II. János Pál Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnáziumra, a Weiner 
Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakgimnáziumra, a Fehér Kavics Kelenföl-
di Református Óvodára és az Újbudai Gro-
sics Gyula Sport Általános Iskolára érkezett 
igénybejelentés (a Grosics jelenleg nem egy-
házi fenntartású  intézmény, így első körben 
a fenntartásra érkezett be az igény). 

László Imre polgármester már koráb-
ban is kifejtette: Újbuda Önkormányzata 
mindig törekedett a kiegyensúlyozott vi-
szony megtartására, számos esetben díj-
mentesen adott telket vagy helyiségeket 

az egyházaknak hosszú távú használatra. 
– A jelenlegi törvényi szabályozás meg-
fosztja az önkormányzatokat a döntés le-
hetőségétől, semmiben nem egyeztet, csak 
arrogánsan, diktatórikus módon elvesz, 
méghozzá ellentételezés nélkül, ami pél-
dátlan állam és egyház egymást elismerő, 
demokratikus gyakorlatában – jelentette ki 
a kerület vezetője. 

A testületi ülésen felszólalt az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus 
Iskolai Főhatóságának főigazgató-helyet-
tese, valamint az oktatási tevékenységet 
is folytató Krisztus Légiója Kongregáció 
képviselője. Mint elmondták, az egyházak 
azért jelentették be igényüket az egyes in-
gatlanokra, mert próbálkozásaik ellenére 
nem kaptak hozzájárulást az önkormány-
zattól a szükséges felújításokra, illetve 
az akadályozta őket, hogy a munkálatokra 
tao-, illetve uniós támogatást szerezzenek. 
Hozzátették, nem fognak milliárdokat 
ölni saját forrásaikból intézményfejleszté-
sekbe, hogy aztán később, ha olyan dön-
tés születik, az épületek visszakerüljenek 
az állam vagy az önkormányzat tulajdo-
nába. Az egyházi szervezetek emellett 
úgy vélik, mivel a tankerület semmit sem 
kezdett az évek óta felújításra váró Grosics 
iskola épületével, az egyházi átvétel bizto-
síthatja a jövőben annak korszerűsítését.

Bács Márton képviselő hozzászólásában 
rámutatott, nem lehet szó nélkül elmenni 
egy olyan jogszabály mellett, amely in-
gyen, ellentételezés nélkül kötelez ingat-
lanok átadására, hiszen a tulajdonelkobzás 
minden létező jogot sért, ezt utoljára a kom-
munista államhatalom gyakorolta a dikta-
túra alatt. 

Barabás Richárd alpolgármester el-
mondta, az önkormányzat sosem gördített 
akadályt a felújítások elé, László Imre pol-
gármester pedig válaszában hangsúlyozta, 
nem az önkormányzat és az egyház reláci-
ójával van probléma, hanem a jogalkotóval 
szemben, ezért ha eljön az ideje, teljesíteni 
fogják az egyház tulajdonlási igényeit. 

A polgármester szerint azonban a kor-
mánytól megszokott módon átgondolat-
lan, kapkodó, szakmai egyeztetés nélküli 
törvény passzusai a jogalkotói pontatlan-
ságok miatt nem egyértelműek – sőt, bo-
nyolult ingatlanjogi kérdéseket vetnek fel 
–, ezért az önkormányzat vizsgálja a tu-

lajdonjog átruházásának, illetve megvédé-
sének lehetőségeit, hiszen a törvény akár 
alaptörvénybe is ütközhet. A napirend tár-
gyalása végén a képviselők megszavazták 
a helyi demokráciát veszélyeztető törek-
vés elutasítását megfogalmazó határozati 
javaslatot. 

Újra támad a rozsda 
Sürgős döntést igényelt a kormány újabb, 
a kerület túlépítésével fenyegető ingat-
lanfejlesztési kezdeményezése. A Mi-
niszterelnökség Rozsdaövezeti Bizottsá-
ga ugyanis március 9-én arról értesítette 
az önkormányzatot, hogy támogatja a Te-
mesvár utca 20. alatti telek rozsdaövezeti 
akcióterületté nyilvánítását. A határozatot 
annak dacára hozták meg, hogy Újbuda 
tavaly decemberben éppen azért rendelt el 
változtatási tilalmat Kelenföld, Albertfalva 
és Őrmező egyes területeire, hogy védelem 
alá helyezze a túlépítéssel veszélyeztetett 
városrészeket. Az önkormányzatnak mára 
ez az egyetlen eszköze maradt arra, hogy 
megakadályozza a kerületi lakosok élet-
minőségét romboló beruházásokat. A kor-
mány 2020-ban vonta meg az önkormány-
zatoktól az építéshatósági jogkört, majd 
tavaly a településképi véleményezés jogát 
is az Építészeti Tervtanács hatáskörébe 
helyezte át. Jelenleg, ha a kerületnek nem 
elfogadhatók egy beruházás tervei, legfel-

jebb annyit tehet, hogy maximum három 
évre változtatási tilalmat rendelhet el, ami 
megtiltja az építkezést az adott területen. 

Most azonban úgy tűnik, szó sincs való-
di védelemről, hiszen a kormányzati akarat 
felülírja az önkormányzati tilalmat. Egy 
kormányrendelet szerint ugyanis, ha egy 
területet rozsdaövezeti akcióterületté nyil-
vánítanak, akkor az egyúttal nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt beruházássá 
válik, ez a státusz pedig semmissé teszi 
a változtatási tilalmat. Ezáltal lehetőség 
nyílik arra, hogy az önkormányzat dönté-
seit figyelmen kívül hagyva, a helyi építési 
szabályzat által meghatározott beépítési 
mértéket akár lényegesen meghaladó épü-
let épülhessen, kisebb zöld felülettel, jelen-
tősen nagyobb környezeti terheléssel.

Erhardt Attila alpolgármester elmond-
ta, az egyirányú Temesvár utcában na-
gyon kis területen építenének meg egy 
öt nagyméretű panelháznak megfele-
lő épületegyüttest, amely megbénítaná 
az egész helyi infrastruktúrát, élhetet-
lenné téve a környéket. Hozzátette, Lá-
zár János építési és beruházási miniszter 
korábban megígérte, a kormány nem fog 
lakásokat kiemelt beruházássá nyilvá-
nítani, amit láthatóan nem tartanak be. 
Az elmúlt évek állami beruházásai csak 
betont és térkövet hoztak, és hiába mond-
tak korábban nemet a rozsdaövezeti be-
sorolásokra, a kormány a hatályos jogi 
védelem ellenére átnyúl az újbudaiak feje 
felett, figyelmen kívül hagyva akaratu-
kat. Mivel az önkormányzat a beépítések 
intenzitásának csökkentésére törekszik, 
a testület megszavazta, hogy nem támo-
gat a kerületben semmilyen rozsdaöveze-
ti kijelölést. 

Az állam vinné  
a szakrendelőt is
Március 9-én érkezett egy másik levél 
is, ezúttal az Országos Kórházi Főigaz-
gatóságtól (OKFŐ), amely egyértelművé 
tette az önkormányzati fenntartású Szent 
Kristóf Szakrendelő állami átvételének 
szándékát, arra hivatkozva, hogy a fenn-
tartóváltás növelné a járóbeteg-szakellá-
tási feladatok hatékonyságát, egységesíte-
né a betegutakat, rövidítené a várakozási 
időt. Az OKFŐ jelezte, zajlik a korábban 
bekért, szakellátási számokról szóló ada-
tok kiértékelése, és március 24-éig kértek 
választ, hogy az önkormányzat támogat-
ja-e az állami átvételt.
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A főváros által kijelölt Mobi-pontok 
után Újbuda Önkormányzata újabb 30 
mikromobilitási pontot jelöl ki a kerü-
letben. Az első ütemben 14 pont készült 
el, így itt már letehetők a megosztott 
kerékpárok és elektromos rollerek.
A cél, hogy a járművek ne akadá-
lyozzák a gyalogosok, főleg az idősek, 
a babakocsisok, a mozgásukban 
korlátozottak és a gyengén látók 
közlekedését. A táblával és zöld felfes-
téssel is jelzett pontokon gyorsan, 
kényelmesen ott lehet hagyni a közös-
ségi kétkerekűeket úgy, hogy a közte-
rületek is rendezettek maradjanak.

Rollerparkolók  
– újabb mikromobilitási  
pontok a kerületben

aktuálisaktuális

Átadták a Pro Urbe és a Pro Communitate díjakat

Elismerések szociális és 
kulturális tevékenységekért

Idén is az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére 
szervezett ünnepségen osztották 
ki a Pro Urbe Újbuda és a Pro 
Communitate Újbuda elismeré-
seket. A díjak átadása előtt László 
Imre polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket. 

– Mindenkinek megvan a maga eszköztára 
és mozgástere, hogy saját mikro vagy tágabb 
lakókörnyezetét, Újbudát, az országot jobbá te-
gye – mondta a városvezető. Példaként említette 
a 60+ programot, amely több ezer kerületi időst 
karol fel: a szociális terület évtizedeken keresz-
tül folytatott koordinálása olyan tevékenység, 
amelyért érdemes kimutatni a hálát a Pro Urbe 
Újbuda kitüntetéssel.

László Imre szavai szerint „nehéz egy város-
részt életben tartani, közös zászlóra tűzni a kul-
túrát, mozgósítani több száz embert, valamint 
egy felelősen gondolkodó, az élhetőbb jövőért 
tenni akaró közösséget szervezni. Az önkor-
mányzat a Pro Communitate Újbuda kitüntetés-
sel mond mindezért köszönetet”.

Az elismeréseket László Imre, valamint Er-
hardt Attila alpolgármester adta át. A Pro Urbe 
Újbuda díjban azok részesülnek, akik a kerület 
érdekében, annak fejlődéséért, az életkörülmé-

nyek javításáért végeznek maradandó munkát. 
Idén Győrffyné Molnár Ilona, a Polgármesteri 
Hivatal nyugdíjazott igazgatója kapta ezt a ki-
tüntetést, a köznevelésért, egészségügyért, szo-
ciális területért, valamint a sport- és a kulturális 
életért végzett négy évtizedes munkássága elis-
meréseként. 

Ezt követően Barabás Richárd alpolgármester 
részvételével adták át a Pro Communitate Újbuda 
díjat, amely egyebek között a városrészek közös-
sége, a kulturális javainak gyarapítása érdekében 
kifejtett kimagasló munkáért adományozható. 
Jáki Mónika, a Bartók Boulevard Egyesület fő-
titkára a brand országos népszerűsítéséért, vala-
mint az „Eleven” programok szervezéséért kapta 
meg az elismerést. A KörTér (Környezettuda-
tosak Tere Újbudán) szervezet nevében Szécsi  
Ilka vette át az elismerést a kerületi lakosok kör-
nyezettudatos szemléletének kialakítását segítő 
programok szervezéséért. Az eseményen részt 
vett többek között Bakai-Nagy Zita alpolgármes-
ter, Tóth Endre országgyűlési és számos önkor-
mányzati képviselő is. 

Az ünnepségen fellépett a Petruska & Masz-
kura, a formátum dalai a Felül a gálya című pro-
dukcióhoz készültek. Az utazó előadást Petőfi 
Sándor születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból hozta létre Petruska András dalszerző-éne-
kes-gitárvirtuóz, Bíró Szabolcs „Maszkura” éne-
kes-harmonikás és Kathy Zsolt színész-rendező.

T. K.

MEGNYITÓ
9.00 Dr. László Imre polgármester

Dr. Lehoczky Péter Gábor főigazgató 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK 
vérnyomásmérés 

koleszterinszűrés, vércukormérés
férfiaknak PSA szűrés és tanácsadás

bőrgyógyászati anyajegyszűrés
nyaki nagyerek UH szűrése

pajzsmirigy UH szűrés
boka-kar index mérés

csontsűrűség mérés, kiértékelés 
allergiaszűrés, tanácsadás

légzésfunkció vizsgálat
tüdőszűrés

hallásvizsgálat
szájüregi daganatok szűrése

neuropátiás szűrés
szemnyomás mérés

gyermek ortopédiai  
(gerinc, lúdtalp) szűrés

EKG vizsgálat

EGÉSZSÉGGONDOZÁSI TANÁCSADÁS
gasztroenterológiai tanácsadás

diétás tanácsadás
makuladegeneráció, zöldhályog és száraz-

szeműség tanácsadás 
gyermek fogászati tanácsadás

EGYÉB PROGRAMOK
betegjogi kérdések – egyéni fogadó óra
kreatív foglalkozás gyermekek részére

AVON termékbemutató
77 Elektronika Kft. Termékbemutató

 Egészségfejlesztési Iroda programjainak 
ismertetése, jelentkezési lehetőség

A belépés díjtalan,  
a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!

2023. április 15-én, szombaton 9 órától 13 óráig a Budapest XI. Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP – ÚJBUDÁN KÖZÖSEN DOLGOZUNK AZ EGÉSZSÉGÉRT 

Koszorúk március 15-én
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgett Újbuda Önkor-
mányzatának vezetése. László Imre polgármester, Bakai-Nagy Zita, valamint Bara-
bás Richárd alpolgármester a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából először Irinyi 
János vegyész szobrát koszorúzták meg a Lágymányosi utcában. Irinyi Jánost a biz-
tonsági gyufa forradalmasítójaként tartják számon, de az 1848-as eseményekben is 
szerepet játszott: a legenda szerint a forradalmárok 12 követelését ő szövegezte meg, 
majd küldte el Pestre. A Batthyány-kormány idején az állami gyárak főfelügyelője 
volt, Kossuth Lajos pedig 1849-ben kinevezte a nagyváradi lőporgyár és ágyúöntö-
de élére. Újbuda vezetése megkoszorúzta Irinyi János öccse, a márciusi ifjak közé 
tartozó Irinyi József emléktábláját is. Ő újságíróként dolgozott, 
majd országgyűlési képviselőnek választották. Az 1848-as 
pesti forradalomban tagja volt annak a választmánynak, 
amelyik követelte a helytartótanácstól a cenzúra eltörlé-
sét, Táncsics Mihály szabadon engedését. Az ő javaslatá-
ra foglalták követeléseiket pontokba.

Programok 
10.00–10.30 Baba-mama torna
10.30–11.00 Ringató
11.00–11.30 Szülés utáni lelki egészség előadás
  Szabó Evelin védőnő
   Csata Tímea EFI mentálhigiénés szakember

  A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
  https://forms.office.com/e/gF5mC3fBtf

A rendezvény maximális létszáma 50 fő. A regisztráció sorrendjében töltjük fel a helyeket.  
Valamennyi jelentkező részére e-mailben küldünk értesítést a rendezvény előtti napon.
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk zárt térben.
Az esemény egy 5 alkalmas sorozat első eleme, kérjük figyeljék hirdetéseinket!  
Kéthetente baba-mama tornával, Ringatóval és újabb érdekes témákkal várjuk az érdeklődőket.

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVJA  
A XI. KERÜLETBEN ÉLŐ KISGYERMEKES SZÜLŐKET, 
CSALÁDOKAT TAVASZI ZSONGÁS CÍMŰ 
RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK ELSŐ ALKALMÁRA

2023. április 14., péntek 10.00–11.30
BIKÁS PARK, Szivárványos játszótér előtti füves terület

APRÍTÉKOLÁS!

Fehérvári út

Andor utca

Egér út

Hengermalom út

Etele út

vasút

vasút

1
2

5

3
6

7
4

Sasadi út

Dayka Gábor utca

Hamzsabégi út

Budaörsi út

Villányi út Bartók Béla út

M1–M7

Rétköz utca

Péterhegyi út

Balatoni út

8

9

10 11
12

14

13

1. KELENFÖLD (Hamzsabégi út - Etele út - Fehérvári út között)
2. KELENFÖLD (Hengermalom út - Fehérvári út - Hamzsabégi út - 

Duna közti terület)
3. ALBERTFALVA (Etele út - Fehérvári út - Andor u. - vasút közti 

terület)
4. ALBERTFALVA (Andor u. - Fehérvári út - vasút közti terület)
5. ALBERTFALVA (Hengermalom út - Fehérvári út - Duna között)
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ (Megváltozott lehatárolás: Március u., 

Május u., Péterhegyi út, Rimaszombati út által határolt 
terület ide került)

7. KELENVÖLGY
8. PÉTERHEGY
9. GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY, PÖSINGERMAJOR

10. SASAD (Rétköz u. - Sasadi út közti terület)
11. SASAD (Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)
12. SASHEGY
13. SZENTIMREVÁROS, LÁGYMÁNYOS
14. GELLÉRTHEGY

Jelentkezni az Újbuda honla-
pon az aprítékolási akciónál 

található linken keresztül vagy 
a www.komposztmester.

hu/jelentkezes oldalon, egy 
űrlap kitöltésével lehet, az 

aprítandó ághalom paraméte-
reinek egy idejű megadásával.  

A regisztráció beküldéséről 
automatikus válaszlevelet küld 
az oldal. Ha ez egy órán belül 
nem érkezik meg a megadott 

e-mail címre, akkor az igénybe-
jelentés sikertelen. 

Ez esetben próbálja újra,  
vagy jelezze a hibát a  

+36 30 544 8778 
 telefonszámon.

HOGYAN LEHET 
JELENTKEZNI?

2023. ÁPRILIS 2.–MÁJUS 22.

MÁJUS 4. MÁJUS 10.
MÁJUS 16.

MÁJUS 22.

MÁJUS 21.

ÁPRILIS 4.

ÁPRILIS 16.

ÁPRILIS 2.

ÁPRILIS 10.

ÁPRILIS 12.
ÁPRILIS 20.

ÁPRILIS 18.

ÁPRILIS 26.

MÁJUS 1.

A szolgáltatás minden újbudai lakó számára ingyenes 
(előzetes regisztráció szükséges, egy címmel egy re-
gisztráció adható le, regisztrált címenként maximum  
5 m3 zöldhulladék aprítása biztosított), jelentkezési sor-
rendben történik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A 
visszaigazolt regisztráció alapján a szolgáltatást végző 
vállalkozó a kiválasztott időpontot követő napon 8.00 és 
15.30 között fogja felkeresni a jelentkezőt, amennyiben az 
aprítást az időjárási viszonyok is lehetővé teszik aznap.

A KIHELYEZÉS IDŐPONTJA:

Már zöldül az új Bohócos játszótér, 
növekszik a frissen vetett fű 
és az apróbb növények. Úgy tűnik, 
hatásosak a frissen kihelyezett 
táblák, a füves területen nincsenek 
lábnyomok, kutyanyomok, vigyáznak 
rá az ott lakók. Még néhány hét 
türelem, és teljes zöld pompájában 
lehet élvezni a Beregszász téri parkot.

Zöldül a Bohócos
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TAVASZI
VÁSÁRLÁSI 
LÁZ

Fotózkodj virágos szelfi pontjainkon,
további exkluzív ajánlatokért pedig 
töltsd le a Premier Outlet Budapest 
alkalmazást! 

Fotózkodj virágos szelfi pontjainkon,
további exkluzív ajánlatokért pedig 
töltsd le a Premier Outlet Budapest 
alkalmazást! 
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LÁZ
ÁPRILIS 13–16. 
CSÜTÖRTÖK–VASÁRNAP

Kerületünk önkormányzati 
fenntartású óvodái új kezdemé-
nyezést indítanak el 2023-ban: 
egy nyolcalkalmas programso-
rozattal várják március 22-étől 
április 26-áig a szeptemberben 
óvodát kezdő gyermekek 
szüleit, nagyszüleit, gondozóit 
és az érdeklődőket.

A programsorozatot a szülői visszajelzé-
sek, igények, valamint az óvodai szakem-
berek tapasztalatai hívták életre. Az óvo-
dába lépés, az intézményválasztás komoly 
döntés a családok számára. A szülőkben 

sok esetben nagy a bizonytalanság a higi-
énés szokások, a napirend megváltozása, 
a nyelvi fejlődés, a szülőktől való időleges 
elválás, a beszoktatás miatt. Vajon mit 
lehetne/kellene még megtenni azért, 
hogy az óvodakezdés flottul indul-
jon? Hogyan legyen gyerme-
künk minél inkább felkészült 
az óvodára? Mit tehetek 
ezért, mit tehet ezért a csa-
lád? Szülőkként hogyan 
készüljünk az óvodai 
életre? Hogyan zajlik 
az óvodai beiratkozás? 
Mit nem szabad elfelej-
teni? 

A nyolc helyszínen, 
nyolc témában bölcsőde-
vezető, gyermekvédelmi 
intézményvezető, óvoda-
vezetők, óvodapszicho-
lógusok, konduktorok, 
logopédusok, gyógypeda-
gógusok, gyermekorvosok, 
védőnők, óvodai tapaszta-
lattal bíró szülők részvételével, 
oldott légkörben, egy finom tea 
mellett megrendezendő fórumo-
kon ezekre a kérdésekre kaphat-
nak választ és hasznos tanácso-
kat az érdeklődők.

A hasznos tudnivalókon túl 
a családokat egy játékra invitál-
juk. A legalább négy vagy több 
előadáson részt vevő szülők között 

a programsorozat zárását követően (2023 
májusában) gyermekneveléssel, különleges 
gyermekprogramokkal kapcsolatos nyere-

ményeket sorsolunk ki.
Szeretettel várunk 

minden kedves érdek-
lődőt!

Újbuda önkor-
mányzati  

fenntartású  
óvodái, valamint  

a Köznevelési 
és Ifjúsági  

Osztály 
 

Készüljünk együtt  
az óvodára! 
Szakemberek beszélgetése szülőknek, szülőkkel

Óvodára várva
Elkezdődött a Ké-

szüljünk együtt az óvo-
dára! című, az óvoda-
érettség kialakulását 
segítő, nyolc alkalomból 
álló rendezvénysorozat. 
Első alkalommal márci-
us 22-én a Sasadi Óvoda 
Törcsvár utcai telep-
helyen gyűltek össze 
a szakértők és az óvoda-
választás előtt álló 
szülők. Az érdeklődők 
a 0–3 éves gyerekek nor-
mál, illetve az átlagtól 
eltérő fejlődési üteméről 
hallhattak hasznos információkat. Az egybegyűlteket Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
köszöntötte. Pallaghy Szilvia, az önkormányzat Köznevelési és Ifjúsági Osztályának 
vezetője elmondta, az eseménysorozattal mindenkinek szeretnének segíteni, aki gyer-
meket vállal, majd óvodába íratja, amikor eljön az ideje. A programsorozatban bölcső-
dei, óvodai, egészségügyi és gyermekjóléti szakemberek adnak segítséget a zökkenő-
mentes óvodába lépés eléréséhez.

BELSŐ  
BÉKE 
VIHAROS 
IDŐKBEN

Újbuda Önkormányzata meghívja Önt 

PÁL FERI ATYA:

című előadására

április 18.  
18.00–19.30

KELENFÖLD MONTÁZS 
KÖZPONT NAGYTERME  

(egykori Olimpia mozi) 1119 Budapest, Etele út 55.  
– Kelenföld városközpont épület emelete

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött.

A rendezvényen a 400 fős teremben a helyfoglalás  
érkezési sorrendben történik, a bejáratnál a regisztrációt 

ellenőrizzük, így kérjük, hogy a kezdés elött időben  
érkezzenek! Teremnyitás: 18.30 órakor 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A sikeres regisztrációról emlékeztetőt küldünk.  
Amennyiben betelt a rendezvény úgy arról is értesítjük.  

Regisztrálni Újbuda Facebook oldalán, vagy  
a https://forms.office.com/e/1wS8eUzJhD linkre kattintva lehet. 

A regisztrációval kapcsolatos kérdés, probléma esetén  
a 06706847359 telefonszámon, vagy az Újbudai Szenior  

Programközpontban (XI. Bölcső u. 3.) kérhetnek segítséget hét-
köznapokon 8.00–12.00 óra között.

Megújult a Reál Alfa 
szupermarket!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a húsvéti bevásárlásra  
a XI. kerület Kondorosi út 6. szám alatti üzletünkben!

A húsvéti menühöz az aktuális Reál újságban találják meg pénztárcabarát 
ajánlatainkat. Megújult kínálatunkban a teljesség igénye nélkül megtalálha-
tó a Reál és egyéb márkatermékek széles palettája, a csemegepult gazdag 
frisshús- és sajtválasztéka, a gyümölcspult mindig friss zöldségekkel és 
gyümölcsökkel, minőségi borok az ország különböző tájairól, a Fornetti 
látványpékség helyben sütött finomságai és az Alfa bisztró reggelivel és 
napi menüvel!

Őrzik az alapító örökségét

Bűvös szék  
a Karinthy Színházban
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Olt Tamás rendezésében mutatta be 
Karinthy Frigyes komédiáját a Karinthy 
Színház március 10-én. A színház alapí-
tójának halála óta A bűvös szék az első 
Karinthy-darab, ami színpadra került.

Karinthy Frigyes A bűvös szék című egyfelvonásosa 
a szabadalmi ügyek hivatalában játszódik: az állam-
titkár folyton kidobatja a zseniális feltalálót, Géni-
uszt, kizárólag felesleges és ostoba találmányokat 
támogat. Géniusz megelégeli a méltatlan bánásmó-
dot, és megalkotja a bűvös széket, amelyet egyene-
sen az államtitkár irodájába visz. Aki a székbe ül, 
kénytelen-kelletlen az igazat mondja…

Olt Tamás az intézmény ügyvezető igazgatója 
a bemutató előtt Kern András szavait idézte: „szí-
nésznek lenni este 6–7 között a legidegőrlőbb álla-
pot”. – Egy premier előtt mindenki izgul – tette hoz-
zá. A rendező küldetésének tekinti a színházalapító 
örökségének megőrzését; Karinthy Márton 2019-ben 
bekövetkezett halála óta ez az első Karinthy-bemu-
tató. Az eredeti egyfelvonásos, a mutyikról, korrup-
cióról szóló etűdsor, amelyet Olt Tamás és Selmeczi 
Bea dramaturg dolgoztak át egész estés produkcióvá 
– így Olt Tamás szerint ez „kvázi ősbemutató” –, de 
a lényeg sértetlen maradt. Az igazgató hozzátette: 
egy jó mű mindig aktuális, száz esztendővel a meg-
írása előtt és után is. – Az előadás színészeinek egyik 
legfontosabb célja, hogy a nézőtéren mind egyik hely 
bűvös szék legyen – mondta. 

A színház hagyományaihoz híven az előadásban 
vendégművészek is megjelennek, többek között Ku-

bik Anna, aki a jóhiszemű miniszterasszonyt játsz-
sza. A kerületben élő színésznő úgy véli, az elmúlt 
évek történései – járvány, gazdasági nehézségek – 
„elszomorították” az embereket, ezért most különö-
sen nagy szükség van a nevetésre. A másik vendég, 
Galló Ernő a marosvásárhelyi színházból érkezett, 
ő a korrumpálható államtitkárt alakítja, aki rajong 
a Balázs Andrea által megformált divatmániás fele-

ségéért. A múlt század húszas éveiben született ko-
média egy zseniális feltaláló fricskáján keresztül ál-
lítja pellengérre a kor korrupt hivatalnokait, a hűtlen 
asszonyt és a csaló orvost. Az előadás végén újabb 
csavar következik, amelyben a játszó színészek is 
leleplezik magukat.

A bűvös székben a már említett színészek mellett 
Fejszés Attila, Németh Gábor, Karácsony Gergő, Só-
vári-Fehér Anna és Móré Viktória játszik.

T. K.

A programok ingyenesek, 
de regisztrációhoz kötöttek. 

A regisztrációkról további információ 
az alábbi linkeken érhető el: 
https://ujbudaonline.hu 
/2023/03/13/keszuljunk-egyutt- 
az-ovodara/

2023. március 22. 16.30–18.00
Sasadi Óvoda, Törcsvár Utcai Óvoda telephely  

(1112 Bp., Törcsvár u. 19–21.)
A 0–3 éves gyermek fejlődése a normál és  

az átlagtól eltérő fejlődési ütem összevetésével

2023. március 29. 16.30–18.00
Szentimrevárosi Óvoda, Újbudai Karolina Óvoda  

telephely (1113 Bp., Karolina u. 64–72.)
Felkészülés az óvodára (higiénés szokások, 
családi napirend megváltozása, szokások, 

hagyományok szerepe, másság elfogadása, 
szocializáció kérdései)

2023. április 4. 16.30–18.00
Albertfalvai Óvoda székhely  
(1116 Bp., Ezüstfenyő tér 1.)

A nyelvi fejlődésről, a család,  
a bölcsőde és az óvoda hatása,  
a mese/mesélés jelentősége

2023. április 12. 16.30–18.00
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda, Újbudai Napsugár 

Óvoda telephely (1112 Bp., Menyecske u. 2.)
A gyermek egyéni ütemű  

fejlődésének óvodai segítése

2023. április. 13. 16.30–18.00
Lágymányosi Óvoda székhely  

(1117 Bp., Bogdánfy u. 1/B)
Az óvodaérettség kritériumai (önállóságra  
nevelés, az óvodai beszoktatás aspektusai, 

a két intézménytípus  
– bölcsőde/óvoda – különbségei)

2023. április 18. 16.30–18.00
Észak-Kelenföldi Óvoda, Újbudai Palánták  
Óvoda telephely (1119 Bp., Mérnök u. 42.)

Mi segíti az óvodaválasztást?  
Miről árulkodik a Pedagógiai Program, az alapí-

tó okirat és az intézmény honlapja?

2023. április 19. 16.30–18.00
Gazdagréti Óvoda, Gazdagréti Szivárvány Óvoda  

telephely (1118 Bp., Gazdagréti tér 2/A)
A játék fontossága – kortársakkal való játék, 

nyelvi fejlődés, a digitális világ hatása

2023. április 26. 16.30–18.00
Dél-kelenföldi Óvoda, Újbudai Cseperedő Óvoda 

telephely (1119 Bp., Albert u. 28–30.)
Szülői kompetenciák, az „elég jó” szülő, nevelési  

elvek, szülő-intézmény partneri viszony  
(a beszoktatás kérdései)

A rendezvények  
a következő témákban  

és helyszíneken látogathatók

fotókiállítás???

Folytatódott a B32 Galéria 
és Kultúrtér beszélgetéssoro-
zata, a Mássalhangzó. Március 
22-én az EMeRTon-díjas énekes, 
dalszövegíró, reklámszakember 
és producer, Geszti Péter 
volt Gréczy Zsolt vendége. 
Az a Geszti Péter, aki már 
a rendszerváltás előtt is sikert 
sikerre halmozott, nevét az Első 
Emelet szövegírójaként ismerte 
meg az ország. Dalai egy gene-
ráció kollektív tudatába égtek 
bele, slágereit mai napig játsz-
szák a rádiók. 

 
Geszti Péter pályáját egyfajta küldetésnek 
is tekintette, már a szocializmus évei alatt 
változtatni akart a rockmatuzsálemek ál-
tal a ’70-es, ’80-as években megteremtett 

zenei közegen. Akkor még nem tudták, de 
Gesztiék lettek a „kis generáció”, és bár ele-
inte Geszti könnyedebb hangot ütött meg, 
a ’90-es évek elejére szövegei kiforrottabbá 
váltak, köszönhetően a társadalmi válto-
zásoknak is; a rendszerváltozásban dalain 

keresztül Geszti keze is benne volt. Az est 
folyamán az is kiderült, mit tehetett egy, 
a diktatúra puhulását érzékelő fiatal a ’80-as 
években. – Az apáinknak csak a Horthy-féle 
kapitalizmusból jutott, én nem ilyen jövőt 
szerettem volna elképzelni – mondta Gesz-

ti, aki a rendszerváltás sikertelenségéért 
ma már az akkori politikai elitet hibáztatja. 
– Nem készítették fel az embereket a válto-
zásra. Az volt a szerencsém, hogy minden 
helyzetre volt egy tervem, és a csúcson tud-
tam abbahagyni a Rapülőkkel, valamint 
a Jazz+Azzal is – tette hozzá. 

A reklámszakma Geszti szerint ma leg-
inkább a globalizmust és a környezetszeny-
nyezést generálja. Úgy érzi, az ARC kiál-
lítással elérte, amire a kezdetekkor nem 
számított, hogy ez a civil társadalom egyik 
legfontosabb szócsövévé nőtte ki magát. 
Miután a reklámmegrendeléseket leuralta 
a magyar kormány, Geszti Péter visszatért 
a zene világába: újra ír dalokat, tavaly év 
végén pedig telt ház előtt lépett fel régi 
együtteseivel a Papp László Sportaréná-
ban. A beszélgetés természetesen érintette 
a terveit is –  ahogy őt a pódiumbeszélge-
tésből is megismerhettük, biztos valami 
eddig nem látott-hallott produkcióval fogja 
felborzolni a popzene és a közélet állóvizét. 

Mindig mainstream ízlésű fickó voltam  
– Geszti Péter a B32-ben

Megnyílt az Újbuda Galériában Gáti György Balogh Rudolf-díjas 
és Pro Cultura Újbuda díjas fotóművész Fölfelé című kiállítása. A tár-
latot megnyitó Szurop Szonja művészettörténész szavaival: „Gáti, aki 
épp annyira vérbeli művész, mint világutazó, Újbudáról egy konti-
nenseken és évtizedeken átívelő kalandozására repít minket. Gáti értő 
lencséje előtt a megörökített póznák irányjelzők, segítik a navigációt 
egy horizontális és vertikális expedíción. Kutatásának tárgya nem-
csak a kanyargó út kilométerei mellett elsuhanó látvány filozófiája, 
hanem az univerzum hierarchiája, az a bizonyos fölfelé mutató”. A fo-
tográfus idén március 21-én, a faji megkülönböztetés elleni küzdelem 
nemzetközi napján vehette át másokkal együtt a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetsége Radnóti Miklós Antirasszista Díját. A ki-
tüntetettek között volt Mácsai Pál színész, rendező, színházigazgató 
is, akivel lapunk előző számában közöltünk interjút. A kiállítás meg-
tekinthető hétfőtől csütörtökig 2023. április 24-éig, hivatali időben.

Fölfelé – Gáti György kiállítása
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Balanyi Szilárdot 
legtöbben a Quimby 
billentyűseként ismerik, 
emellett azonban 
saját zenekarának 
frontembere, dalszer-
zője. Legutóbb a B32 
Galéria és Kultúrtérben 
lépett fel, ahol rend-
hagyó koncertet 
adott Csillaglekvár 
címmel, az összmű-
vészeti produkcióban 
Szabó T. Anna és Lackfi 
János volt a vendég. 
A zenésszel egyebek 
között a különböző 
műfajokról, az újbudai 
életről és a Quimbyről 
beszélgettünk az Újbudai 
Nagykávéház című 
műsorban. 

 � Több mint tíz éve laksz a kerü-
letben, szeretsz itt élni? 

Nagyon. A Quimbyhez nagy-
jából a fővárosba költözésem 
idején csatlakoztam, a legtöbb 
koncertünk a belvárosban volt, 
kis klubokban. Én is ott éltem. 
Az akkori szaxofonosunk vi-
szont a Baranyai utcában lakott, 
ami Pesthez képest a világ végé-
nek tűnt. 2011-ben költöztem ide, 
a Bartók Béla útra, ekkor válto-
zott meg a véleményem. Gyöke-
resen. A kisfiam ovijába otthon-
ról reggel öt perc alatt jutottunk 
el, míg a kocsiban Michael Jack-
son Thrillerét hallgattuk. Imádta. 

Innen további fél perc az M7-es, 
ha a Balaton felé akarok a város-
ból kimenekülni. Ma is gyakran 
járunk Balatonfüredre, ott szü-
lettem, de a nyarakat nagyrészt 
már inkább Csopakon töltjük. 
Újbudának azonban számos más 
előnye is van. Itt kicsit úgy érzi 
magát az ember, mint Párizsban: 
a teraszos kávézókkal, galériák-

kal, a Gárdonyi térrel. Olyan ez, 
mint egy igazi boulevard. 

 �Minap éppen a Gárdonyi téri 
B32 Galéria és Kultúrtérben 
volt koncerted, Csillaglekvár 
címmel. Hogy sikerült, és hon-
nan jött az elnevezés?

A Csillaglekvár egy irodalmi 
zenés est volt, tele improvizatív 
elemekkel. A zenekarom Sza-
bó T. Annával és Lackfi Jánossal 
egészült ki. Tizennégy dalt írtunk 
össze, sok olyat, amelynek szöve-
gét ők szerezték, a számok között 
János és Anna beszélt, felolvasott. 
Érdekes dolgok születtek. A kon-
cert végi versimpróhoz a közön-
ség a Kis kece lányom című dalra 
bedobott egy-egy szót, amelyek-
ből új szöveg és dal alakult ki. 
Már-már ősbemutató jött létre, 
azt tervezzük ugyanis, hogy ezzel 
a produkcióval a jövőben más-
hol is fellépünk. A koncert neve 
érdekes történet. A nagyobbik 
fiammal egyszer egy nyári estén 
a Balatonnál sétáltunk. Felnézett 
az égre, és azt mondta: csillag-
lekvár. Gyakran voltak olyan ki-
szólásai, amelyeket lejegyeztem, 
hogy dalaimban felhasználjam, 
utóbbit például a Kösziben. A jam 
(dzsem) ráadásul az estre is tö-
kéletesen illő kifejezésnek bizo-
nyult. Az egész produkció jól si-
került, kedvező volt a fogadtatás. 

 � Szabó T. Annával, Lackfi Já-
nossal, Grecsó Krisztiánnal, 
Kemény Zsófival és még több 
költővel, íróval baráti kapcso-
latot ápolsz. Ez minek köszön-
hető?

Legutóbbi, 2022 áprilisában meg-
jelent, Na, ez az! című albumom-
nál egyszerűen nem jött a szöveg. 
A tíz szerzeményből mindössze 
másfelet sikerült kipréselni ma-
gamból. Éreztem, hogy ez most 
nem fog menni. Ki akartam pró-
bálni valami újat. Olyan költőket 
kerestem meg, akik már csináltak 
ilyet, vagy legalábbis nyitottak 

az ilyesfajta dolgokra. A meglévő 
ismerősökhöz csatlakozott még 
pár zenész barátom, Kardos Hor-
váth Janó, Bodor Áron. Elindult 
egy izgalmas kirándulás, később 
ennek folyománya lett a Csillag-
lekvár produkció. A Covid alatt 
sok ötletem volt, amelyre a meg-
keresett költők alkotásai rárí-
meltek. Egy-egy szóhoz viszont 
ragaszkodtam, és arra kértem 
a szövegszerzőket, hogy lehető-
ség szerint hagyják is meg. Ilyen 
volt például az Ó, te drága gömb 
című dal „gömb”-je. Ennek is van 
története. 2015-ben a Quimbyvel 
Luxemburgban játszottunk. A be-
állásnál a plafonon megpillantot-
tam egy óriási tükörgömböt, majd 
elkezdtem improvizálni. A Gre-
csó Krisztián által írt versben ez 
kérésemre benne maradt. Míg 
azonban én a tükörre koncentrál-
tam, Krisztián a nőies formákra 
asszociált. 

 � Volt ennek ahhoz köze, hogy 
három énekesnő, Galambos 
Dorina, Kiss Flóra, Schob-
locher Barbara is szerepel ab-
ban a produkcióban, amiből  
a Na, ez az! című album szü-
letett?

Barbi a Blahalouisiana énekesnő-
jeként elfoglalt, így nálunk csak 
beugró, ha úgy adódik, hogy el 
tud jönni egy-egy felvételre, jön. 
Amúgy nagyon kedvelem a zene-
karát. Alapvetően Dorina és Fló-
ra énekel nálunk, velük alakult 
ki az intimebb felállású Szilárd 
Piano Projekt formáció is. A Na, 
ez az! album másik érdekes témá-
jú száma a Sós kávé, amelynek 

Lackfi János írta a szövegét, de 
nem tudom, honnan jutott mindez 
az eszébe.

 �Milyen dokumentumfilm ké-
szült az albumról? 

Trailernek indult, amolyan íze-
lítőnek. Ehhez képest 40 perces 
kisfilmre sikeredett. A forgatás 

elején vérszemet kaptam, így 
mindegyik szövegíró és zenész 
megszólal benne. Bátori Gábor 
„Jim” régi barátom, zenekari fo-
tós nagyon izgalmas pillanatokat, 
képeket rögzített az utókornak. 
A nyersanyag három és fél órás 
volt. Napokig ültünk a gép előtt, 
és szórtuk ki a felesleget. Pró-
báltunk összerakni egy fonalat, 
amelyre az egészet felfűzhettük. 
Végül egy számomra kedves em-
lék és érdekes minifilm született, 
amely ennek a zenekarnak, en-

nek az albumnak a kialakulását, 
létezését, munkáját ismerteti. 
Amolyan helyzetjelentés. A nyitó 
helyszín, a Hadik Kávéház kar-
nyújtásnyira van a lakhelyemtől. 
Korábban videoklipet, reklámot 
is forgattunk és fotóztunk ott. 
A kisfilm többi része a stúdióban 
rögzült.

 � Ezek a momentumok járultak 
hozzá ahhoz, hogy megszeresd 
Újbudát?

Igen. A környéken szinte min-
denkit ismerek: a zöldségest, 
a kisboltost, a papírboltosokat, 
a kávézók felszolgálóit. Ma reg-
gel például kartondobozt vadász-
tam, mert szeretném a gyerek 

már nem használt játékait eladni 
egy internetes felületen. Először 
a közeli Trillázs cukrászdába 
mentem, majd a Hadikba. Végül 
a házunk aljában lévő kisboltban 
kaptam egyet. A legtöbb helyen 
tudom az eladók nevét, és ők is 
„Helló Szilárddal!” köszönnek, 
amikor belépek. Ezt én nagyon 
szeretem. Mint egy kis falu... 

 �Mi a helyzet a tágabb világ-
gal? Például a Quimbyvel? 

A Quimby az anyazenekar. 1994 
tavaszán botlottam beléjük, illet-
ve ők belém. Épp a Zeneművésze-
ti Főiskola kvázi előkészítőjébe 
jártam zongorázni tanulni, Ifjabb 
Rátonyi Róbert volt a tanárom. 
Egyszer csak belépett az órára 
Szén Molnár Tamás, a Quimby 
akkori szaxofonosa, hogy bil-
lentyűst keresnek. Minden így 
kezdődött.

 �Miért találtak épp téged  
a „legképlékenyebb” jelentke-
zőnek?

Előttem több zongoristát is meg-
hallgattak, akiknek elég konkrét 
elképzelésük, stílusuk volt már; 
tudták, mit akarnak. A Quimby 

– amely akkor még amolyan un-
derground zenekarnak számított 
– viszont azt látta, mindenre nyi-
tott vagyok. Maradtam, ott ra-
gadtam. És ennek már majdnem 
harminc esztendeje. Idén már 
volt egy háromhetes próbaidő-
szakunk, és jön a folytatás. Ápri-
lis 28-án Sopronban lesz az első 
Quimby-koncert. A szezonban 
tíz lesz összesen. Eközben a Szi-
lárd-projekt is fut. A Covid után 
ez nagy felszabadulás, újra len-
dületet veszünk. 

 �Melyik együttes élvez előnyt?
Mindegyik fontos. A menedzs-
ment mindig tudomásul veszi, 
hogy melyik produkciót írjuk be 
elsőként a naptárba, és igyek-

szünk egymáshoz igazodni. Arra 
törekszünk, hogy semmit ne kell-
jen eltolni, halasztani. 

 � Hogyan telnek a mindennap-
jaid? Gyakorolsz otthon?

Nem mindennap, de szoktam. 
Ugyanakkor ücsörögni is szere-
tek: olvasni, zenét hallgatni, té-
vézni. Alapvetően a mindennap-
jaim úgy telnek, mint mindenki 
másnak. Reggel elviszem a gye-
rekeket az oviba, suliba. Eleinte 
nehéz volt átszokni a korai kelés-
re, tizenöt évvel ezelőtt elképzel-
hetetlen lett volna, de működik. 
Délután is én megyek a gyere-
kekért. Jókat szoktam kávézni 
az oviban az óvónőkkel. Sajnos 
a suliban nincs kávé, rá kéne 

szoknom a termoszra. A szülők-
kel gyakran dumálunk, míg vár-
juk a gyerekeket. A kávézókban 
zajló, illetve az oda szervezett 
megbeszéléseknek pedig feltétlen 
híve vagyok. 

 � Csacsogós vagy? Tudsz ide-
genekkel, rajongókkal beszél-
getni?

Igen. Nem véletlenül ismerem 
a környéket. Gyerekkoromban 
visszahúzódóbb voltam, de ez 
elmúlt. Sokat tanultam e téren 
Varga Liviustól (szintén Quim-
by). Neki aztán tényleg felvágták 
a nyelvét. Szó szerint, még gye-
rekkorában. 

 � Ha már a gyerekeket említet-
ted, mi a helyzet a családdal?

Megvannak, köszönik szépen. 
Most épp nincs túl sok koncert, 
bőven van időm velük lenni. 
A fiúk idén lesznek tíz-, illetve 
hétévesek. A tavaly októberi bu-
dapesti Quimby-koncerten kint 
voltak, cukik voltak. Szinte min-
denkinek ott voltak a gyerekei 
a színpadon egy nekik elkerített 
részen, egy szivacson, nehogy 
felfázzanak. A nagyobbik tom-
bolt, bulizott, a kisebbik fiam 

a kis switchével játszott, és ami-
kor vége volt egy dalnak, lelkesen 
tapsolt. Majd visszatért a játéká-
hoz. 

 � Van zenei vénájuk? 
A kicsi bármit hibátlanul visz-
szaénekel, amit a rádióban hall, 
tökéletes tempóban tapsol. A na-
gyobbik szintén, sőt, ősszel el-
kezdett dobot tanulni. A tanára 
nagyon elégedett vele. Ahhoz 
képest, hogy még fél éve sem 
jár, nagyon jó dolgokat csinál, jó 
a groove, jó a time. Ha szereti, 
csinálja csak. Én nem erőltetek 
semmit. Majd ők meglátják, mit 
kezdenek ezzel. Szabad kezet 
kapnak.

Tóth Kata

fókuszfókusz

A BARTÓK BÉLA ÚT BOULEVARD 
ÉS FALU EGYSZERRE Balanyi Szilárd: idén tíz 

Quimby-koncert lesz

A környéken szinte 
mindenkit ismerek:  
a zöldségest, a kisboltost, 
a papírboltosokat,  
a kávézók felszolgálóit
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Az újbudai születésű 
Szeleczky Zita a II. világ-
háború előtti korszak 
ünnepelt magyar 
színésznője volt. 1936 
és 1944 között szám-
talan klasszikus szín-
padi szerepe mellett 26 
filmben játszott, többsé-
gében fontos, ha éppen 
nem főszerepet. A kor 
egyik nőideáljává vált, 
ám a háború az ő sorsát 
is megváltoztatta.

Szeleczky Zita hírnevét a II. vi-
lágháború alatt a propagandában 
is igyekeztek kihasználni – még-
iscsak mennyivel megnyerőbb, 
ha a magyar bakát olyan elismert 
és kívánatos szépség buzdítja 
a hősi halálra, mint a vászonról 
ismert művésznő. (Ebben a kor-
ban a mozi igazán fontos, tömege-
ket vonzó népszórakoztatás volt, 
és működött a sztárkultusz.) Sze-
leczky a háború végén nyugatra 
szökött, majd Argentínában tele-
pedett le. 1948-ban, távollétében 
Budapesten elítélte a Népbíróság, 
a kommunista Magyarország 
propagandájában szélsőjobbol-

dali jelzővel illették nevét. Csak 
a rendszerváltás után tért haza, 
miután megsemmisítették a nép-
bírósági ítéletet. A színésznő ek-
koriban, talán akaratától füg-
getlenül, az újjáéledő magyar 
szélsőjobb egyik jelképévé vált 
– a meglehetősen ellentmondásos 
és közismert antiszemita szerző-
vel, Wass Alberttel együtt kapott 
kitüntetést 1993-ban. 

Szeleczky népszerűsége csúcsán 
kétségtelenül eszközévé vált a kor 
háborús és szovjetellenes propa-
gandájának, ami nem volt jó aján-
lólevél 1945 után. Ugyanakkor 
nála sokkal, de sokkal elkötelezet-
tebb és fontosabb szerepet betöltő 
kollégáinak is megbocsátottak. 
Mint például a szintén Argentíná-
ba menekült Páger Antalnak, akit 
az ’50-es évek közepén hazahív-
tak, visszakapta villáját – még fel 
is újították neki –, idővel jobbnál 
jobb szerepekkel halmozták el. 
Vagy fel lehet hozni a valóban sú-
lyos bűnökért elítélt Kiss Ferencet, 
aki nemcsak korának egyik vezető 
színésze volt (Szeleczkynek főis-

kolai tanára), de a horthysta szí-
nészkamara vezetőjeként nagyon 
sok pályatársa karrierjét törte de-
rékba. Kiss Ferenc a zsidónak mi-
nősítetteket letiltatta a színpadról, 
tönkretette őket, hűségesen kiszol-
gálva a rasszista rendszert. Igaz, 
elítélték, de szabadulása után újra 
játszhatott Magyarországon. 

Nem tudjuk, mi történt vol-
na Szeleczkyvel, ha Magyaror-
szágon marad. De nem maradt. 
„Bűne a koré, mely szülte őt”, 
mondhatjuk talán megengedően, 
ahogy Madách Imre írta Az em-
ber tragédiájában, amelyben a szí-
nésznő Pesten csak statisztált. 

Szeleczky Zita 1915. ápri-
lis 30-án született; szülőházán, 

a Budafoki út 10/C alatt 2004 
óta emléktábla idézi fel alakját. 
Kora bulvársajtójának visszaté-
rő szereplője volt, jó néhányszor 
elmondhatta, hogy sokáig nem 
tudta eldönteni, sikeres sporto-
ló legyen, vagy inkább színész. 
Tornázott és olimpiai álmokat 
dédelgetett, bár arról nincs hír, 
hogy tornászként különösebb 
eredményeket elért volna. Az biz-

tos, a kor nőideáljának megfelelő 
vékony, hajlékony, jól fotografál-
ható alakú lánnyá serdült.

Végül azért döntött a művé-
szet mellett, mert családjával 
gyakran járt színházba, nagy 
kedvence közé tartozott Ódry 
Árpád és Bajor Gizi, az ő nyom-
dokaiba kívánt lépni. A színi-
akadémián aztán Ódry osztályá-
ba járhatott, de tanította a már 
emlegetett Kiss Ferenc is. (A kor 
legnagyobb dívája, Bajor Gizi 
1944-ben több embert megmen-
tett a deportálástól – az utak ak-
koriban is sokfelé vezethettek.) 
Az egyik első sajtóbéli beszámo-
ló 1935-ből egy vizsgaelőadásról 
ír: „A műsor második felében 

vívó- és tornagyakorlatokat mu-
tattak be a növendékek, akik kö-
zött szép mozgásukkal, ügyessé-
gükkel különösen László Malva, 
Dán Klára, Senyei Vera és Sze-
lecky Zita tűntek fel. A vizsga-
előadást szavalóverseny egészí-
tette ki”. Úgy látszik, ekkor még 
jobban mozgott, mint szavalt.

Mindenesetre már egész fiata-
lon felfedezte a moziipar. 1936-

tól 1944-ig több mint két tucat 
filmben játszott. Azaz évente 
átlag háromban működött köz-
re – igaz, akkoriban jóval gyor-
sabban mentek a dolgok, pár hét 
alatt végeztek egy-egy alkotás-
sal. A nézők imádták. A magyar 
filmgyártás akkoriban üzleti vál-
lalkozás volt, a betett pénzt visz-
sza kellett hozni, ezért olyanok 
játszottak, akikért jegyet vettek 
az emberek. Népszerű, roman-
tikus, könnyes-bús mozik ezek, 
többségük ma már valószínűleg 
kevésbé dobogtatná meg a szí-
veket. Messze nem örök dara-
bok – de a maguk korában mi-
attuk teltek rogyásig a mozik –, 
bár például az Aszlányi Károly 
regényéből készült romantikus 
komédia, a Sok hűhó Emmiért 
ma is kifejezetten nézhető. (A 
korabeli sajtó nem mulasztot-
ta el megjegyezni, hogy ez volt 
az első forgatása házasságkötése 
óta. Hiába, a sztárélet már akkor 
is csak olyan volt, hogy kevés ti-
tok maradt.)

Folytatás  
a következő számunkban

Dési János

kult aktuális

Szeleczky Zita: egy sztár  
a történelem viharában

Bűne a koré,  
mely szülte őt

A magyar filmgyártás 
akkoriban üzleti vállalkozás  
volt, ezért olyanok játszottak, 
akikért jegyet vettek  
az emberek. Szeleczkyt 
imádták a nézők.
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KI LEGYEN IDÉN

CSALÁDBARÁT  
VÁLLALKOZÓJA?
CSALÁDBARÁT  
VÁLLALKOZÓJA?

ÚJBUDA

ujbuda.hu
A DÍJ RÉSZLETEIRŐL ÉS AZ AJÁNLÁS 
MÓDJÁRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

csaladbarat@ujbuda.hu

KI LEGYEN IDÉN

ÚJBUDA FELELŐS  
VÁLLALKOZÓJA?
ÚJBUDA FELELŐS  
VÁLLALKOZÓJA?

ujbuda.hu
A DÍJ RÉSZLETEIRŐL ÉS AZ AJÁNLÁS 
MÓDJÁRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

felelosvallalkozas@ujbuda.hu

Legyél te is gasztrohős!
A fenntartható étkezés az iskolában kezdődik
Újbuda Önkormányzata 
a környezettudatos, felelős 
étkezés elterjesztése érdekében 
új programot indított el a Felelős 
Gasztrohős Alapítvánnyal 
együttműködve. Két kerü-
leti iskola, a Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Gimnázium, 
illetve a Mechatronikai 
Technikum 60-60 diákja 
szerezhet gyakorlati tapaszta-
latokat a fenntartható étkezés 
terén.

 
A nyitórendezvényen, február 22-én a Me-
chatronikai Technikum részt vevő tanulói 
ismerhették meg a projektet. Egy továb-
bi alkalommal a diákok egy Fenntartható 
Vendéglátóhely minősítésű étteremben 
szerezhetnek otthon is hasznosítható isme-
reteket az anyag- és energiatakarékos, hul-
ladékszegény működésről, a helyi termelők 
kínálata és a bioalapanyagok előnyben ré-
szesítéséről, a környezetbarát tisztítósze-
rekről és a változatos húsmentes ételekről. 
Később az Őrmezei Közösségi Kertben 
beszélgethetnek az ott kertészkedőkkel 
a városi növénytermesztés lehetőségeiről, 
egy termelői közösség formálódásáról. Egy 
másik napon játékokon keresztül ismerked-
hetnek meg olyan témákkal, mint a húsfo-
gyasztás helyi fenntartható hagyományai, 

a hazai superfoodok, a házilag termeszt-
hető gyógynövények vagy Magyarország 
szezonális terményei. A projekt egy újabb 
állomásán szakácsokkal együttműköd-
ve készítenek el egyszerű, fenntartható, 
szezonális ételeket, hogy egészséges tíz-
órait vihessenek az iskolába. A mikrozöld 
műhelyfoglalkozáson pedig szakértőktől 
tanulhatják meg saját mikrozöldjük vagy 
-csírájuk nevelését. 

Minden alkalommal szó esik arról, hogy 
az aktuálisan végzett tevékenységek mi-

ért fontosak az egészséges és fenntartha-
tó táplálkozás szempontjából, miért kell 
a résztvevők életkorában helyes arányban 
fogyasztani megfelelő minőségű, összeté-
telű és tápértékű élelmiszereket.

Az április végén záruló projektet 
az a meggyőződés hívta életre, hogy a tar-
tós szemléletformálás érdekében a középis-
kolásoknak a gyakorlatban kell megismer-
kedniük a fenntartható étkezéssel. Ebben 
nyújt segítséget a Felelős Gasztrohős Ala-
pítvány, amely szakmai tapasztalataira 

alapozva bonyolítja le a progra-
mot. A civil szervezet kampá-
nyokkal ösztönzi a lakosságot 
a környezettudatos táplálkozás-
ra, tippekkel, receptekkel mu-
tatja meg az ehhez vezető lépé-
seket. Szakmai tevékenységgel 
segíti a felelősen gondolkodó 
vendéglátóhelyeken a környe-
zetbarát intézkedések bevezeté-
sét, a fenntarthatósági törekvé-
sek kommunikációját. 

Az Újbuda Önkormány-
zata Köznevelési és Ifjúsági 
Osztályának, valamint Kör-
nyezetvédelmi Osztályának 
irányításával megvalósuló, 
a Kerületi Környezetvédelmi 
Alapból finanszírozott kezde-
ményezés szorosan kapcsolódik 
Újbuda klímastratégiájához. 
Olyan célokat képvisel, mint 
az élelmiszerek szállítási út-
jának és a műanyag csomago-

lóanyagok felhasználásának csökkentése, 
a húsfogyasztás mérséklése, a közösségi 
kertek népszerűsítése, az élelmiszer-pa-
zarlás visszaszorítása – ezek mind hoz-
zájárulnak a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásainak csökkentéséhez, segítenek al-
kalmazkodni a megváltozott körülmények-
hez

A projektet kísérleti jelleggel indította el 
az önkormányzat, és siker esetén újabb kö-
zépiskolák bevonásával folytatódik.

A projekt keretében a programban részt vevő középiskolások két, 
az alapítvány által „Fenntartható Vendéglátóhely”-ként elismert 
étterembe látogattak el a közelmúltban: a sashegyi Jardinette 
étterembe és a Gellért-hegy közelében lévő Czakó kertbe

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

Vers  
mindenki.net 
– online versmon-
dó verseny általá-
nos és középiskolai diákok részére

Szereted a magyar költők ver-
seit? Szeretsz verset mondani? 
Színpadra még nem mersz állni, 
de szívesen megmutatnád magad 
az internet nagyközönségének? Ha 
igen, akkor jelentkezz az Albertfal-
vi Közösségi Ház Vers mindenki.
net versmondó versenyére! Részle-
tek az akh.ujbuda.hu oldalon. Ered-
ményhirdetés 2023. április 11-én.

Április 1. 16.00
Jancsi és Juliska 
– Engelbert Humperdinck me-
seoperájának keresztmetszete 45 
percben óvodás- és kisiskolás korú 
gyermekeknek. A szegény kisgye-
rekek, Jancsi és Juliska történetét 
a zeneszerző kisebb változtatások-
kal meséli el, miközben játékos, 
vidám módon ismerteti meg a ki-
csikkel az opera műfaját, és kiváló 
szórakozást nyújt az egész hall-
gatóságnak. Rendező és mesélő: 
Sánta Jolán Bartók Béla–Pásztory 
Ditta-díjas operaénekes. Szerep-
lők: Jancsi – Szabó Péter; Juliska 
– Becságh Jázmin; Altató manó, 
Ébresztő tündér, Mézboszorka – 
Szabó Kornélia (Újbuda-Mecénás 
Cseh Tamás-ösztöndíjas). Zongo-
rán kísér: Znamenák Rita, Pro Urbe 
Újbuda díjas zongoratanárnő. A be-
lépés díjmentes.

Április 4. 18.00
Albertfalvi Társasjáték Klub 
– Mert társasozni jó! Csatlakoz-
zon ön is, és próbáljon ki új, mo-
dern társasjátékokat, vagy hozza el 
a kedvencét, és tanítsa meg mások-
nak! A részvétel díjmentes.

Április 11. 18.00
Ötven év grafikái 
– Zicherman Sándor emlékkiállítá-
sa. Zicherman Sándor (1935–2021) 
nemzetközileg elismert, több or-
szágban alkotó kárpátaljai szárma-
zású művész. Hosszú, az 1950-es 
években induló munkássága során 
számos különböző képzőművésze-
ti irányzatban alkotott: festészet, 
grafika, éremművészet, szobrászat, 
mozaik, gobelin. Ezúttal különbö-
ző stílusban és technikával elké-

szített grafikáit láthatják az érdek-
lődők az 1950-es évektől a korai 
2000-es évekig. A kiállítást meg-
nyitja: Zicherman Zoltán és Had-
nagy Júlia. Közreműködik: Szabó 
Kornélia Újbuda-Mecénás Cseh 
Tamás ösztöndíjas énekművész. 
A belépés díjmentes.

Április 12. 19.00
Versek közt bóklászva
A szervezők a magyar költészet 
napja alkalmából várják a verssze-
rető látogatókat. Hosszú eszten-
dőkre nyúlik vissza az AKH-ban 
az a hagyomány, hogy ilyenkor 
összejöjjenek az emberek – akár 
hónapok óta válogatva a legkedve-
sebb verseket, akár spontán ihlettől 
vezérelve munka után beszaladva 
egy kinyomtatott papírlappal –, 
és megosszák egymással azokat 
a lírai alkotásokat, melyek egykor 
megragadták őket. A belépés díj-
mentes.

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

A Gazdagréti 
Közösségi Ház 
programjairól, 
valamint ren-
dezvényeiről 
bővebb infor-
mációt itt talál: 

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

Március 31. 16.00–22.00
Kaptár Party
Aki arra kíváncsi, milyen egy 
parti, ami a 12–14 éves korosztály 
fantáziájából és ötleteiből szüle-
tett, annak itt a helye a Neszmélyi 
út 36. alatt, 
a Kaptár Ifjú-
sági Klubban. 
A bulira a be-
lépő a kedvenc nasi és üdítő.

Április 4. 16.00
Húsvétitojás-díszítés
A húsvét közeledtével hungaro-
celltojásokra dolgozunk a legkü-
lönbözőbb technikákkal, a klasz-
szikus festéses megoldásoktól 
a dekupázson át egészen a ragasz-
tásos dekorációkig. Az elkészült 

alkotásokat mindenki hazaviheti. 
A részvétel ingyenes.

Április 5. 16.00
Gasztro Szerda: kalácssütés
A programon belekóstolhatunk 
a húsvéti kalácssütés rejtelmeibe. 
A részvétel ingyenes.

Várjuk a 10–18 év közötti fia-
talokat hétköznap 16–20 órá-
ig ingyenes 
és változatos 
programjaink-
ra, melyekről 
bővebb infor-
mációt itt talál:

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

Március 30. 
17.00
Szűcs Ildikó festőművész Színes 
világunk című állandó kiállítá-
sának megnyitója.

Március 31. 16.00–18.00
Szeretet ajándékba – tavaszkö-
szöntő esélyegyenlőségi nap
Fogyatékossággal élő előadóművé-
szek műsora. A belépés ingyenes, 
előzetes regisztráció szükséges.

Április 2. 17.00
Vasárnapi házimuzsika  
– az ismeretlen Dvořák
Műsoron: Dvořák: F-dúr „Ame-
rikai” vonósnégyes, Hummel: 
Esz-dúr zongoraötös. A belépés 
ingyenes, előzetes regisztráció 
szükséges.

Április 8. 9.00–14.00
Kelenvölgyi Elöltöltős Fegyver-
börze
Elöltöltős fegyverek börzéje 
és kiállítása.

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

Március 31. – április 8. 
A mi tojásfánk
Közösségi húsvéti tojásfa díszítés 
Őrmezőn. A húsvéti készülődés je-
gyében hirdetjük meg az eseményt 
az őrmezői családok körében. 
A saját készítésű 
húsvéti tojásokat 
mindenki egyéni-
leg tudja elhelyez-

ni a Költők parkjában a megjelölt 
fán. Húsvétszombat délutánján le-
fotózzuk, és közzétesszük az ŐKH 
Facebook-oldalán a remélhetőleg 
színes tojáslombúvá szépül tojásfát. 

Április 1. 10.00–12.00
Húsvétváró családi matiné
Interaktív családi koncert a Pa-
linta Társulattal, utána húsvéti 
kézműves foglalkozás az Alapít-
vány a Magyar Népi Kultúráért 
tagjaival. Belépődíj: 1500 Ft (3 
éves kortól).

Április 7. 9.00–10.30
Anyakapocs beszélgetőkör
Téma: Nevelési stílusok és irány-
zatok. Házigazdák: Bekecs Bogi 
pszichológus és Erdő Enikő grafo-
lógus, mediátor. Jelentkezés: anya-
kapocs@gmail.com. Részvételi díj: 
2000 Ft.

Április 12. 10.30–18.00 
XIII. Újbudai versmaraton
A magyar költészet napja alkal-
mából a Költők parkjában
10.30–11.30 Ünnepi megemléke-
zés és koszorúzás az őrmezői köl-
tők tiszteletére. Közreműködők: 
Weiner Leó Katolikus Zeneiskola 
és Szakgimnázium fúvós kama-
razenekara, Őrmezei Általános 
Iskola Kórusa, ŐKH ifjúsági 
színjátszókör tagjai. Borbély Mi-
hály versmondó, Jegercsik Csaba 
színművész
11.30–18.00 Nyílt szín: szava-
latok napestig. Szavalók, slam-
merek, hangszeres előadók 
előzetes jelentkezését várjuk a je-
lentkezési lap kitöltésével az okh@ 
ujbuda.hu címen vagy személye-
sen az ŐKH-ban. Jelentkezési ha-
táridő: április 6., csütörtök 18.00 
10.00–17.00. Bejelentkezés nél-
kül látogatható a Zelk Zoltán-em-
lékszoba (Menyecske u. 2.). A be-
lépés díjtalan.

Április 12. 10.00–17.00
A RajzVERSem pályázat  
alkotásainak kiállítása
Helyszín: Költők parkja. A ma-
gyar költészet napja alkalmából 
4–18 éves gyerekeknek, több kor-
csoportban meghirdetett rajzver-
seny alkotásait egy napon keresz-
tül tekinthetik meg az érdeklődők 
a szabadtéri helyszínen.

Részletes tanfolyamkínálatunkat 
tekintsék meg Fb-oldalunkon!

A programokra jegyek elővételben 
is vásárolhatók a helyszínen.

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

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Bp. XI., Bocskai út 39–41.) nyilvános pályázatot hirdet  
az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület (m2)	 Albetét	száma				 Elhelyezkedése	 Műszaki	állapota
Csóka	u.	5.	 210	 156	 utcai	földszint,	alagsor	és pince	 közepes
   (58 m2	fszt.,	90	m2	alagsor,	62	m2	pince)	 	
Fejér	L.	u.	61.	 45	 1	 utcai	földszint	 jó
Villányi	út	60.	 29	 3	és 4	 utcai	földszint	 jó

 A pályázatot	zárt	borítékban	a Budapest	Főváros	XI.	Kerület	Újbuda	Önkormányzata	Polgármesteri	Hivatal	Lakás-	és Helyiséggazdálkodási	Osztályán	 
(1113	Bp.	XI.	Zsombolyai	u.	4.	III.	em.	előtérben	az ügyfélfogadó	asztaloknál)	kell	benyújtani.	A zárt	borítékra	rá	kell	írni:	„üres	helyiségek	bérbeadási	pályázata”

A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 26. (szerda)  12.00 óra
A	pályázat	feltételeit	a részletes	pályázati	kiírás	tartalmazza,	amely	letölthető	az önkormányzat	honlapjáról	(www.ujbuda.hu).	 

További	információ	kapható	a +36/1/381-1312-es	és a +36/1/381-1311-es	telefonszámon.	

Budapest,	2023.	március	13.

dr.	László	Imre	polgármester

pályázati felhívás

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 folya-
matban lévő igénylése.

Caring         City a gondoskodó város

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!

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 Eurowell Logisztikai 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	Demokratikus	Koalíció	Újbuda	
elnöksége	áldott	húsvéti	ünnepeket	
kíván	Újbuda	minden	lakójának!
 

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

 � A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (1111 Bp.,  
Karinthy F. út 9.) minden	hétköznap	 
14–17	óra	között	tart	nyitva.	Minden	
kedves	Olvasónak	áldott,	kegyelmekben	
gazdag	húsvétot	kívánunk!
 

 � 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,  
e-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
Kellemes	húsvéti	ünnepeket	kívánunk	
minden	Olvasónak!
 

 � A XI. KERÜLETI MI 
HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A	feltámadt	Krisztus	örömében	áldott	
húsvétot	kívánunk!	Magyarország	
legnagyobb	majálisát	hagyományosan	
a Mi	Hazánk	Mozgalom	szervezi	
meg	a fővárosban,	idén	a Bikás	
parkban	május	1-jén	(hétfő)	9–19	
óráig.	Az ingyenes	családi	napon	
koncertek	és előadások	mellett	anyák	
napja	közeledtével	a gyermekeknek	
ajándékkészítési	foglalkozás	is	lesz	
folyamatosan.	A programokról	 
a www.mihazank.hu	oldalon	talál	
tájékoztatást.
 

 � A XI. KERÜLETI 
MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt	Olvasók!	Köszönjük	bizalmukat,	
és hogy	megtiszteltek	bennünket	
kérdéseikkel,	javaslataikkal	utcai	
fogadóóráink	alkalmával.	Továbbra	
is	rendszeresen	várjuk	Önöket,	
politikusaink	és a Momentum	Újbuda	
Facebook-oldalán	pedig	mindig	
értesülhetnek	tevékenységeinkről,	
tervezett	eseményeinkről.	Kellemes	
húsvéti	ünnepeket,	jó	pihenést	kívánunk!
 

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

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

Kérjük, előírásainkról előzetesen tájékozódja-
nak az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, illetve 
hétköznap 9–14 óráig személyesen a Kérő utcai 
60+ programközpontban vagy a 372-4636-os 
telefonszámon! A programváltozás jogát fenn-
tartjuk.

Ne maradjon le ön sem, 
előzze meg láb-, derék-  
és hátfájását! 
– még lehet jelentkezni komplex mozgásszer-
vi állapotfelmérésre

Egyre több ügyfelünk ismeri fel ennek 
az egyedülálló lehetőségnek a hasznosságát, 
ezért további lehetőségeket nyújtunk a mozgás-
szervi állapotfelmérés igénybevételére. Köz-
ismert tény, hogy a kor előrehaladtával egyre 
többször kell hát-, láb- vagy derékfájdalmak 
miatt szenvedni, emiatt pedig otthon kell marad-
nunk, kimaradva szép élményekből, vagy éppen 
a friss tavaszi napsütés örömeiből. Ennek nem 
kell így lennie, hiszen megelőzéssel és megfelelő 
mozgással nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne 
legyenek problémáink, vagy ne akadályozzanak 
minket a mindennapokban. 

Az Újbuda Önkormányzata 60+ programja 
által nyújtott ingyenes szolgáltatás célja, hogy 
szakember segítségével azonosíthatók legye-
nek azok a mozgásszervi gondok, amelyekre ön 
hajlamos. Egy egyszerű 20-30 perces felmérést 
követően a 60+ program szakemberei személyre 
szabott tanácsokkal látják el, milyen tornát vagy 
mozgásformát javasolt végeznie. Ha még nem 
vett részt ezen szolgáltatásunkon, jelentkezhet rá 
telefonon vagy személyesen április 1.–28. között 
hétköznap 9.30–13 óráig.

A jelentkezéshez és a szolgáltatás igénybe-
vételéhez személyi igazolvány, lakcímkártya 
és az Újbuda 60+ Kedvezménykártya együttes 
bemutatása szükséges. A jelentkezők az időpon-
tokról a regisztráció alkalmával kapnak tájé-
koztatást. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.), 
telefon: 06/1/372-4636.

„Nem baj, majd elmúlik!” 
– lelkünk ápolása jó 
közérzetünk alapja
Sajnos túl jól ismert jelenség Magyarországon, 
hogy lelki gondjainkra rálegyintünk, mondván, 
majd elmúlik magától. Sok esetben ez szeren-
csére így is van. Vannak azonban olyan gondok 
vagy élethelyzetek, amelyeket javasolt megbe-
szélni szakemberrel. De lehet, hogy egyszerűen 
csak jólesne, ha beszélhetnénk valakivel az érzé-

seinkről, a bajunkról, odafigyelnének ránk egy 
olyan közösségben, ahol fontosak vagyunk. 
Áprilisban minden szerdán 9.30-tól különböző 
témák mentén zajlik a 60+ program „probléma-
megbeszélő” csoportjának foglalkozása szak-
ember vezetésével. A foglalkozásokba bármikor 
bekapcsolódhat, előzetes jelentkezés nem szük-
séges. Ha az időpont nem alkalmas, vagy egyé-
nileg szeretne részt venni segítő beszélgetésben,  
érdeklődjön személyesen, illetve telefonon hét-
köznap a 60+ programközpontokban nyitvatar-
tási időben, vagy a 06/1/372-4636-os központi 
telefonszámon hétköznap 9–14 óráig.

Vermes Mária  
„…virágom, virágom” 
című fotókiállításának  
megnyitója
Április 18. 14.00–15.00

Vermes Mária (AFIAP fotóművész), 
a 60+ Fotókör tagja így vall kiállításá-
ról: „A természet szépsége, a különle-
ges tájak mindig nagy hatással voltak 
rám. Ezen belül a virágok sokszínű 
világa kedvenc fotótémám lett. Eh-
hez hozzájárult az is, hogy a sor-
som úgy alakult, hogy hosszú ideig él-
hettem Hollandiában, ahol a virágok 
nagyon fontos szerepet játszanak. 
A legnagyobb élmény számomra 
az amszterdami virágpiac, a Keu-
kenhof parkban évente megrendezett 
színpompás virágkorzók és tulipán-
kiállitás volt. A virágok csodás színes 
kavalkádját szeretném e tárlat fotóival 
az érdeklődő látogatóknak bemutatni”.

Helyszín: Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső utca 3.)

A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez 
nem kötött, a 60+ kedvezménykártyát felmutat-
ni szíveskedjenek!

A 60+ Fotókör 
diavetítéses előadás  
a szecesszió jegyében
Április 4. 14.00–16.00

Marton Gézáné Lici a spanyol építész, Gau-
di híres barcelonai alkotását, a Sagrada Fami-
lia templomot prezentálja. Mártáné Ander Kati 
és Vermes Mária az elmúlt években Budapesten 
és Szegeden szervezett fotós sétákon készített 
a szecesszió gyöngyszemeit bemutató fényképe-
ket, most a Gellért-hegy környékén, a Városli-
getben és az Erzsébetvárosban található épüle-
teket mutatják be. 

Az előadás hallgatói ugyanebben a teremben 
megtekinthetik a 60 + Fotókör Magyar szecesz-
szió című kiállítását. Helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő 
utca 3.). A program ingyenes, előzetes jelentke-
zéshez nem kötött, a 60+ kedvezménykártyát 
felmutatni szíveskedjenek!

Egy ember kevés,  
de minden ember számít! 
– ünnepeljük a Föld napját! (DINPI-előadás)  
Április 14. 11.00

Az előadáson nemcsak bolygónk 4,5 milli-
árd éves múltjának fontos eseményeit, hanem 
a közelgő jeles nap történetét is felidézzük. Sorra 

vesszük az 1970. április 22-e óta eltelt 53 esz-
tendő változásait gyönyörű bolygónk ökológiai 
rendszerében, és tudatosulhat bennünk az elő-
adás címében olvasható jelmondat sokrétű üze-
nete. A foglalkozást vezeti: Kremnicsán János 
(DINPI). Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). 
A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez 
nem kötött, a 60+ kedvezménykártyát felmutatni 
szíveskedjenek!

A Sakura ünnep hangulata  
a Füvészkertben
(DINPI-kirándulás)
Április 12. 

Korábbi terepi programjainknak többször 
volt helyszíne az ELTE Füvészkertje. 

A mostani kiránduláson a távoli Japán 
hangulatát is idézheti a cseresznye-
fák látványa, hiszen ott hagyományos 

ünnep ezek virágzása. Élvezzük együtt 
a virágzó fák alatt az ébredő természetet 

a Füvészkertben!
A foglalkozást vezeti: Kremnicsán János 

(DINPI); a program várhatóan 11.30-ig 
tart. A program ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 
és regisztrálni kizárólag szemé-
lyesen és saját részre lehet április 

3–11. között hétköznap 9.30–13.30 
óráig az Újbudai Önkéntes, Koor-

dinációs és Módszertani Központban 
a személyi igazolvány, lakcímkártya va-

lamint a 60+ kedvezménykártya együttes 
felmutatásával.

Költő lenni  
vagy nem lenni
A Petőfi Sándor születésének 200. évfor-
dulójára szervezett kiállítás megtekintése 
tárlatvezetéssel.
Április 6. 11.30 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Ká-
rolyi u. 16.). Találkozás: 11.15-kor a múzeum 
előtt. Belépő: 62–70 év között 800 Ft, 70 év 
felett ingyenes. Előzetes regisztráció szüksé-
ges: Makszin Mátyásné (Ezüstnet Egyesület)  
ezustnet.csillag@gmail.com címen. A részvétel 
feltétele a regisztrációról kapott visszajelzés.

3-1-2 meridiántorna 
– vannak még szabad helyek a Kérő utcai 
programközpont új csoportjában

A 3-1-2 meridiántornát Eőry Ajándok hono-
sította meg és terjesztette el Magyarországon. 
Mivel könnyedén tanulható és végezhető, vala-
mint kiválóan támogatja az egészség megtartá-
sát és visszaszerzését, gyakorlása javasolt idős 
korban. Várjuk a kezdő és a régi gyakorlókat is.

Foglalkozásvezető: Balogh Noémi. Időpont: 
minden csütörtökön 9.30. Helyszín: Újbudai Ön-
kéntes Koordinációs és Módszertani Központ 
(Kérő utca 3.). A foglalkozás ingyenes, előzetes 
jelentkezés nem szükséges.

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk 

minden kedves 
ügyfelünknek!

Közösségi házak ajánlójaDR. 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	
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Több mint egy éve, 
2022. február 24-én 
Oroszország megtá-
madta Ukrajnát, az azóta 
zajló háborúban több 
tízezren haltak meg, 
és milliók kényszerültek 
elhagyni otthonukat. 
A Magyarországra 
érkező vagy itt átha-
ladó menekültek, illetve 
az Ukrajnában maradó 
civilek életének megköny-
nyítésében folyama-
tosan segít Újbuda.

Újbuda Önkormányzata a háború 
kitörése után azonnal életre hívott 
egy operatív törzset Bakai-Nagy 
Zita alpolgármester vezetésével, 
ez koordinálta az együttműködést 
az egyéb szervezetekkel. A költség-
vetésbe 45 millió forintot állítottak 
be az aktuális költségek fedezésére.

A kerületben rövid időn be-
lül hat helyszínen hozott létre 
az önkormányzat gyűjtőpontokat, 
ahová a lakosok hozhatták ado-
mányaikat. Körülbelül 15 millió 
forint értékben gyűlt ekkor össze 
tartós élelmiszer, baba- és női hi-
giéniai cikk, ruha, takaró, ágyne-
mű, babakocsi, etetőszék.

Tavaly összesen hat alkalom-
mal indult Újbudáról segélyszál-
lítmány, egy cseh gyógyszerfor-
galmazó cég és a Vöröskereszt 
támogásával egy közel 30 millió 
forint értékű frontkórházi szállít-
mányt is sikerült Ukrajnába jut-
tatni. A Fővárosi Önkormányzat 
munkáját Újbuda három mikro-
busznyi adománnyal segítette, 
emellett többautónyi szállítmányt 
küldött el a VI. kerületben műkö-
dő menekültszállásra. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat a kerü-
letben működő ideiglenes mene-
kültszálláshoz kapott eszközöket.

Tavaly év végén három aggre-
gátort vásárolt az önkormányzat, 

ezek Újbuda kárpátaljai testvér-
városában, Benén oldották meg 
az ottani iskola, óvoda és a me-
legedőpontok akadozó áramellá-
tását. A kerület tavaly összesen 
közel 60 millió forint értékű 
adománnyal, illetve annak célba 
juttatásával tudott segíteni a há-
ború okozta nehézségeken; a rak-
tárakban az aktivisták a szociális 
intézmények dolgozói is rendez-
ték és készítették elő szállításra 
a többtonnányi terméket.

A menekült családok segí-
tését kiemelt feladatnak tekin-
tette az önkormányzat Szociá-
lis és Egészségügyi Osztálya. 

Az Ukrajnából érkező gyerekek 
ingyen kaphatnak bölcsődei, 
óvodai vagy iskolai étkezést, 
a bölcsődés korúak térítés nél-
kül vehetik igénybe az időszakos 
gyermekfelügyeleti-szolgálta-
tást. A bölcsődék és az óvodák 
felvételi eljárásrendje magyar, 
angol és ukrán nyelven is elér-
hető a honlapokon. A kerületi 
óvodákba idén március 1-jén ösz-
szesen 26 menedékes gyerek járt 
– közölte a Köznevelési és Ifjúsá-
gi Osztály.

A háziorvosi és fogorvosi szol-
gáltatókat az önkormányzat tájé-
koztatta az ideiglenes védelemre 
jogosultként elismertekre vonat-
kozó szabályokról, amelyek lehe-
tővé teszik az Ukrajnából érkezők 
egészségügyi ellátását. A 2022. 
február 24. óta Ukrajnából ér-
kező magyar állampolgároknak 
meg kell adni a menedékesek-
nek nyújtott valamennyi ellátást 
és kedvezményt, hacsak a magyar 
állampolgárság tényénél fogva 
kedvezőbb elbánásban nem ré-
szesülnek. A családok, a váran-
dósok és a gyermekek védőnői 
ellátásának megszervezéséről 
a Szent Kristóf Szakrendelő gon-
doskodott, adott esetben az Újbu-
dai Humán Szolgáltató Központ-
tal együttműködve.

közös aktuális

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

KORO1/23/03Ú2

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

/A csarnok emeletén, az SZTK felöl i oldalon/

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

Egyeztessen velünk időpontot!

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

NE MARADJON LE A HÚSVÉT

LEGSZEBB PILLANATAIRÓL!

JÖJJÖN EL HOZZÁNK INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLATRA ÉS PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!

 � Ingatlan, lakás
VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás új, esetleg régi 
építésű lakást. T.: 06/70/325-4309.
VÁSÁROLNÉK idős személytől lakást, házat, 
telket részletre: 06/20/629-0916.
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.
KERTET GONDOZNI vágyó fiatal pár 
nyaralót/hétvégi házat venne a Balatonon vagy 
a Dunakanyarnál 36 M Ft-ig. 06/20/4549-152.

 � Bérlemény
BÉRELNÉK egy- vagy másfél szobás lakást 
a XII. kerületben kicsi rezsivel. 06/30/743-7537.
ALBÉRLETET KERESEK! Zöldövezetben 
kisméretű lakást keresek, 49 éves grafikus vagyok. 
Kisméretű kutyám velem tart. Szívesen segítek 
a kerti és házi munkában. laurabudapest84@
gmail.com. Váradi Gábor
   

 � Villany, víz, gáz, fűtés  
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-
4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT: 
csap, szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása. 06/70/642-7526.     

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

 � TV, számítógép              
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, -telepítés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.               
  

 � Szolgáltatás 
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Bútormozgatással, takarítással. Tel.: 06/30/422-
1739.
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. 
06/1/356-4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok 
garanciával: 06/30/913-8245.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok rövid 
határidővel, garanciával. Tel.: 06/20/352-0490.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-
0601.
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezetek 
kezelése, mob.: 06/30/990-7694, e-mail: 
aktivhazkezelo@gmail.com, www.
aktivhazkezelo.hu
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ szerelése, javítása. 
GURTNICSERE. Garancia, rövid határidő. 
VARGA ATTILA: 06/70/779-6399.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

 �Gyógyászat 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/20/980-3957.  
GYÓGYPEDIKŰR otthonában: 06/30/206-4801.
TÖRZSVÁSÁRLÓINK SZÁMÁRA állandó 
kedvezményeket biztosítunk az Újbuda 
Gyógyszertárban. Várjuk sok szeretettel 
a Zsombolyai utca és a Bocskai út sarkán, 
az önkormányzattal szemben.

 � Régiség 
RÉGI BÚTORT, FESTMÉNYT, órát, szőnyeget, 
teljes hagyatékot veszek, ingyen lomtalanítok, 1 
órán belül helyszínen vagyok. 06/20/8022-062.
BÉLYEGET, PAPÍR-, FÉMPÉNZEKET, 
festményeket és egyéb régiséget vásárolunk, 
árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.  
Tel.: 317-4757. H: 12–17; K, SZ: 10–17; Cs: 10–19.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban is. 
Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-
3938. 
FESTMÉNYEKET VÁSÁROLOK! Antik 
és kortárs képek, akár teljes gyűjtemény azonnali 
készpénzes vásárlása. Tel.: 06/70/550-7909.
ÓBUDA Óra-Ékszer üzletünk azonnali 
készpénzért vásárol aranyat, ezüstöt, órákat, 
porcelánt. 1035 Bp., Vörösvári út 15. Tel.: 
06/70/884-4905.
BUDAI JÓZSEF HAGYATÉK, lakáskiürítés. 
Felvásárolnék antik bútort, szobrokat, órákat, 
ezüsttárgyakat, ékszereket, pénzérméket, 
kitüntetéseket. Vibertel: 06/70/673-7787, 
ANTIK@MAGYARANTIK.HU

 � Állást kínál
BŐRDÍSZMŰVES MUNKATÁRSAT keresünk 
XI. kerületi műhelyünkbe, lehet nyugdíjas is. T.: 
06/20/9133-972.

 � 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.
TAROT SORSELEMZÉS dr. Gál Judit : 
06/30/224-4492.
TAXI gépkocsivezetőt keresek vagy bérbe adnám.  
06/20/230-9230.

apróhirdetés

József Attila: Március c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (R, Á, K, I). 13. Kedvelt töltött 
kekszmárka. 14. Nobel-díjas francia házaspár (Marie és Pierre). 15. 
Földrész, angol térképeken. 16. Közismert magyar gyógycukorka. 
18. Daganat. 20. Átépül egynemű betűi. 21. Gárdonyi Géza névbe-
tűi. 22. Röppálya a NASA-nál! 24. Sár. 26. Átélt esemény rögzített 
képe. 27. Fekete István Lutrája. 28. Pusztít. 30. Táté, 
Maros-parti falu román neve (TOTOI). 31. Csat-
darab! 32. Jód és antimon vegyjele. 33. A mostani 
pillanat. 35. Svéd kikötőváros. 37. Levest kimer. 39. 
Függőzár. 41. Shakespeare királya. 42. Veszteség 
helyrejön. 44. Horvát Péter. 46. Büntetésben van! 47. 
Aján Tamás sportdiplomata monogramja. 48. Cserje. 
50. Bécsi lovas! 54. Középkori énekmondó. 55. Vö-
rösmarty alkotta női név. 56. Katrine Linda Mathilda 
Marçal svéd író és újságíró leánykori neve (KIELOS).  
58. Ír eredetű női név (ALANA). 59. Homonyik Sán-
dor énekes, gitáros névbetűi. 60. Indium és foszfor 
vegyjele. 61. Jogász, politikus, az Országgyűlés 
egykori elnöke (Katalin). 63. Varsói görögdinnye! 
(ARBUZ) 65. Növényi kapaszkodó. 67. Szivárvány-
hártya. 69. … et orbi (pápai áldás).

Függőleges: 1. Billentyűs zenész. 2. Koros. 3. 
A felsőfok jele. 4. Népi hangszer. 5. Oxigén és szén 
vegyjele. 6. Kis divatbolt. 7. Nyers pezsgő. 8. Ami be-
tűi keverve. 9. Újkőkorból származik. 10. Súlyarány, 
röv. 11. Vékony, kisütött tészta. 12. Zsidó fejfedő. 17. 
1410 óta működő óra Prágában. 19. Lengyel város 
a Mleczna folyó partján. 23. Ruhát melegítő réteggel 
lát el. 25. Londoni tárgyalás! 26. Homo sapiens. 27. 
Közlekedési eszköz. 29. Kaukázusi nép. 30. Csavar. 
31. Japán utónév, amely vezetéknévként is használa-
tos (AMANE). 34. Domborulatmentes. 36. Lecsapó. 
38. Falba süllyesztett csavarágy. 40. A Zagyva mel-
lékvize. 43. Elvont világtörvény, angol nyelvterüle-
ten. 45. Világbajnok spanyol labdarúgó kapus (José 
Manuel REINA). 49. Baradlay Kazimir vérpumpáló 
szerve. 51. Egykori autóbuszgyárunk. 52. Hegedűs és színésznő 
(Hella). 53. Az idézet második sora (A, E, I, Ő). 54. Olajáért ter-
mesztett növény. 55. Für … (Beethoven). 57. Menekül. 58. Éppen 

hogy. 59. A hét vezér egyike. 62. Belül virít! 64. Hangtalanul boro-
zó! 66. Szent, idegen rövidítésekben. 68. Cirkónium vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 53. Beküldési határidő: a megjele-
nést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy a rejt-
vény@ujbuda.hu e-mail címre. 2023. 05. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: „A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy 

rabok tovább nem leszünk”. Nyertese: Bálint Erika, 1116 Bp., Sáfrány 
u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai 
u. 5.) vehető át.

keresztrejtvény

Számíthatnak Újbudára az ukrajnai háború elszenvedői

Közel 60 millió forint 
értékű adomány ért célba

INFORMÁCIÓK A SZÁLLÍTMÁNYOKRÓL
4 760 178 Ft Élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodási szerek értéke

1 075 000 Ft Aggregátorok értéke

Szállítások időpontjai:
Március 23. két kisbusz (1200 kg)

Április 21. gyógyszerszállítmány 
koordinálása Csehországban

Május 3. egy kisbusz (650 kg)

Május 17. egy kisbusz (650 kg)

Június 2. egy kisbusz (220 kg)

Július 19. PCR-tesztek kiszállítása testvérvárosi üdülésben 
részt vevő gyerekek részére

December 16. aggregátorok és egyéb adományok 
szállítása egy kisbusszal (egyéb adományok: 475 kg)

Tehetségkutató futamon 
mérhették össze kerékpártu-
dásukat a kerület óvodásai 
és iskolásai a Kánai-tó 
partján, március 15-én.

Az Újbuda Önkormányzata és az Új-
buda Sportjáért Nonprofit Kft. által 
támogatott tehetségkutatón a legki-
sebbek is rajthoz állhattak: ők futóbi-
ciklivel vághattak neki a versenynek. 
A nagyobbak profi mountain bike-kal 
mutathatták be tudásukat. A Kánai-tó 
partján, a füves réten alakították ki 
a 200–300 méteres, egyszerű akadá-
lyokkal tarkított körpályát, melyen 
korcsoportonként, adott időinterval-
lumon át tartott egy-egy futam.

Minden induló oklevelet vihetett 
haza, a korcsoportok első három he-
lyezettjei érmet is kaptak. A dobo-
gósok díjait Bakai-Nagy Zita alpol-
gármester adta át. Külön jutalmazták 
a szervezők a legtöbb gyermeket in-
dító óvodát, általános, illetve közép-
iskolát. 

Újbudai kerékpáros tehetségkutató
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A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényel-
hetnek zöldhulladékgyűjtő-zsákokat (3 darab/lakcím). A zsákok az Újbuda 
Prizma Hamzsabégi út 60. szám alatti telephelyén ÁPRILIS 3. és MÁJUS 10. kö-
zött vehetők át – a készlet erejéig – hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig.

Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Kft. idén is  
megszervezi tavaszi nagytakarítási programját a kerület közterületein.  
Az intenzív takarítási akcióval párhuzamosan a kerületi lakosok  
az előző évekhez hasonlóan továbbra is ingyenesen igényelhetnek  
komposztkereteket és zöldhulladékgyűjtő-zsákokat.

A szolgáltatás minden újbudai lakó számára ingyenes (előzetes  
regisztráció szükséges, egy címmel egy regisztráció adható le, regiszt-
rált címenként maximum 5 m3 zöldhulladék aprítása biztosított), jelentke-
zési sorrendben történik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A visszaigazolt 
regisztráció alapján a szolgáltatást végző vállalkozó a kiválasztott időpontot 
követő napon 8.00 és 15.30 között fogja felkeresni a jelentkezőt, amennyiben  
az aprítást az időjárási viszonyok is lehetővé teszik aznap.

VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
Az előző évekhez hasonlóan a kerület 6 pontján lehetőség lesz a veszélyes-  
és elektronikai hulladékok leadására is – háztartási mennyiségben. A veszélyes 
és elektronikai hulladékgyűjtés időpontja: ÁPRILIS 29. 8–12 óráig.

+36 1 372 7698
ujbuda.hu/tavasz

A komposztálást is szeretnénk tovább népszerűsíteni a lakosság körében, 
ezért Újbuda térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 90x90x90 centi-
méteres, fából készült komposztálókereteket, amelyekből minden társas-
ház és családi ház 1-1 darabot igényelhet (a készlet erejéig). A keretek  
az Újbuda Prizma Hunyadi János út 14. alatti telephelyén ÁPRILIS 13.  
és MÁJUS 5. között minden csütörtökön 12–16 óráig és pénteki  
munkanapon 10–14 óráig, XI. kerületi lakcímkártya bemutatása mellett 
vehetők át.

ZÖLD ZSÁKOK ÁTVÉTELE

KOMPOSZTKERET-AKCIÓ

APRÍTÉKOLÁS

ÚJBUDA

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
A 4. OLDALON

Első állomás: 
KELENFÖLD

A nagytakarítás 
kezdő akciója  
március 30-án  
az Etele téren lesz.

A takarítás 6 hete alatt minden városrészbe eljutnak a Prizma munkatársai:

KELENFÖLD  I  LÁGYMÁNYOS  I  GELLÉRTHEGY  I   
SZENTIMREVÁROS  I  ALBERTFALVA  I  ŐRMEZŐ, 
DOBOGÓ  I  KELENVÖLGY, PÉTERHEGY  I  KŐÉRBE
REK, TÓVÁROS  I  GAZDAGRÉT  I  SASAD, SASHEGY


