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Bezárt

az ország
Március 8-ától április 7-éig – tehát a tavaszi szünet végéig – bezárnak az óvodák,
az általános iskolák digitális oktatásra állnak át (követve a középiskolákat, valamint
a felsőoktatási intézményeket). Az óvodákban és az iskolákban ügyelet nem lesz,
a bölcsődék viszont egyelőre nyitva
maradnak. A kollégiumok nyitvatartásáról az adott intézmény
igazgatója dönthet. A már meghirdetett középiskolai felvételik nem állnak le, javasolják
viszont az online térbe terelést.
Ugyancsak március 8-ától
március 22-éig be kell zárni az üzletek többségét, számos kivétellel: ilyenek például az élelmiszerboltok, a patikák,
a drogériák, a kertészeti és barkácsüzletek,
a munkavégzéshez szükséges anyagokat
és eszközöket árusító üzletek, az újságosok, a dohányboltok és a benzinkutak.
A személyes megjelenéssel működő
szolgáltatók ugyancsak kötelesek leállni, de itt is sok a kivétel: működhetnek
a pénzügyi szolgáltatók, a posta, többféle
javítási szolgáltatás, a magánegészségügy

Március 15.
Mikszáth
tollából

(beleértve a szemüvegkészítést), a temetkezés, az állategészségügy, a mosás-tisztítás. A szállodák és a vendéglátóhelyek
nagyjából az eddigieknek megfelelően
üzemelhetnek – tehát maradhat az elviteles szolgáltatás –, a mindeddig zavartalanul látogatható kaszinókat,
valamint a konditermeket viszont be kell zárni.
A parkok és arborétumok
nyitva maradnak, a szabadtéri sporttevékenység engedélyezett, ha megvan a másfél
méteres távolság. Szabadtéren
is mindenhol kötelező a maszkhasználat (ez korábban a települések
méretétől is függött).
A munkaadókat felkérték, hogy ahol
van lehetőség otthoni munkavégzésre,
ott ezt tegyék lehetővé. A turizmusra
és a vendéglátóiparra eddig is érvényes adó- és járulékkedvezményeket,
bértámogatásokat, a bérleti díjak elengedését minden olyan szektorra
kiterjesztik a korlátozások időtartamára, ahol most be kell zárni.

Intenzív krízis
Március 1-jén megszűnt a betegek fogadása és ellátása a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kardiológia Szakági Szubintenzív részlegén. Az intézmény
közlése szerint „átmenetileg, nagyon rövid időre” kényszerültek az osztályon kezelendő pácienseket más intézetbe irányítani.
A Szent Imre Kórház intenzív osztályáról több mint tizenheten távoztak,
miután nem írták alá március 1-jén az egészségügyi szolgálati jogviszonyba
lépésről szóló szerződést. Ezt minden olyan dolgozónak meg kellett tennie,
aki az állami egészségügyben akart maradni, orvosoknak, ápolóknak, egyéb
szakembereknek egyaránt.
László Imre polgármester, aki tíz évig vezette a Szent Imre Kórházat főigazgatóként, Facebook-bejegyzésében kifejtette: „Jogosan merül fel a kérdés: hogyan lehetett elkövetni azt a durva hibát, hogy egy pusztító járvány
kellős közepette vegyék elő az egészségügyi dolgozók szolgálati jogviszonyának kérdését, az arra történő kötelező áttérést
akkor, amikor minden orvosi és ápolói kézre szükség lenne.”
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Az intézmény szerint csak átmeneti a leállás
a kardiológiai szubintenzív osztályon

Intenzív problémák

a Szent Imre Kórházban
Március 1-jén megszűnt a betegek fogadása és ellátása a Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház Kardiológia Szakági
Szubintenzív részlegén. Az intézmény
közlése szerint „átmenetileg, nagyon
rövid időre” kényszerültek az osztályon
kezelendő pácienseket más intézetbe
irányítani.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata szerint március 2-ától a Szent Margit Kórházat, a Betegápoló Irgalmas Rendet, a Gottsegen György Országos
Kardiovaszkuláris Intézetet és az Uzsoki Utcai Kórházat jelölték ki azon szubintenzív ellátást igénylő betegek ellátására, akiket egyébként a Szent Imre Kórház volna köteles fogadni.
A Szent Imre Kórház intenzív osztályáról legalább
tizenhét szakdolgozó és három orvos távozott, miután
nem írták alá március 1-jén az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépésről szóló szerződést. Ezt minden
olyan dolgozónak meg kellett tennie, aki az állami
egészségügyben akart maradni, orvosoknak, ápolóknak, egyéb szakembereknek egyaránt. Az új szerződés
alapján egyebek közt elvesztették közalkalmazotti státusukat, meghatározott időre átvezényelhetővé váltak,
csak engedéllyel vállalhatnak másodállást, a hálapénz
pedig büntetendő lett. Az orvosok mindezért cserébe
érzékelhető béremelést kaptak, az ápolók azonban nem.
– A Szent Kristóf Szakrendelőt nem érinti a felmondások problémája – tájékoztatta lapunkat dr. Lehoczky
Péter, az intézmény főigazgatója. Mint hangsúlyozta, ez csakis az alkalmazottak és a vezetőség között
meglévő személyes bizalomnak köszönhető. Biankó
szerződéseket voltak kénytelenek aláírni az érintettek, mert annyi kérdést kellett tisztázni két nap alatt
több száz dolgozóval, ami gyakorlatilag lehetetlen. Ehhez
nagyfokú bizalom, tolerancia és rugalmasság kellett.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint országosan az érintettek 96,3 százaléka, több mint 106 ezer

szakember lépett be az egészségügyi szolgálati jogviszonyba. Ily módon mintegy négyezerrel csökkent a járványhelyzet közepette az állami egészségügyben dolgozók száma. Van, ahol úgy fogadták el a szerződést az érintettek,
hogy még visszatérnek az ügyre. A Szegedi Tudomány-

A Szent Imre intenzív osztályának
17 dolgozója a Facebookon ezzel
a fotóval jelentette be,
hogy távozik az intézményből

Március 1-jéig kellett aláírniuk új
munkaszerződésüket az egészségügyi
dolgozóknak. Az első tapasztalatokról
érdeklődtünk dr. Soós Adriannánál,
a Független Egészségügyi Szakszervezet
elnökénél.

D. J.

egyetem klinikai központjához tartozó orvosok többsége
például a betegellátás érdekében aláírta szerződését, de záradékban rögzítették, hogy ha május 31-éig nem teljesülnek
az elvárt feltételek, akkor felmondanak.

A teljes interjú megtalálható
Újbuda YouTube-csatornáján

Szabadtéri oltópontokat javasolt a főváros

Négyszer annyi a fertőzött
Budapesten, mint két hónapja
Budapest vezetése szerint a valódi megoldást a tömeges oltás jelenti – hangsúlyozta
közleményében a Fővárosi Önkormányzat azt
követően, hogy a legutóbbi tesztelés a fertőzöttségi helyzet jelentős romlását mutatta.

László Imre,
Újbuda
polgármestere

Látva, hogy mekkora a baj az országban,
és mennyire elszabadult a járvány, meg
kellett hoznom egy fontos és elkerülhetetlen döntést. Én mindig is azt vallottam,
hogy aki egyszer orvos lesz, aki ezt a felelősségteljes hivatást választja, az élete
végéig orvos marad. Az orvosi
eskü a sírig szól. A fehér köpenyt le lehet venni, az emberekért érzett felelősséget azonban soha. Én is
orvos vagyok. Az voltam mindig, és az is
maradok.
Újbuda polgármestereként a jövő héttől
önkéntes
orvosként fogok részt
venni a védeke-

zésben. Aki ismer, az tudja: orvos vagyok
reggel, orvos vagyok este, és orvos vagyok
akkor is, amikor polgármesterként az újbudaiakért küzdök. A harmadik hullám
úgy hozta, hogy akkor segíthetek a legtöbbet az újbudaiaknak, ha újra felveszem
a fehér köpenyt, és orvosként is részt vállalok a vírus elleni küzdelemben. Ezekben az időkben én nem tudok íróasztal
mögött ülni, tudom, most orvosként van
rám a legnagyobb szükség. Ez az egyetlen
helyes döntés orvosként, polgármesterként
és európai magyarként is.
Nagyjából a jövő hét közepétől, végétől fogok önkéntes orvosként is dolgozni
a Szent Kristóf szakrendelőben a feleségemmel együtt, aki szintén önkéntes segítőként jelentkezett. Azt, hogy pontosan mit
fogok csinálni, a rendelőintézet főigazgató-

ja fogja eldönteni, ő látja majd, hol van rám
a legnagyobb szükség: ha kell, akkor beszélgetek a betegekkel, ha kell, akkor oltok,
ha kell, 12 órában, ha kell, 24 órában. Ezt
múlt kedden jelentettem be a kerületi operatív törzs ülésén, így a városvezetés egyik
részét sem éri meglepetésként.
Azért teszem ezt, hogy minél hamarabb
túl legyünk ezen a helyzeten, és minél többen megérjük azt, amikor vége lesz ennek
az egésznek.
Természetesen folyamatosan tájékozódni fogok az ügyekről, a kerületvezetői feladataim nekem továbbra is az elsők között
vannak. Számíthatnak rám!

Háziorvosi tapasztalatok Őrmezőn

A többség már igent
mond az oltásokra
Mintegy 2800 fős praxisából
nagyjából 130 embert oltott be,
illetve küldött oltópontra múlt
hét végéig dr. Dorogi Gábor
őrmezői háziorvos. Akadt olyan
nap, amikor harmincnál is több
embert oltott, úgy gondolja,
érdemben többet egy nap alatt
nem fog tudni.

Hárman rendelnek ugyanazon a helyen,
egymás közt is koordinálniuk kell, és el
kell látni a panaszokkal jelentkezőket
is, egy rendelés idején akár 80–100 főt.
Ezért próbálják az oltást a rendelési időn
kívülre tenni, már a hétvégét is igénybe
veszik.
Bár van, ahol a jogosultak akár egyharmada is visszautasítja a lehetőséget vagy
a neki jutó vakcinát, Dorogi doktornál
a többség igent mond. Az viszont nem biztos, hogy aki a listán szerepel, meg is kaphatja a szúrást, például ha az előző három
hónapban covidos volt, vagy más egészségügyi kizáró okot tárnak föl nála. Jó páran

kérik, hogy vegyék őket előre valamilyen
okból, ám a háziorvos nem térhet el a kapott listától. Alapvetően az idősebbek felől
haladnak a fiatalabbak felé, illetve a krónikus betegséggel rendelkezőket küldik
az oltópontra.
Előfordul, hogy a kínai vagy az orosz
vakcinát valaki visszautasítja, de ahogy
romlik a járványhelyzet, egyre kevesebben
válogatnak. Már nemcsak az idősebbek
kerülnek nagyobb arányban súlyosabb állapotba, esetleg kórházba, de a középkorúak közül is relatíve többen járnak így, mint
a korábbi hullámok idején. Ezt valószínűleg a mutációk okozzák, és talán a fegyelem lazulása is – noha Dorogi doktor tapasztalatai szerint Őrmezőn e tekintetben
nem romlott a helyzet.
Egyelőre a beérkező vakcinákat be tudják adni, ám a praxishoz tartozóknak körülbelül csak a harmada regisztrált. Ugyan
napról napra jelentkeznek újak, mégis nagy
kérdés, mi lesz azokkal, akik nem szánták
el magukat, hogy jelentkezzenek a mind
súlyosabb járványt okozó koronavírus elleni oltásra.

A teljes interjú megtalálható
Újbuda YouTube-csatornáján

1.5 m
MTI/Mohai Balázs

A február második felében két helyszínen elvégzett ingyenes
koronavírus-szűrésen csaknem tízezer budapesti lakcímmel
vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező jelentkezőt vizsgáltak meg az önkormányzat munkatársai, illetve önkéntesek.
A sikeres tesztek 2,53 százaléka lett pozitív, ez majdnem négyszer akkora arány, mint a két hónappal korábbi volt (karácsony
előtt több mint ötezer ingyenes tesztet végzett el a főváros).
Az önkormányzat már bemutatta oltási tervét, eszerint
tíz oltópontot nyitnának meg Budapesten, nemcsak kerületi
egészségügyi intézményekben, hanem például a gyógyfürdőkben és a Városligeti Műjégpályán is.
Karácsony Gergely főpolgármester múlt héten, még a kormányzati intézkedések bejelentése előtt arra biztatta a kormányt Facebook-bejegyzésében, hogy „a járvány megfékezése
érdekében merjen nehéz döntéseket is meghozni”. Álláspontja
szerint szabadtéri helyszínek bevonásával jóval több embert
lehetne biztonságosan oltásra fogadni. – Ilyenek lehetnének
a stadionok, van belőlük elég – mondta Karácsony, hozzátéve
hogy Budapest is kész köztereket biztosítani e célra.

Újra felveszem
az orvosi köpenyt

Egyelőre győzött
a hivatástudat

– Az egészségügyben dolgozók körében nagy a hivatástudat, különösen egy ilyen járványidőszakban,
nyilván ezért írta alá a többség most az új szerződést,
noha sok aggályuk lehet ezzel kapcsolatban – véli
dr. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Ez nem jelenti azt, hogy később
többen nem gondolják meg magukat. Maradt érzékeny
kérdés, így a másod- és mellékállás engedélyezése,
amelyre nagyon sokan rászorulnak. Komoly feszültségforrás, hogy az amúgy is kevés számú szakdolgozó – például az ápolók, asszisztensek – fizetését nem
emelték, míg az orvosokét jelentősen. A szakdolgozók
közül eddig is nagyon sokan mentek külföldre vagy elhagyták a pályát – félő, hogy ez folytatódik. Egy biztos
megélhetést nyújtó, kiszámítható rendszer sokakat itt
tudna tartani, de az új bérezés nem veszi figyelembe
a munkaterheket, további aránytalanságot okozva. Ráadásul az érintettekkel a jogszabályi változtatásokról
alig-alig konzultáltak.
Nem kevesen a rossz munkakörülmények miatt
mennek el. Míg vidéken sok helyen, elsősorban uniós
pénzekből, jelentős fejlesztések történtek, addig a fővárosban – ahol a betegek közel negyven százalékát
látják el – többnyire elavultak az épületek, és sokszor
a műszerpark is korszerűtlen.

aktuális
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VISELJ
MASZKOT!

RENDSZERESEN
MOSS KEZET VAGY
FERTŐTLENÍTS!

TARTSD A 3 LÉPÉS
TÁVOLSÁGOT!

(igen, unalmas, de itt a harmadik hullám, ideje elismételni...)

aktuális

| 2021. március 10. | 4

Átfogó közbiztonsági
ellenőrzés a pályaudvarnál
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Júniusig tart a játszótér modernizálása

Újjászületik
a Dzsungel

Több női
utcanevet!
Nőnapi köszöntés
László Imre polgármester
a járványhelyzet miatt
videoüzenetben tette közzé
köszöntőjét a Nemzetközi Nőnap
alkalmából.

Összesen 35 fő részvételével és 16 gépkocsival zajlott
március 3-án az első átfogó újbudai közbiztonsági
ellenőrzés a Kelenföldi pályaudvaron és környékén.
Az akció során hat főt figyelmeztettek, néggyel szemben szabálysértési
eljárás indult, kettőt pedig bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak.
Összesen 53 személyt igazoltattak.
Az akció célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése,
a közterületi szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, elkövetőik elszámoltatása volt. Részt vettek benne
az Újbudai Közterület-felügyelet, a BRFK XI. Ker. Rendőrkapitányság,
a BRFK RSZ KVFO Vasútbiztonsági Osztály, a FÖRI, a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a polgárőrség, a Szurkolók az állatokért és az Újbuda Prizma Kft. munkatársai.

Március 1-jén elkezdődött,
és előreláthatólag júniusig tart
a gazdagréti Dzsungel játszótér
felújítása.

pályázati felhívás

kék hírek

GARZONHÁZI LAKÁSOK FIATALOK RÉSZÉRE
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA – 2021.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX.
26.) XI. ÖK rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 14. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzatának
polgármestere (továbbiakban:
Polgármester) az alábbi nyílt
pályázatot teszi közzé:

Befejezték a nyomozást
a katalizátortolvajok
ügyében

Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás
és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárást a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság K. Botond és R. Attila ellen, akik
2020 nyarán összesen 13 alkalommal
követtek el katalizátorlopást Újbudán, Budafokon és Velencén. A lopással és rongálással okozott kár meghaladja a 600 000 forintot. A kerületi
rendőrkapitányság nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték,
és az iratot átadták az illetékes ügyészségnek.

Pályázat célja:
Az önkormányzat fiatalok
részére kívánja bérbe adni
azokat a tulajdonában álló
Budapest, XI., Fehérvári út
182–190/B szám alatti üres garzonházi
lakásingatlanokat, melyek a Rendelet 11. §
(2) bekezdésének megfelelően csak pályázat
alapján adható bérbe.
A pályázatra kiírt lakások címe:
A pályázati kiírásban felsorolt, Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 182–190/B szám alatti
épületben lévő üres lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:
a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak
a lakások komfortfokozata: összkomfortos
A pályázat célközönsége:
A pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha
a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, a pályázó a pályázat megjelenésének
időpontjában Budapest, XI. kerület közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot ellátó alkalmazotti
munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben, állandó jellegű kereső tevékenységet végző
és lakástakarékosságot vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig 35. életévet be nem töltött,
vagy a benyújtás évében 35. életévet betöltő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 6.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei:
A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
(Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. szám alatt a portán, valamint Budapest, XI. kerület,
Bocskai út 39–41. szám alatt a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes
oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó
mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
Budapest, 2021. március
dr. László Imre
polgármester s. k.

Kábítószerfogás
a Feneketlen-tónál

2021. február 22-én 19 óra körül a BRFK XI.
Kerületi Rendőrkapitányság járőrei gyalogosan
ellenőrizték a Feneketlen-tó környékét, amikor
észlelték, hogy egy ötfős társaság tagjai egy égő
cigarettát adnak át egymásnak, illetve a levegőben
érezték a marihuána jellegzetes szagát. A fiatalok
elismerték, hogy kábítószert fogyasztottak; igazoltatás után előállították őket a kerületi rendőrkapitányságra. A kábítószer-gyorstesztek a társaság
tagjainál pozitív eredményt mutattak, ezért velük
szemben büntetőeljárás indult, és az újbudai nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklása vétség miatt.

„Így közlekedtek ti”
– gyermekrajzpályázat

A BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottsága
gyermekrajzpályázatot hirdet három korcsoportban: óvodások (3–6 éves), alsó tagozatos tanulók

(7–10 éves), és felső tagozatos tanulók (11–15 éves)
részére. A rajzoknak a biztonságos és szabályos
közlekedést kell bemutatniuk. A méretük A/4, illetve A/3 lehet, az alkalmazott technika lehet grafit,
színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác vagy szénrajz. A rajz hátoldalán fel kell tüntetni
az alkotó nevét, életkorát, lakcímét, illetve óvodájának vagy iskolájának nevét,
címét, e-mail címét és telefonszámát.
Beküldési határidő: 2021. március
31. Cím: BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság, 1149 Budapest,
Hungária krt. 149. Postacím: 1581 Budapest, Pf. 27.
A díjátadó várható időpontja:
2021. május 5. További információkért keressék a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársát, Veresné
Bacsó Szilvia r. őrnagyot a 273-4000-ás telefonszámon (63-172 mellék) vagy e-mailen
a veresneb@budapest.police.hu címen.

Újfajta csalásra figyelmeztet
a rendőrség

Az unokázós csalásokhoz hasonló és ugyanolyan
veszélyes módszerre hívja fel figyelmet a rendőrség. A hívó magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy bírósági dolgozónak adja ki. Azt
állítja, hogy a sértett ellen egy tartozás miatt
végrehajtási eljárás folyik, és ha nem fizet, akár
órákon belül rendőrökkel jelennek meg a lakásán.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy figyelmeztessék szüleiket, nagyszüleiket, gyanakodjanak az ilyen fajta telefonhívásoknál. Maradjanak
nyugodtak, kérjenek telefonszámot a visszahíváshoz, és ragaszkodjanak a személyes ügyintézéshez
az állítólagos végrehajtói irodában. Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

A Gazdagréten található Dzsungel játszótér komplex fejlesztése során az elöregedett,
elhasználódott, rossz állapotú eszközök
és burkolatok bontása után a korábbi hangulatnak megfelelő, modern játszótér készül.
Az egyedi elemek (támfal, faragott oszlopok, „majomváros”) felújítása mellett új játszóeszközök (hinták, csúszda, kötélpálya,
gumigömbök, egyedi mászó- és egyensúlyozó eszközök) kerülnek a térre a szükséges

ütéscsillapító burkolattal együtt. A jelenleg
gyöngykavicsos felület megosztásával, zöld
kazetták létesítésével bővül majd a zöldfelület. Új padokat, ülőfalakat alakítanak ki, a homokozó árnyékolásáról napvitorla gondoskodik. A meglévő ivókutat új kút váltja fel.
Fakivágás nem lesz, sőt, 17 új fát, 459
díszcserjét, 928 évelőt és díszfüvet telepít
a játszótérre az önkormányzat. A dzsungelhangulat erősítése érdekében bambuszlabirintust hoznak létre a meglévő bambuszok felhasználásával és további ötven
telepítésével. A terület szélére, a felújított
tigrisszobor környezetében, kísérleti jelleggel virágos gyepfelület kerül.

„Továbbra is dolga van azzal a társadalomnak, hogy az élet minden területén, a munkahelyen, otthon, a karrierben és a család
építésben csökkentsük és megszüntessük
a nemek közötti egyenlőtlenséget. Nem
szabad adottnak venni, hogy jellemzően
nők végezzenek olyan munkákat, amelyek
a legnehezebbek. Gondoljunk csak arra,
ami napjaink járványa közepette leginkább
megmutatja arcát, mégpedig a gondozás
kérdésére. Leginkább nők ápolják a betegeket, az időseket és hozzátartozóinkat, mégis bérezésben messze elmaradnak attól,
ami a 21. században elvárható.”
„Mi a nőket nem kizárni akarjuk a politikából, hanem bevonni, a női alpolgármesterek és képviselők tudása nélkül Újbuda
sem lenne az, ami” – emelte ki László Imre.
„Újbuda csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a nők iránti elköteleződés
a közterületeken is megmutatkozzon” – jelentette be a polgármester. A közeljövőben,
a lakosság javaslatait is figyelembe véve,
híres nőkről fognak közterületeket elnevezni a XI. kerületben.
Az Újbudai Idősek Házában élő hölgyeket külön videoüzenetben is köszöntötte
a polgármester a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

A lakosság javaslatait is
várják, kik azok az érdemes
nők, akikről közterületet
nevezzen el a kerület

a gyógyulás
a pontos
diagnózissal
kezdődik!

Újbuda

Ha tavasz, akkor játszótér-takarítás
Bár a vírust egyelőre nem lehet
kitakarítani a kerületből, a tél nyomait
igen: megkezdődött a játszóterek
intenzív tisztítása.
Az Újbuda Prizma
munkatársai
összeszedik
és elszállítják
az avart, kitakarítják és felássák
a homokozókat,
felmérik a játszótereken lévő eszközök
esetleges műszaki
hibáit. A tavalyi
kezdeményezés
folytatásaként
a mobil illemhelyeket március 16.
után helyezik ki
a játszóterekre.

Allergológia
Endokrinológia
Kardiológia
Mammográfia
MR
Ultrahang

A parkolóhely kereséssel nem kell bajlódnia,
ingyenes, zárt, őrzött parkolónk áll rendelkezésére.

1117 Budapest Hunyadi János út 9.
+36 1 505 8888
DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

www.pet.hu
DIAGNOSZTIKA KÖZPONT
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Ifjúsági párbeszéd
Erasmus+: Újabb EU-pályázatot nyert a kerület
Újabb projektre érkezik
támogatás az Európai Uniótól
Újbudára. A nagy sikerű
Erasmus+ programon belül
kiírt „Ifjúsági párbeszéd
– fiatalok és döntéshozók
találkozása” kategóriában pályázott és nyert
Újbuda Önkormányzata
a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvánnyal (DIA) közösen.

dolgozó 15–29 év közötti fiatalok részvételével, ahol a kerületi döntéshozókkal
közösen gondolkodhatnak, hogyan lehet
Újbudát még élhetőbbé, még szerethetőbbé tenni.
Most tavasszal a vírushelyzet miatt
egyelőre tematikus online eseményeket
szerveznek. Az interaktív workshopokon a résztvevők megismerkedhetnek
a projekt megvalósítóival, szakemberekkel, és ízelítőt kapnak a projekt szakmai
tartalmából is. A nyár folyamán pedig
a szervezők reményei szerint személyes
találkozók során ötletelnek és vitáznak
majd arról, hogy milyen ügyekkel kellene leginkább foglalkozni, és milyen
megoldási javaslatok vannak a felmerülő
problémákra. A jövőre elkészülő ifjúsági
stratégia gerincét az itt elhangzó ötletek
és javaslatok alkotják majd.
A programsorozatra már most lehet regisztrálni: cutt.ly/ujbudaifjusag-2021

A projekt célja, hogy a helyi fiatalok, tanulók, munkavállalók, vállalkozók bevonásával alkosson a kerület ifjúsági stratégiát.
Az önkormányzat így közvetlenül az érintettek tapasztalataira és véleményére támaszkodva tudja kidolgozni stratégiáját,
a részt vevő fiatalok pedig megismerhetik
a helyi döntéshozást, fejlődik a vitakészségük és tapasztalatot szerezhetnek a részvételi demokrácia működéséről.
A következő másfél év folyamán konzultációkat, beszélgetéseket, workshopokat tartanak az Újbudán élő, tanuló vagy

Egyedi közzétételi listát fogadott el a képviselő-testület

Április 1-jétől
már a közérdekű
adatigénylésekre adott
válaszok is olvasható
lesznek a honlapon
buda.hu/atlathato-ujbuda oldalon. Bár a hatályos törvényi előírások szerint a települési önkormányzatok csak
a szerződéseik főbb adatait kötelesek közzétenni, Újbuda

vezetése elkötelezett az „Ez a minimum!” átláthatósági program
megvalósítása, ennek jegyében pedig az önkormányzati
nyilvánosság folyamatos
kiterjesztése mellett.
Az önkormányzat ezért
dolgozta ki dr. Nagy
Zoltán
átláthatósági
megbízott
javaslatára
Újbuda Önkormányzatának egyedi közzétételi
listáját, amely a képviselő-testület határozata
értelmében felmenő rendszerben lép életbe. (Az egyedi közzétételi lista olyan szabályozási eszköz, amely révén

Változtass egyszerűen
a rossz megoldásokon!
Jelentkezz online az OTP Business Társasházi Pályázatára!
• A lakók is pályázhatnak, önerő nélkül, akár 1,2 millió Ft-ra.
• A nyertes pályázatot benyújtó magánszemélyt 100 000 Ft-os utalvánnyal jutalmazzuk.
Jelentkezz az otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon!
Pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.30.
A tájékoztatás nem teljes körű. • 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_Business_THT_XI_Ker_137_5x102_5.indd 2

Huszonnyolc napirendi pontról határoztak

Átlátható döntéseket
hozott a képviselő-testület
Átfogó sportkoncepció

Újbuda

Nyilvános önkormányzati
szerződések Újbudán
Újbuda Önkormányzata nyilvánosan is elérhetővé teszi a 2021. március 1-je után kötött, nettó 5 millió forint
összeghatárt elérő szerződéseinek szövegét a https://uj-

aktuális

7 | 2021. március 10. |

2021. 02. 16. 10:29:20

az önkormá ny z atok
önként vállalva, de kötelező
érvénnyel
előírhatják
maguknak bizonyos adatok
közzétételét.)
Újbuda egyedi közzétételi
listájába első lépésként március 1-jétől az önkormányzat
nettó 5 millió forint értékű
szerződéseinek oldalhű másolatai kerülnek be, április
1-jétől pedig már a közérdekű adatigénylésekre adott
válaszok is olvashatók lesznek
a honlapon.
Újbuda

A koronavírus-járvány idején nincs lehetőség képviselő-testületi ülést tartani,
Újbudán azonban előzetes egyeztetések
után átlátható döntések születtek. A képviselők írásban megkapták az előterjesztéseket, amelyekhez módosító javaslatot
fűzhettek, majd véleményezhették azokat,
igen, nem vagy tartózkodás jelzésével.
– Újbuda Önkormányzata összesen huszonnyolc napirendi
pontban hozott döntést a legutóbbi testületi egyeztetések
után – hangzott el abban az online tájékoztatóban, amelyet
február 25-én tartott László Imre, Újbuda polgármestere
és Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző. Tizenegy
ügyben egyhangú igen, tizenhét esetben pedig többségi
igen eredmény született.
Huszonöt igennel hoztak döntést Újbuda 2021–2026os környezetvédelmi programjáról, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolóról,
az egészségügyi rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításáról.
Szintén egyhangú igennel véleményezte az egész testület
a Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. bérleti szerződésének módosításáról, a közterület egy részének ingyenes tulajdonba vételéről, a Móricz Zsigmond körtéri Gomba két
cikkelyére vonatkozóan a BKK használati szerződésének
meghosszabbításáról, az egyedi közzétételi lista bevezetésének szóló javaslatokat. Egyhangú igennel fogadták el

Újbuda környezetvédelmi
koncepciója

A legutóbbi Kerületi Környezetvédelmi
Program a 2016–2020 közötti időszakra
határozta meg a környezetvédelmi intézkedéseket. A 2021–2026-ra vonatkozó hasonló
programban kiemelt hangsúlyt kap
az éghajlatváltozás és a hozzá kapcsolódó
intézkedések.
A Kerületi Környezetvédelmi Programot
a Környezetvédelmi Osztály készítette elő
a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti
egységeinek segítségével. A törvényben
előírt szakmai véleményezést lefolytatták, a Pest Megyei Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti
Főosztálytól, illetve a szomszédos települési
önkormányzatoktól kapott véleményeket,
észrevételeket az anyagba beépítették
a szakértők. A program tervezetéről társadalmi egyeztetés volt, a civil szervezetek
és a lakosság részéről is érkeztek vélemények, amelyek szintén hasznos és figyelemre méltó javaslatokkal gazdagították
a dokumentumot.

a képviselők a Pro Communitate Újbuda kitüntetés, valamint a Pro Urbe Újbuda díj adományozására, továbbá
az Újbuda kiváló sportolója cím odaítélésére tett javaslatot.
A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról tizenhét
igennel, egy nem és hét tartózkodás mellett hoztak határozatot. A képviselő-testület szervezeti és működési szabály-

Tizenegy
javaslatot
egyhangúan
fogadtak el
a képviselők
zatról szóló rendelet módosítását tizennyolc igennel, hét
nem mellett, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők.
Döntött a testület az Újbuda Gamesz gazdasági vezetői pályázatainak elbírálásáról is, huszonnégy igen mellett egy
tartózkodással.
Újbuda ismét pályázott európai uniós támogatásra,
és nyert is. Az ifjúsági stratégia kidolgozására megnyert
pályázat jóváhagyására tizennyolc képviselő mondott
igent, heten tartózkodtak.
A Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő kerületi általános iskolák körzetei módosításának
véleményezésével kapcsolatban huszonnégy igen és egy
tartózkodás mellett született döntés. Ugyanígy hozták meg
a szociális ügyek elbírálásával kapcsolatos határozatot.
Tárgyalta a testület a Szent Kristóf Szakrendelő feladatellátásával kapcsolatos kérdéseket is. Itt a határozatot
huszonnégy igen mellett egy tartózkodással hozták meg.
A szakrendelő ügyvezetőjének egészségügyi szolgálati
munkaszerződéséről tizenhét igennel, nyolc tartózkodással, míg a szakrendelő felügyelőbizottsági tagcseréjéről
huszonnégy igen mellett egy tartózkodással született döntés, csakúgy mint a szakrendelő üzemeltetési szerződésének módosításáról.
A parkolási rendelet módosításáról is huszonnégy igen
és egy tartózkodás mellett határoztak, és ugyanilyen arányban fogadták el a képviselők a közterületek használatáról
és rendjéről szóló rendelet módosításait, valamint a Bliss
Alapítvánnyal kötött helyiséghasználati megállapodást.
Az ingatlanhasznosítási pályázatok kiírásának ügyében
előterjesztett határozatokhoz több módosító javaslat is született, amelyeket befogadott a testület. Mindhárom határozatnál tizenhét igen, hét nem és egy tartózkodás mellett
hozták meg a döntést.
Elfogadták az Újbuda sportkoncepciójához kapcsolódó
2021. évi intézkedési tervet is, tizennyolc igennel és hét
tartózkodással.
T. E.

Újbuda sportkoncepciója – a kerületben élők igényeit és szükségleteit szem
előtt tartva – kiterjed minden korosztályra,
érinti az egészséges életmóddal és a különböző sportokkal kapcsolatos tanácsadások
megszervezését.
Céljai közt szerepel:
■ a 60+ programon belül a tanácsadó-szolgáltatás kibővítése az idősek preventív
sportolási kedvének fokozására
■ sportegyesületi edzők, testnevelők,
sportorvosok, gyógytornászok és rekreációs szakemberek bevonásával olyan
mozgásprogram elkészítése, amelynek
segítségével az erre vállalkozó kerületi
háziorvosok bizonyos betegségtípusok
esetén a gyógyszer mellett adekvát
mozgást tudnak ajánlani pácienseiknek
■ a helyi sportegyesületek, -vállalkozások
és -szolgáltatók összekötése a kerületi
cégekkel a munkavállalók rendszeres
sportolási lehetőségeinek kiépítése
érdekében
■ a kerületi sportszakemberek szakmai
alapú nyilvántartása
■ a mindennapos testnevelés és a támogatott egyesületek összekapcsolása
■ a szabadidősport eseményeken szűrések
kezdeményezése
■ ingyenes véradást, valamint egészségügyi szűrést végző vállalkozások
és önkéntes szervezetek felkeresése
■ tárt kapus program létrehozásának
megvizsgálása
■ a múlt és a jelen sportolóinak megbecsülése (a Nemzet Sportolói, híres aktív
sportolók; szobrok, táblák stb.)
■ parasportközpont létrehozásának
megvizsgálása
■ az eredetileg sportcélú létesítmények
revitalizálása, a meglévők karbantartása,
a kiszolgáló és kényelmi funkciók fejlesztése, létrehozása
■ a kisközösségek számára saját lakóhelyükön állandóan használható fitneszés kondiparkok létrehozása, az erre
alkalmas természetes területek bevonása
a szabadidősportba
■ állami, illetve sport-szakszövetségi pályázatok felkutatása, az így elérhető fejlesztési lehetőségek kihasználása
■ az iskolai sportfelületek számának
növelése
■ helyi továbbképzések, szakmai fórumok
■ Újbuda állandó sportszakmai fórumának
létrehozása

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Megújult a Tétényi út és
a Fejér Lipót utca közötti park

Felavatták Pusztai László emléktábláját Őrmezőn
Március 1-jén Őrmező lakóközössége
és a Ferencvárosi Torna Club emléktáblát
avatott Pusztai László egykori válogatott labdarúgó tiszteletére. A Menyecske
utca 21. szám alatti ház falán elhelyezett emléktáblát Sipos Jenő, a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szóvivője
és Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója
leplezte le. Velük emlékezett Bába Szilvia
és Junghausz Rajmund önkormányzati
képviselő, illetve Hintsch György alpolgármester is.
Pusztai László pályafutása alatt
a Szeged, a Bp. Honvéd, az FTC, valamint
az Eisenstadt játékosa volt, a magyar
válogatottban huszonötször szerepelt 1970
és 1979 között. Az FTC-vel kétszeres bajnok
és kupagyőztes volt, összesen 283 mérkőzésen lépett pályára zöld-fehér színekben.
Aktív sportolói karrierje után, 1987-ben
bekövetkezett haláláig, a Ferencváros
labdarúgó-szakosztályának vezetője volt.

A Tétényi út és a Fejér Lipót utca közötti,
még a ’70-es években létesült zöldfelületen a korábbinál sokkal zöldebb park
várja a pihenni vágyókat.

A felújítás eredményét nemrég megtekintették
az érintett önkormányzati képviselők, valamint Hintsch György alpolgármester. A 12 000 négyzetméteres
terület rehabilitációja során egyetlen fát sem vágtak
ki, miközben 16 újat ültettek, az elöregedett cserjéseket pedig kitisztították. A pihenőhelyek és a főbb
járdák környezetében 234 négyzetméteren telepítettek növényágyásokat, összesen 1340 virágos cserjével
és évelővel. Elbontották a rossz állapotú burkolatokat
– helyükön mintegy 790 négyzetmétert füvesítettek –,
illetve a korábbról megmaradt balesetveszélyes szegélyeket. A régi pingponga sztalokat újakra cserélték,
az újraaszfaltozott sportpályára kosárlabdapalánk
és kapu került, kerítését labdafogó hálóval egészítették
ki, és ivókutat is telepítettek oda.
A korszerűsítés során kialakítottak egy, a parkot körbejáró sétautat pihenőhelyekkel, a főbb járdák térkőburkolatot kaptak, emellett kihelyeztek 16 új hulladékgyűjtőt, hat
széket és 18 ülőkockát. A Fejér Lipót utcai toronyházak
között pergolával árnyékolt találkozóhelyet hoztak létre.
Újbuda

INTERJÚINK ÉS BESZÁMOLÓINK

MEGTEKINTHETŐK
AZ ÚJBUDA TV-N

Üzenet Nádszegről

Testvértelepülésünk polgármesterének március 15-i gondolatai
Nádszegi gondolatok március idusán
Nádszegen, a szülőfalumban minden esztendőben megemlékezünk a szabadságharcról. Nemzeti ünnepeinknek a határon túli településeken
mindig kicsit mélyebb vetülete van: nemcsak
magát az eseményt ünnepeljük, hanem magyarságunkat, büszkeségünket. Az ünneplés során
azonban előbb vagy utóbb elmélázik az ember,
elkószálnak a gondolatok. Egy idő után ismétlődni kezdenek a történetek, Petőfi ugyanazt a Talpra magyart
szavalja, és Kossuth mondanivalója is ugyanaz marad évről évre.
Rajtunk múlik, hogy az ünnepet
mennyire tudjuk személyessé tenni, megtalálni benne azt a mondanivalót, amely szívünkben jobb
emberré és jobb magyarrá tesz
majd minket.
Számomra az ünnep személyes
élményét a gimnáziumi évek hozták el. Mindig nagyon szerettem
a történelmet, különösen a magyar
szabadságharc időszakát. Szerettem tanulni és olvasni a szabadságharcról, szerettem a suhogó
szoknyák hangját a Jókai-regények
filmváltozataiban. Mire a gimnáziumban ehhez az időszakhoz
értünk, diákhoz egyáltalán nem
méltó módon alig vártam, hogy
számot adhassak tudásomról. Természetesen ennek is eljött az ideje,
és az átlagos, tényszerű kérdések
után a dolgozatban volt egy olyan,
ami a mai napig nem hagy nyugodni. Nem átlagos kérdés, amire
dátummal vagy névvel lehet felelni. Azóta a gimnáziumi dolgozat
óta minden egyes márciusi megemlékezésen eszembe jut, és azon
töprengek, vajon mi lehetett akkor
a jó válasz; van-e vajon jó válasz.
A kérdés a következőképpen hangzott: miért
ünnepeljük március 15-ét, ha végeredményben
a magyar szabadságharc kudarcba fulladt?
Erre a kérdésre életem során sokszor, sokféle
válasz fogalmazódott meg bennem, mindig aszerint, hogy éppen milyen élethelyzetben voltam.
Mert igen, vajon mit ünneplünk március 15-én?
A kudarcot?
Azt gondolom, és most már egy ideje így látom, hogy március 15-én a nemzetünk bátorságát
ünnepeljük. Az elszántságot és az elhivatottsá-

ÚJBUDAtv

KERESSE AZ ÚJBUDA TV ADÁSÁT
CSATORNÁI KÖZÖTT

KÖVESSE HÍREINKET

FACEBOOK
OLDALUNKON IS

facebook.com/Ujbuda

got. A képességet, hogy a mi kicsi nemzetünk
az egész világgal szembe mert menni az igazáért! És a nagyhatalmak ereje kellett ahhoz, hogy
eltiporják a harcot. Ez március 15-ének és a szabadságharcnak az öröksége számunkra. Olyan
örökség ez, amely rányomta bélyegét a 20. századra is. Hiszen a szabadságharc örökségeként
a magyar nemzet képes volt felállni, és túlélni
Trianont. A magyar nép felállt 1956-ban és ’89-
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Számít a helyiek véleménye – fórumsorozat indul

Online fórumok a forgalomtechnikai
változtatások előtt

Újbuda közútjait nap mint nap autósok tízezrei használják:
az itt lakók, az agglomerációból érkezők és a városon belül
közlekedők egyaránt. A kerületben parkolók száma jelentősen emelkedett az elmúlt években. Ahhoz, hogy az Újbudán élők mindennapjait ne ellehetetlenítse, hanem támogassa a közlekedés, igazodni kell a változásokhoz. Apróbb
lokális beavatkozásokkal ideiglenesen kezelhetők a nehézségek, ám a hatékony fellépés komplexebb szemléletmódot
igényel – nagyobb területek vizsgálatával.
Újbuda Önkormányzata több kerületi városrész forgalomtechnikai felülvizsgálatát rendelte meg, hogy megoldást
találjon az utóbbi években kialakult közlekedési helyzetekre, egyszersmind az ott élők problémáira. A közelmúltban a kerület honlapján létrehoztak egy közösségi tervezés
menüpontot (ujbuda.hu/kozossegi-tervezes), ahol nem csak
az önkormányzat által tervezett módosításokról lehet tájékozódni. Az oldal szerkesztői megjelenítik majd a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK), a Budapest Közút Zrt., a MÁV
vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) Újbudát
érintő közösségi tervezési felhívásait is, hogy az itt élők minél hatékonyabban tudjanak beleszólni a lakókörnyezetükkel összefüggő fejlesztésekbe. A járványhelyzet alatt az oldalon lakossági fórumokat is rendeznek online formában,

a tervezett változtatások tervdokumentációi pedig letölthetők lesznek az önkormányzat weboldaláról.
Mint Kádi Gergely, a Közlekedési
Osztály vezetője lapunknak elmondta, az online fórumok nagyon népszerűek, az újbudaiak folyamatosan
segítik ötleteikkel az osztály munkáját. A legutóbbi felhívásra közel
300 észrevétel érkezett. – Az önkormányzat felelősségvállalása és elköteleződése, a forgalomtechnika megtervezőinek szakmai tudása mellett
elengedhetetlenül szükséges az érintett
lakosság helyismerete, véleményének és igényeinek megismerése – fejtette ki az osztályvezető. Éppen
ezért a jövőben is lakossági egyeztetésre, vitára bocsátják
a szakmai anyagokat, minden városrész esetében. A beérkező észrevételek könnyebb kezelhetősége érdekében
minden egyes témához külön e-mail címre várják az újbudaiak meglátásait, kérdéseit, javaslatait.
Sasad és Sashegy tervezett forgalomtechnikai változtatásaival kapcsolatban lapzártánk után, március

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2021. MÁRCIUS 15.

9-én tartanak online fórumot
a szakértők, Bakai-Nagy Zita
alpolgármester részvételével.
Az ott élőket parkolási gondokról, utak egyirányúsításáról, forgalmi irányok megváltoztatásáról kérdezik meg.

Újbuda

Megkezdődhet a szerződéskötés az újbudai Péterhegyi út, Neszmélyi út és Egér út közti szakaszának felújítására – közölte a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK). Az Egér úton keresztül vezető gyalogos-átkelőhelyet osztott középszigetesre építik át,
az Őrmezei út és a Mikes Kelemen utca között egy forgalmi sávval kiszélesítik az úttestet, a nyugati oldalon pedig járda épül. A Neszmélyi úti csomópontban
megváltozik az elsőbbségi viszony, emellett új kijelölt
gyalogos-átkelőhely készül. A Péterhegyi út érintett
szakaszát a tervezett 466 millió forint helyett bruttó
299 millió forintért újítja fel a Colas Út Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVRE PÁLYÁZATOT ÍR KI 35 000 0000 FT-OS KERETÖSSZEGBEN,
ELŐFINANSZÍROZÁSSAL, SPORTEGYESÜLETEK, SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2021. MÁRCIUS 31. (SZERDA)
A PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel (kivételes esetben telephellyel)
rendelkező sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny- és szabadidős
sporttevékenységet, valamint egészségmegőrző testedzési lehetőséget biztosítanak a kerület lakossága számára.

ben is. Az, hogy ma Nádszegen, Felvidéken itt
vagyunk ennyien, és 100 esztendő elszakítottság
után megmaradtunk, ez is ’48 márciusi üzenete
és öröksége. Nem kudarc volt, hanem muníció
az elkövetkező évszázadokra.
Bízom benne, és mindent megteszünk azért,
hogy a 21. században is legyen magyar Felvidéken, aki tudni fogja, miért emlékezünk a kudarcba fulladt magyar szabadságharcra.
Kacz Éva,
Nádszeg község polgármestere, Szlovákia

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely
• bejegyzett civil szervezetként, törvény szerint előírt formában működik,
• saját bankszámlával rendelkezik, és határidőre elszámolt a 2020. évi bármely
forrásból származó újbudai önkormányzati támogatással,
• 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek
eleget tesz – nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. felé.
• csak azok a sportszervezetek/szakosztályok kaphatnak támogatást, amelyek
„eredményességi támogatás” jogcímen a 2021. évben Újbuda Önkormányzatától nem
kapnak egyéb támogatást.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELÉRHETŐ ÚJBUDA INTERNETES OLDALÁN,
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRÓL AZ UJBUDASPORT@UJBUDA.HU
E-MAIL CÍMEN LEHET TÁJÉKOZÓDNI
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Születésnapi
ünnepek
Az 1848-as forradalom kitörésének
napját Magyarországon idén
éppen harminc esztendeje ünneplik
mai formájában: egy 1991-es
törvény értelmében ez a nemzeti
ünnep „a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének
napja”. Az idáig vezető hosszú,
politikai buktatókkal teli út főbb
állomásait vesszük sorra, elsősorban
Gerő András történész munkája
alapján (Március 15. Fejezetek
a nemzeti szabadságünnep
hányatott történetéből, 1993).

Így kezdodött: 1848 legforróbb napjai Mikszáth Kálmán tollából

1848. március

„A szokott langyos tavaszi fuvalmakba a szabadság illata
vegyült. (…) Pozsonyban ott könyökölt a diéta, az utolsó
rendi országgyűlés, de az ólomlábon járt. Igaz, hogy efölött már Kossuth volt az úr s a reformokra nézve az összes
tekintetes karok és rendek meg voltak már puhítva. Deák,
Eötvös, Széchenyi szónoklatai előkészítették a talajt,
idelent nincsen akadály többé, sőt elméletben már meg
is vannak az összes nagy reformok, a felelős kormány,
a népképviseleti rendszer, a szabad sajtó, de a hatalom
még habozik s még hosszú küzdelmek, nagy huza-vonák
lesznek, míg a megérett gyümölcsökhöz hozzá jutunk.
Mert nem elég, hogy a fa meghozza, a napsugarak megérleljék, még az is kell, hogy a csősz a leszakításukat megengedje.
De míg az országgyűlés piszmogott, a felső tábla pláne
még habozott és morgott is, maga se bízván eléggé a jövőnek ebben a zenéjében, addig Párisból megérkezett a párisi forradalom híre (…). Kossuth rögtön megtette híres
indítványát a felelős kormányról, melyet a követek többsége március 4-én elfogadott, a főrendek azonban (sok
óvatos alak volt köztük) elszökdöstek előle Bécsbe, hogy
ne lehessen ülést tartani. Hanem hiszen jó helyre vitték ő
méltóságaik a bőrüket, mert ott már a bécsi forradalmat
találták.
(...)
Ami Pozsonyban főtt, ugyanaz forrt Pesten is. Csakhogy
Pesten nagyobb tüzet rakott a fazekak alá a sajtó. Az ifjúság magára hagyatva, türelmetlen szenvedélyességgel

Nehezebb
a gyermekeknek az első
lépést megtennie, mint
mérföldeket gyalogolni
a meglett embernek

A programmot
is megtervezték.
Lesznek beszédek.
Lesz ökörsütés.
tárgyalta a reformokat s
elhatározta a Pilvaxban,
hogy egy nagy népgyűlést
és lakomát rendez a francia forradalmi lakomák
mintájára a Rákosmezőn,
ahová meghívja az egyetemi ifjúságot, a népet és még nyolcvan meghívót küld szét
egyleteknek, intézeteknek.
A programmot is megtervezték. Lesznek beszédek.
Lesz ökörsütés. Petőfi egy verset ír erre a napra, amit
maga fog elszavalni. Végre pedig a nép megállapodik
a kívánalmak iránt és pontokba önti azokat.”

Március 14.

„(...) Már éppen szétszéledni készültek tíz óra tájt, midőn
egy szürkeruhás ifjú lépett be az ajtón, akit senki sem
ismert. Pozsonyból jövök — szólt lelkendezve, mohón.
— Az ifjúság küldötte vagyok. Bécsben kitört
a forradalom. Metternichet elkergette a nép
és most barikádokat emel.
Csak a Gábriel harsonájától fog így
megelevenedni még egyszer a sokaság.

Vahot Imre már
az ajtóban volt, mikor
eszébe jutott, hogy
a pontok közé kéne
venni Táncsics
Mihály szabadon
bocsátását is
Forradalom van Bécsben?
Micsoda ostorpattogtatás ez
az erekben folydogáló magyar vérnek. (…)
Cselekedjünk, uraim! Ne tétovázzunk tovább, polgártársak! Ez a Petőfi fanatikus hangja volt. Az ifjak felugráltak. Ügy van, cselekedjünk! Munkára fel!
(…) most már hamarosan s egyetértőleg határoztak,
hogy holnap reggel az egyetemi ifjúság bevonásával
tüntetést rendeznek s a tizenkét pontot, amennyire lehet,
mindjárt életbe léptetik. (...) Kiosztották egymás közt
a szerepeket; Irinyi Petőfit kívánta megbízni a tizenkét
pont proklamálásával. Petőfi szabadkozott, hogy ő egy

Az 1840-es évek
– a közvélemény asztala

„Pest maga még akkor pólyákban van. Kilencvenezerre
szaporodott ugyan a lakosa, de azért korántsem nemzeti
emporium. Még talán Dabas is inkább az. A törzslakosság
sört iszik, vagy rácürmöst, németül tratyog és nem törődik
a közügyekkel. Aki valamire való ember benne, az mind
nem hozzája tartozik. Arisztokráciája nincs (…), van ugyan
néhány derék magyar ember, bírák, megyei tisztviselők,
akadémikus tudósok, egyetemi professzorok, kiváló írók,
de ezek is mind valahova másüvé számítják magukat. (…)
Kereskedelme, forgalma primitív; van négy országos vására
és megvan a Szent István jobbkeze. Az egyetlen tiszta
kéz, mely önzetlenül emeli a várost, ide csődítve
egy évben egyszer az ország lakosságát
(...)
Hiszen haladni mégis halad. (...) csak kávéház
van a városban harminchárom s ezekbe tizenhá-

„Petőfi talán le se feküdt, vagy
ha lefeküdt, nem igen aludt,
mert már hét órakor reggel
talpon volt, benézett Jókai
szobájába, felköltötte, aztán
nyugtalanul sietett a Pilvaxba.
Útközben Vasvárival találkozott, ki szinte a Pilvaxba tartott. Borongós, ködös, szinte
pépes márciusi pirkadás volt, csípős szél fújdogált és feszegette a még jobbára csukott boltok cégtábláit.
A Pilvaxban még nem volt senki, csak a koránkelő
Bulyovszky Gyula, minélfogva még visszamentek mind
a hárman Jókaiért, kinek szobájában tanácskoztak ama
néhány bevezető szó fölött, mellyel a tizenkét pontot
proklamálni fogja.
Kevéssel nyolc óra előtt, most már négyen nyitottak be
a Pilvaxba, de még most is kevesen voltak, ami láthatólag
lehangolta a türelmetlen Petőfit. Nem rebellis a magyar

Lapok Petőfi Sándor naplójából

Pest, 1848. március 17.
„A választmány legalább huszezer ember kíséretében fölment
Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s
öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át
a töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március 15-ike. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre
emlékezetessé teszik a magyar történetben. Események folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami volt,
kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermekeknek az első
lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett
embernek.”

1860. március 15. ••

Az első nyilvános megemlékezés
a szabadságharc leverése után; a pesti
diákok demonstrációját a katonaság
fegyverrel akadályozta meg.

1882. október 15. •• A pesti

Duna-parton felavatják Izsó Miklós
és Huszár Adolf ma is látható
Petőfi-szobrát, környéke
megemlékezések színhelye lett.

1897 •• Kossuth Ferenc (Kossuth Lajos

fia) ellenzéki képviselőként javasolta,
hogy március 15. legyen nemzeti ünnep.

Petőfi elszavalta a Talpra magyart s a menet most már
az orvosnövendékekkel megszaporodva, sorba járta a többi
fakultásokat. Az Egyetem-térről újra visszaindult ezerekre
és ezerekre szaporodva, megállt
a Hatvani-utcában a Pálffy-ház
előtt, amelynek földszintjén akkoriban a „Landerer és Heckenast” nyomda volt.
Petőfi felállt a kapu alatti
szögletkőre. – Most egy bizottság bemegy a nyomdába s
kinyomatja a tizenkét pontot.
Addig türelem idekünn!
Havas
eső
szitált
az égből. A rivalgó tömegek
az esernyőket rázták a levegőben.

verset fog felolvasni, hanem egy
kis népszerű bevezetéssel Jókai terjessze elő a pontokat. Vahot Imre már
az ajtóban volt, mikor eszébe jutott, hogy
be kellene venni a pontok közé a rab Táncsics Mihály szabadon bocsátását is, mire
ebben is megállapodtak és megint módosították a pontokat. A katonaságról szóló
tizedik és tizenegyedik pontot összevonván, a tizenegyedik helyére „a politikai
államfoglyok szabadon bocsátását” szúrták be.
Két órát ütött a tornyokban a csöndes éjben, mikor a „közvélemény asztala” eloszlott azzal a jelszóval: „Nyolc órakor reggel
itt legyünk!”

A nagy nap –
március 15.

rom újság jár.(...) De e harminchárom kávéházból bizonyosan
a Pilvax törzsvendégei érnek a legtöbbet. E fiatalság szívében hordja az országot. E szerény asztalnál észrevétlenül készül a jövő, míg a szép tornyos városházban alszanak a tunya
patríciusok. E szerény asztalnál készül az a nagy szépséges
város, melyet a mai Budapest nyújt, de előbb még az országnak kell szabadnak lennie. E fiatal írók és politikusok vitáiban, gondolataiban, irányeszméiben vannak a kövek, amelyekből mindez varázserővel felépül egy hajnalon. (...) Mert
nemcsak az írók és a politizáló hírlapírók mutatkoznak itt.
Jönnek ezeknek satelleseik, bámulóik, ismerőseik, barátjaik,
a muslincák a gyertyalángok körül, kik átmelegednek a tűzhelynél, mint a téglák és e kölcsön vett meleget megtartván
magukban, vele gyakran jelentékenyebb szerephez jutnak,
mint magok az égő zsarátnokok, melyek nemcsak melegítenek, de égetnek és gyújtanak is. A Közvélemény asztala
oly népes volt némelykor, hogy több asztalokat kellett hozzá
tolni. (...) 1845-ben már Petőfi dominált az asztalnál. ”

korán reggel – sopánkodott Jókai, ki Bulyovszkyval egyetemben amellett volt, hogy
mintsem nevetségessé váljanak, inkább ne
csináljanak semmit. De Petőfit nem lehetett
eltántorítani. Különben is a kávéház nem volt
néptelen. Éppen szerdai nap és pesti vásár
lévén, sok idegen reggelizett az asztaloknál, akik mind kíváncsian és érdeklődve
nézegették az ifjúság hullámzását. Végre
kilenc felé annyian gyűltek össze, hogy
Jókait felerőszakolták egy asztalra.
Jókai felállt és felolvasta pár bevezető szóval, hogy „mit kíván a magyar nemzet?”
(…)
Utána Petőfi olvasta el
a Nemzeti dalt. Ekkorra
már mind odagyűltek a vásárosok is s a dal refrénjét utána zúgták ők is: „Esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk.”
A „főpróba”, mert annak kellett azt tartani, kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot s most már lelkesedve indult a megállapodások szerint az orvosi
egyetem felé a Hatvani- és az Újvilág-utca sarkán
levő épület udvarára (…) Minden lépésnél nőtt
a csoport: Éljen a szabadság! Egyenlőség! Él-

Reggel hét órakor
még csak a koránkelő
Bulyovszky Gyula
volt a Pilvaxban
jen Kossuth! kiáltások hangzottak. Az orvosifjúság dacára, hogy leckeóra volt,
ott hagyván professzorait, az udvarra tódult, hol Jókai ismételte
rövid beszédjét.
(…)

1898 •• Az 1848-as forradalom

50. évfordulója alkalmából április 11-ét,
az 1848-as törvények kihirdetésének
dátumát teszik meg nemzeti ünneppé.

1927. november •• A 80. évfor

dulóra készülve március 15-ét
nyilvánítják nemzeti ünneppé április
11. helyett. Törvénybe iktatják Kossuth
Lajos érdemeit és emlékét.

1948 •• A 100. évfordulót
a Magyar Dolgozók Pártja, vagyis
a kommunista párt sajátítja ki.
1951. március 10.

Hogy állunk
maholnap esetleg
golyók elé, ha
az esőcseppek is
terhünkre vannak?
– A nemzeti dalt is nyomassák ki, –
követelte a tömeg. Jókai felkiáltott: – Le az esernyőkkel! Hogy
állunk maholnap esetleg golyók elé, ha az esőcseppek is
terhünkre vannak?
(...)
Ezalatt különben egész Pest
talpon állt. A Hatvani-utcát le a Kerepesi-úti Fehér hattyúig
és a Beleznay kertig sűrű tömegek tarták megszállva, a kocsiközlekedés szünetelt. Örömmámorban úszott mindenki. A kereskedők becsukták boltjaikat a vonalon és beálltak
tüntetőknek. (…)
Délután a múzeum előtt gyülekezett a sokaság. Az ifjak fölvitték Kubinyihoz örök
emlékül leteendők a múzeumba, az első
szabad sajtó termékeket. A künn összegyűlt nép a Talpra magyart kívánta. Már
ötödször a Talpra magyart. Nem bírt vele
betelni.
(…)
De a nap programmja még nem volt kimerítve. Ha már minden beteljesedett, ami beteljesedhető (hiszen a nemzeti bankot végre
is nem lehet még ma megkapni), de
miért ne lehetne megkapni Táncsicsot? S mint a hömpölygő
tengeráradat Budára indulának, ahol a helytartótanács
a mai belügyminisztérium
ódon házában székelt.”

•• Március 15-ét törlik a munkaszünettel

járó ünnepek közül (az iskolákban
tanítási szünnap marad).

1956. decemberben újból
munkaszüneti nappá nyilvánítják
március 15-ét, majd 1957. március
10-én ismét munkanappá.
1971, 1972, 1973 •• Fiatalok
nem hivatalos tüntetései Budapesten
március 15-én kemény rendőri
fellépéssel, őrizetbe vételekkel,
ietartóztatásokkal. Számos résztvevőt
kizártak oktatási intézményéből.
1980-as évek •• Ellenzéki

demonstrációk minden esztendőben,
jellemzően a Petőfi-szobortól
a Batthyány-örökmécses érintésével
a budai Bem József-szoborig.
1986-ban a rendőrség brutálisan
lépett fel a Budára érkező tömeggel
szemben (a „lánchídi csata”).

1988. december •• Március 15-ét
ismét munkaszüneti nappá nyilvánítja
az Országgyűlés.
1991. március 14. •• Az 1991. évi

képek: wikipedia

Pilvax és kokárda, Landerernyomda és 12 pont, Nemzeti
Múzeum és Petőfi. Ezek a hívószavak mindenkiben előjönnek
március 15-ike hallatán, hiszen
már az óvodában köréjük szerveződnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett ünnepségek. Mi most jó részt
Mikszáth Kálmán segítségével elevenítjük fel
az eseményeket.
Ő még kortársak elbeszélései, levelezései
alapján próbálta rekonstruálni Jókai Mór
élete és kora című, történészek által is
nagy becsben tartott művében az előzményeket, illetve hogy mi is történt
azon a 173 évvel ezelőtti esős szerdán –
a modern parlamentáris Magyarország
születésnapján.

VIII. törvény a Magyar Köztársaság
állami ünnepéről nemzeti ünneppé
nyilvánítja március 15-ét, augusztus
20-át és október 23-át. Augusztus 20.
hivatalos állami ünnep is lett.
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Az új évezredet már nem élte meg
Budapest egykor legmodernebb filmszínháza

A mozi, amelyet
Újbudának hívtak

A bevásárlóközpontok multiplexeit leszámítva ma nincs filmszínház Újbudán. Pedig régen
az Olimpia és a Haladás mellett
a kerületben üzemelt a Bartók
is, a híres Simplon mozi utódja.
Az ezredfordulót azonban ez
sem érte meg.

időközben maga az épület megkapta a műemléki védettséget, így először bankfiók
nyílt a mozi helyén.
A régi nézőtérről néhány szék megmaradt, ezeket ma az egykori mozi területének
jó részét elfoglaló étteremben használhatják a vendégek. A Simplon-házban működő vállalkozások közül a sarki hentesüzlet

Ízig-vérig
kelenföldi
gyerek
vagyok
Interjú Kerekes József
színésszel

Bár előadások már jó ideje
nincsenek, a színészek hónapok
óta nem találkozhattak közönségükkel, a Pinceszínházban
most is dolgoznak. Méhes
László rendezésében a Noel
Coward Vidám kísértet című
darabjából készült musicalt
próbálják. Az újbudai kötődésű, Jászai Mari-díjas Kerekes
Józseffel többek között arról
beszélgettünk a főpróbahéten,
hogy milyen a színészek élete
közönség nélkül.
A Pinceszínház meghatározó helyszín
az ön életében, innen indult a pályafutása. Milyen érzés újra itt lenni?

sőt, Le Corbusier-vel is. Külföldön szerzett ismereteit a 27 esztendősen tervezett Simplon-házba is beletette: acélvázas
szerkezetével, zárt erkélyeivel, különleges
lépcsőházával, ma már sajnos nem látható
toronydíszítményével az épület formabontóan modernnek számított Budapesten.
Az alagsori mozinak is sok különlegessége
volt. A földszint első sorai nem a vászon
felé lejtettek, de az ívesen elhelyezett székekről így is látni lehetett az akkor már
hangos filmeket. Az erkély pedig lényegében egy második nézőtér volt, így összesen
630-an ülhettek be egyszerre egy filmre.
A vetítővászon köré az akkori gyakorlattal

Preisich Gábor nagyothalló volt, és a legendák szerint ennek
köszönhette életét. Amikor a II. világháború idején munkaszolgálatra kellett mennie, nem értette, melyik vonatra kell felszállnia,
és véletlenül visszautazott Budapestre. Azt a szerelvényt, amivel
utaznia kellett volna, felrobbantották. Az ’50-es években Budapest
főépítésze, később a BUVÁTI városrendezési irodájának vezetője lett,
folyamatosan harcolt a fővárost elcsúfító, oda nem illő épületek
ellen. Egyszer úgy nyilatkozott, igazából arra a legbüszkébb, hogy
sok épület létrejöttét megakadályozta. Építészi, egyetemi tanári
és írói munkássága mellett fotósként is sokat hagyott az utókorra:
saját épületeit is megörökítette, ennek köszönhetően kerültek fel
nemrég a Fortepanra a Simplon mozit eredeti szépségében bemutató felvételek is, amelyekkel most cikkünket illusztrálhattuk.

Fotók: fortepan/Preisich csalad

Több üzlet, kávézó és étterem is működik
ma azon a helyen, ahová régen még filmek
kedvéért mentek a látogatók. Az Átlós út
elején – a mai Bartók Béla út 62–64. telkén
– 1910-ben kezdtek peregni a filmkockák
a Simplon vásznán, akkor még némán, de
zongorakísérettel. Gyárfás Gyula tulajdonos nemcsak filmekkel szórakoztatta
itt a közönségét, de táncos revüműsorok,
színházi előadások helyszíne is volt a 312
ülőhellyel rendelkező mozi. 1920-tól már
telefonon is lehetett helyet foglalni az esti
előadásokra, amelyeken a Simplon Pódiumot az akkori legmodernebb világítás ragyogta be.
Gyárfás folyamatosan fejlesztette jövedelmező vállalkozását, majd 1934-ben teljesen átalakult a filmszínháza: a Simplon
telkén, az akkor Horthy Miklós nevét viselő úton, egy nagyon újszerű, Bauhaus hatású hatemeletes bérházat húztak fel, Preisich
Gábor és Vadász Mihály tervei alapján. Ez
volt az első olyan ház Budapesten, amelyet
úgy terveztek, hogy filmszínház is legyen
benne, így lett a régi Simplonból Budapest
legmodernebb mozija.
Preisich Gábor még 22 évesen találkozott a Bauhaus-alapító Walter Gropiusszal,

ellentétben nem terveztek díszes keretet,
cserébe viszont hatalmas volt. Az élményt
kiváló hangszigetelés és hangtechnika erősítette, és itt oldották meg először, hogy
a távozó nézők máshol mehettek ki, mint
ahol bejöttek.
A Simplon túlélte Budapest ostromát,
és a háború után is üzemelt, igaz, már más

néven. 1945 után rövid ideig Újbuda moziként működött, majd 1947-től a Szabadság
nevet viselte. 1961-től vette fel Bartók nevét a filmszínház, amely a szocialista rendszer idején igazi premiermozi volt, itt lehetett a legújabb filmeket elsőként megnézni.
Hatalmas sorok kígyóztak a kasszáknál,
sok jegyüzér keresett jól errefelé.
1998-ban a Ragadozó című amerikai film
volt állítólag az utolsó, amit a Bartókban vetítettek. Ebben az évben halt meg 89 esztendős korában Preisich Gábor – egyes források
szerint azért nem vették addigra műemléki
védelem alá a Bartók mozit, mert a tervezője még élt. Így a bezárást követően a belső
berendezés részben az enyészeté lett. A Bartókot, több fővárosi sorstársához hasonlóan,
a plázák multiplexei fojtották meg. A túlélést az jelenthette volna, ha az üzemeltető
Budapest Film beveszi a Bartókot is az artmozi hálózatba, de nem így történt. Eladásra
kínálták, és az új tulajdonos mélygarázsos
bevásárlóházat szeretett volna ide építeni.
Elképzelését azonban keresztülhúzta, hogy

az egyetlen, amely mindent túlélt: a mai
retró étkezdés húsbolt helyszínén már
az 1930-as években is hentes volt a korabeli
felvételek tanúsága szerint.
Bár mozi valószínűleg már sohasem lesz
a Bartók Béla út 62–64.-ben, ma is érdemes megnézni az igényesen kialakított
Simplon-házat, amelyet Budapest egyik
legértékesebb modern épületeként tartanak
számon a hozzáértők.

D. B. S.
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1977 tavaszán kezdtem a Pinceszínházba
lejárni. Az ország egyik legjobb amatőr tár-

sulata dolgozott ott Keleti István és Mezei
Éva vezetésével. Ott zajlott a Most mutasd
meg című, akkoriban rendkívül népszerű
tévéműsor próbajátéka, amire én is jártam,
így sokszor összefutottam a társulat tagjaival. Kívülállóként azt láttam, hogy igazán
összetartó a csapat, szeretik egymást, hogy
ez az egész egy nagyon jó buli. Egy tizenéves gimnazista szemében ez nagy csoda
volt. Szerencsémre Lang Györgyi észrevette, hogy ott téblábol körülöttük az a tizennégy éves gimis, aki én voltam, és megszólított. Ő bátorított, hogy jelentkezzek
a társulathoz. Egy másodperc tört része
alatt, azonnal beszippantott ez a világ.
Nagyon meghatározó időszak volt. Édesapám sajnos fiatalon, korán halt meg, úgyhogy serdülőként Keleti István számomra
egyfajta apa- és férfikép is volt. Ő lett nekem a tudás és intellektus megtestesítője.
Furcsa érzés újra itt lenni. Van, amire rá
sem ismerek. Kicsit olyan ez, mint amikor
az ember felnőttként visszatér gyerekkora

helyszíneire. Ami régen hatalmasnak látszott, az ma már sokkal kisebbnek tűnik.

Ha már a gyermekkori helyszíneknél
tartunk… Hosszú évekig Újbudán élt.
Mennyire maradt meg máig ez a kötődés?
Én ízig-vérig kelenföldi gyerek vagyok.
Oda születtem, ott nőttem fel, és harminchárom éves koromig ott is laktam
édesanyámmal. Bár most picit arrébb, Budaörsön lakunk a családommal, a mai napig
van kötődésem Újbudához, hiszen az egyik
kislányom a Bartók Béla útra jár iskolába.

hozzák a produkciót. Akkor is, ha a néző,
a színész és mindenki tudja, hogy ez most
nem lesz rendesen bemutatva. Én ráadásul
nem hiszek az online előadásokban. Én abban hiszek, hogy a színház mindig is a jelenlétről szólt, és ez így marad, amíg világ
a világ. Ha majd felszáll a köd, és újra lesz
lehetőségünk normális viszonyok között
játszani, minden vissza fog térni a régi kerékvágásba. A színházat nem fogja leváltani semmilyen online pótmegoldás. Lehet,
hogy hosszú lesz a hatásszünet, de el fog
múlni ez az áldatlan állapot. És a színház
megmarad annak, ami. Közösségi élménynek, személyes jelenlétnek.

A színházat
nem fogja leváltani
semmilyen online
pótmegoldás
Milyen érzés úgy próbálni, hogy nem
lehet tudni, mikor és milyen körülmények között lesz majd a bemutató?
Enyhén szólva furcsa. Amikor tudom, hogy
mondjuk jövő pénteken ide beül a közönség, hogy megnézze a bemutatót, az nagy
ösztönző erő. Másfajta stresszt, másfajta
izgalmat okoz, mint az a bizonytalanság,
hogy ki tudja, mikor lehet ezt nézők előtt
bemutatni. Plusz energiákat követel tőlem
a helyzet, hogy fegyelmezetten, céltudatosan tudjak próbálni.

Kívülállóként úgy tűnik, hogy van ennek a hozzáállásnak egyfajta üzenete
is. Mindig, minden körülmények között
vinni tovább a feladatot…
Attól tartok, ebben az üzenetben nem
az optimizmus és a romantika a meghatározó, hanem az életben maradási ösztön.
Ha valaki nem tud úszni, de vízbe pottyan,
akkor kapkodni kezd, próbál fennmaradni
a víz tetején. Szerintem most valami ilyesmiről van szó. Gazdasági kényszerhelyzetben van a szakmánk, bizonyos korábban
megnyert pályázati támogatásokat csak
akkor kapnak meg a társulatok, ha létre-

Több évtizede tevékenykedik szinkronszínészként is.
Nyilván nagy rálátása van
a szakmai változásokra, fejlődésre. Tényleg legendásan
jó a magyar szinkron?

Én leborulok a régi nagyok
előtt. Kállai Ferenc, Tomanek
Nándor, Latinovits Zoltán,
Tahi Tóth László, Márkus,
Csákányi, Psota és még folytathatnám a sort. Én miattuk akartam
szinkronizálni. Több mint harminc esztendő távlatából persze technikailag kissé
elavultak, ám mégis csak az ő hangjukat
hallom, hallhatom. Ez felbecsülhetetlen értéke a magyar szinkronnak.

2021-ben viszont már önt és kortársait
tartja a közönség a nagy generációnak.
Ezt érzékeli?
Bár nem így élem meg a helyzetet, az vitathatatlan, hogy generációk nőttek fel úgy,
hogy a mi hangunkat hallják. Nemcsak
a gyerekeim korosztálya, hanem a szüleiké
is. Csomó film lett kultikus és nagyon nagy
siker.

Ha mondjuk kijönne egy új Jim Carrey-film, és kiderülne, hogy nem ön
kapja meg a szinkronját, érzékenyen
érintené?
Persze! Nagyon is! De bízom abban, hogy
az amerikai megrendelő most már azért ragaszkodik ehhez a hanghoz, vagy legalábbis elég határozottan érdeklődne, mi az oka
annak, hogy nem a Kerekest hallják.
T. E.
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Brunszvik grófnő két leányával és két inasával 1799. május
5-én érkezett meg a bécsi Arany
Griff fogadóba. A következő
napon elkezdődött a 18. század
egyik legszebb és legtitokzato-

sabb szerelmi története. A tüneményes szépségű martonvásári
grófkisasszonynak, Brunszvik
Jozefinnek a kegyeiért hárman
versengenek. Fülig szerelmes
zongoratanárának, Ludwig van
Beethovennek szinte semmi esélye nincs arra, hogy az oltár elé
vezesse őt, de a muzsikus személyes vonzerejének, művei varázsának sem Jozefin, sem Teréz
nem tud ellenállni. A Brunszvik
lányokról festett regénybeli kép
ugyancsak különbözik az eddigiektől: valós, hús-vér nők életét
és jellemét mutatja be, nem ítélkezik, nem idealizál.
Bokor Pál: Szerelmek tavasza
– Beethoven és a Brunszvik
lányok regénye

ÜNNEP

Kerületünk kulturális életének
már 25 esztendeje közismert szereplője a Petőfi Musical Stúdió. E
negyedszázad alatt több mint 600
előadást láthattunk tőlük. Több
ezer gyerek, fiatal fordult meg
a stúdióban, közülük jó páran ma
már profi színészek, énekesek.
Az éneklésen túl mindig nagy
hangsúlyt fektetnek a színészi
játékra, gyakran foglalkoznak
versekkel, több saját darabjuk is
irodalmi ihletésű. Most, amikor
a pandémia miatt nem lehet élő
műsorokat tartani március 15.
alkalmából, a stúdió tagjai közül
néhányan zenés-verses összeál-

lítással emlékeznek meg 1848
hőseiről. Többször tartottak már
ilyen jellegű megemlékezést,
például Kossuth Lajos halálának
125. évfordulóján a Kossuth-mauzóleumnál.
Márciusi ifjak – A Petőfi
Musical Stúdió ünnepi műsora
Újbuda TV,
2021. március 15. 20.30
Írta és rendezte Potyó Krisztián és Borosán Eszter, stúdióvezető Bősze Sándorné.

ÉLETMÓD

A koronavírus-járvány miatti nehéz időszakban különösen
fontossá vált az otthoni mozgás,
az egészséges étkezés és életmód, minden, ami ehhez kapcsolódik. Németh Nóra, az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. munkatársa, sportszervező, kosárlabda- és erőnléti edző, életmódés táplálkozási tanácsadó, illetve
sportjógaoktató
életmódblogot
indított Újbuda polgárainak.
A kerület lakói mostantól rendszeresen olvashatnak arról, miért
fontos, hogy ebben a speciális
helyzetben is odafigyeljen mindenki saját magára, a családtagjaira, valamint arra, hogy az ottho-

ni, zártabb körülmények között is
jusson idő és energia a megfelelő
életvitelre. Elsőként az egészséges életmód alapelveiről lesz szó.
sport.ujbuda.hu

GYEREKKÖNYV

Sokan kérték Polgár Judittól,
hogy írjon könyvet azoknak
a gyerekeknek, akik már egy ideje
sakkoznak, tehát ismerik a figurákat, a lépéseket, a játék alapszabályait, és talán egyszer majd versenyezni is szeretnének. Nekik szól
a Legyél te is bajnok! – olyan gyerekeknek, akik szeretnének eligazodni a sakk varázslatos világában. A kétszeres női sakkolimpiai
bajnok úgy állította össze a fejezeteket, hogy logikusan haladva,
piramisszerűen épüljön fel a kicsik tudása. Gyakorlati példákon
keresztül vezeti be a őket a sakk
elméletébe, és személyes történetekben mesél arról, hogy az elméleti alapokat miként alkalmazta
a gyakorlatban. „A sakk az életem részévé vált, és nem csak abban az értelemben, hogy profi
sportoló lettem. A játék szabályait, filozófiáját a mindennapokban
is használom. Bizony, a te életed számos területén is jelen van
a sakk, csak talán eddig még nem
fedezted föl. Tarts velem, és megmutatom, hol találod!” – olvasható Polgár Judit előszavában.
Polgár Judit:
Legyél te is bajnok!
Kolibri Kiadó

SZÍNHÁZ

Az Utazás a koponyám körül
színpadi adaptációjának bemutatására készül a Nézőművészeti
Kft. Karinthy Frigyes kisregénye világirodalmi szempontból
is egyedülálló alkotás. Egyrészt
egy rendkívül precíz, analizáló
leírás a betegség körül kibontakozó történésekről, másrészt belső
víziók, álmok és reflexiók bonyolult szövevénye. Éppen ezért a készülő adaptáció – a színészi játék

személyességén túl – erős zenei
hatásokra kíván építeni. A rendhagyó olvasópróba a B32 Galéria
és Kultúrtérben zajlott, és a B32
Facebook-oldalán lehet online
megtekinteni. Karinthy Frigyes
szerepében Scherer Péter látható,
partnere és a zenei részek megalkotója Marton Róbert. A színházi bemutatót tervek szerint 2021
őszén tartják meg.
Nézőművészeti Kft.:
Utazás a koponyám körül
(olvasópróba)
2021. március 18–20.
B32 Galéria és Kultúrtér
Facebook-oldala

IRODALMI
BESZÉLGETÉSEK

Március 17-én, az Irodalmi Szalon #122. estjén Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító lesz Juhász Anna irodalmár
vendége, akivel hamarosan megjelenő új verseskötetéről és két
friss gyermekkönyvéről is beszélget. Tóth Krisztina a Képzőés Iparművészeti Szakközépiskola szobrász szakán érettségizett,
a középiskolai években kezdett el
publikálni, 1985-ben megnyerte
vers kategóriában a Sárvári Diákírók és Diákköltők pályázatát.
Első kötete, az Őszi kabátlobogás
1989-ben jelent meg, és rögtön
Radnóti Miklós-emlékéremmel
díjazták. 1998 óta szabadfoglalkozású író. 2000-ben kapott József Attila-díjat. Verset, prózát,
színpadi műveket és gyerekkönyveket egyaránt ír, emellett francia
költészetet fordít, kreatív írást tanít. Tíz verseskötete és nyolc prózai kötete jelent meg. Műveit több
mint tizenöt nyelvre fordították
le. A szalon történetében több
alkalommal találkozhattak Tóth
Krisztina munkásságával, legutóbb a tízéves születésnapi gálán. A mostani eseményt az Irodalmi Szalon Facebook-oldalán
tekinthetik meg.
Juhász Anna Irodalmi Szalon:
„ott kezdődik a vers” /
Tóth Krisztina estje –
2021. március 17. 19.00

Rajziskola a Móriczon – Corvin-anekdoták

beszélgetéseken, melyeket a Felelős Szülők Iskolája Facebook-oldalán vagy YouTube-felületén követhetnek nyomon az érdeklődők.
Online beiskolázási expo,
2021. március
felelosszulokiskolaja.hu

volt, és a család két másik tagja
is az építészethez kapcsolódó
művészeti ágban alkotott: Árkay
Sándor műlakatosként, Árkayné
Sztehlo Lily pedig üvegablak-tervezőként dolgozott. Történelmi és stíluskorszakokon átívelő

ZENE

A Deck az A38 Hajón programsorozat friss zenekarokat
és tehetséges elsőkötetes szerzőket invitál a fedélzetre. Március
23-án 17 órakor Ozsváth Zsuzsi
és Kemenes Henriette nagyváradi
irodalmárok mellett a miskolci
Arrange Service repít el a dzses�sz-, pop-, funk-, illetve folkdallamok szárnyain. Az Arrange Service zenekar 2020 elején alakult
Miskolcon, hogy új színfoltot
vigyen a város zenei palettájára.
Elsőként Ariana Grande – No
Tears Left to Cry című dalát dolgozták fel, az átiratot Bundzik
Lénárd szerezte és hangszerelte.
A közeljövőben további átdolgozások és saját dalok is várhatók
tőlük. Muzsikájuk egyik különlegessége a vibrafon, ami egészen újszerű hangzást hoz a pop/
dzsessz/funk/folk stílusok határán mozgó együttesnek. A tagok
meglehetősen különböző zenei
környezetből érkeztek, ami továbbszínesíti produkciójukat.
Deck az A38 Hajón
– 2021. március 23. 17.00
a38.hu

DOKUMENTUMFILM

Filmrendezői kezdeményezésre
három fiatal színésznő kiskorúnak tetteti magát, hogy kiderüljön,
mi történik, ha belépnek egy népszerű online chatszobába. Mélyen
elgondolkodtató kísérlet, amely
leleplezi, hogyan vált a gyermekbántalmazás e modern formája
mindennapos, rendkívüli módon
elterjedt fenyegetéssé. A kísérlet
jó ízlés határain messze túlmutató
eredménye „erős gyomrot” kíván,

alapján választani iskolát. Az egy
hónapon keresztül zajló online
expo minden érintett számára ingyenesen gyűjti össze az iskola
választás szempontjait, bemutatnak intézményeket, oktatási
szolgáltatókat. Kiemelt szakértőikkel – Polus Enikő mentálhigiénés szakember; Sólyom Brigitta
pszichopedagógus; Szigeti Mónika klinikai szakpszichológus;
Bajnok Ildikó konduktor; Dobos
Orsolya oktatási szakértő – számtalan témát boncolgatnak videós

utána pedig sokakban ismét meginoghat az emberi nem felsőbbrendűségébe vetett hit. Meddig
mennek el a felnőttek ezekben
a beszélgetésekben? Hogyan állítanak csapdát az áldozataiknak?
Ezekre a kérdésekre kaphatunk
választ a filmből, ami még több
kérdést fog bennünk ébreszteni,
és amihez számos segítőtartalom, illetve oktatóanyag is készül
majd.
Budapesti Nemzetközi
Dokumentumfilm Fesztivál:
Csapda a neten

KÖNYV

A Holnap Kiadó kötete egy művészcsalád három generációjának
öt tagját mutatja be: egymással
összefonódó alkotó tevékenységük közel egy évszázadot fog át
az 1870-es évektől az 1960-as
évtizedig. Kallina Mór, Árkay
Aladár és Árkay Bertalan építész

A csapatmunkában
mindig van visszacsatolás
A Corvin Rajziskola 26 esztendős fennállása
alatt képzőművészek és dizájnerek egész
sorát indította el pályáján. Online felületein
már régóta olvasható egy anekdotasorozat, amely olyan aktív kortárs művészeket
mutat be, akik corvinosok voltak.
Ezt továbbgondoltuk, és anekdotázás helyett interjú formában
kérdezzük őket munkásságukról, a művészlétről, sikerekről
és buktatókról. Ezúttal a rajziskola legújabb és leginkább
„cool” képzése, a UX/UI webdesigntanfolyan vezetőivel,
Borbély Áronnal és Faragó Gergővel, a Compact Studio dizájnereivel beszélgettünk.

Mit tanácsolnál a pályaválasztás előtt álló énednek?
munkásságuk elsősorban Budapest építészeti örökségét gazdagította, de műveikkel számos más
kisebb-nagyobb hazai településen
is találkozhatunk. A kötet eddig
javarészt publikálatlan illusztrációs anyagának többsége az Árkay család gazdag terv- és fényképhagyatékából került ki.
Az építészet mesterei:
Árkay – Egy magyar építészés művészdinasztia
Holnap Kiadó, 9900 forint
helyett kiadói kedvezménnyel:
6930 forint
A Holnap Kiadó Könyvesboltja:
1111 Budapest, Zenta utca 5.;
www.holnapkiado.hu
(X)

Faragó Gergő (G): Sok sikert kívánnék neki, és azt tanácsolnám, hogy ne izguljon annyira, mint amennyire izgultam.
Borbély Áron (Á): Én is ezt mondanám, talán ez a leghasználhatóbb tanács egy 16–17 évesnek.

Miért szerettek a Corvinban tanítani?
Á: Jó a szakmai közeg. Izgalmas kooperációk születnek a különböző szakok között, és nagyon jól együtt tudnak működni

a szakterületek, tekintve hogy egy térben,
egy helyen vagyunk.

Ti is viszonylag „frissek” vagytok a Corvinban, de ha van kedvenc emléketek a
suliból, akkor arra kíváncsiak lennénk...
G: Szerintem a rajzteremből nyíló erkélyről
a kilátás… Az valami csodálatos. Sajnos fizikailag nem sok időt töltöttünk az iskolában
az online órák miatt.
Á: Az alkotói közeg harmóniáját és hatását
azonnal érzi az ember, ha belép ide.

A 2020-as Arany Rajzszög-díjas stúdió,
a Compact tervezőgrafikusai vagytok.
Vérbeli dizájnerekként mit gondoltok,
létezik ellenszer az alkotói válság ellen?

A
tavasz
nyolc
pillanata
az Artusban címmel egyszeri
és megismételhetetlen performanszelőadásokat tekinthet meg
a közönség az Artus Stúdió tavaszi Kérész Művek sorozatában.
A Goda Gábor vezette Artus
Stúdió a műfajokon átívelő előadásaival lepi meg rendre nézőit.
Ezúttal sem lesz másként, hiszen
március és április folyamán heti
egy alkalommal nyolc különleges
Kérész Művek-darabot mutatnak
be, a pandémia miatt az online
térben. Minden alkalommal más
lesz a zeneszerző és a zenekar,

Mit tartotok eddig a Compact Studio legnagyobb szakmai sikerének?
Á: A Typomania fesztivált, ahová majdnem
kijutottunk, de a járvány ezt is elmosta. Ez
egy nagyon jó, tipográfiával foglalkozó nemzetközi fesztivál Moszkvában, amelyet minden évben megrendeznek. Ide kaptunk meghívást tavaly télen, és egészen tavaszig zajlott
az előadásunk, a kiállítás és a workshopok,
tehát egy nagyon komplex programsorozat

Voyager III projekt részlet/
Compact Studio/Behance

szervezése, ami végül sajnos a vírus miatt nem valósult meg.
Azért egy online konferencián részt vettünk, ez abszolút siker
volt így is.
G: Ezt megelőzte a Gerillák projekt, egy augmentált valósággal kevert plakátkiállítás. Rengeteg hazai tervezővel dolgoztunk együtt, ami nekünk is remek szakmai kihívás volt,
sokat fejlődtünk a szervezésben. Új technológiával, új emberekkel dolgoztunk. Itt is a kooperáció volt a legjobb része
a munkának. Itthon a Bartók Béla Boulevard-on volt megtekinthető a tárlat, ahonnan igazán jó visszajelzéseket kaptunk.
Jakab Zsófia, Corvin Rajziskola

A UX/UI webdesign ma az egyik
legfontosabb grafikai műfaj, nem is
sejtjük, mennyire behálózza mindennapjainkat. Ha érdekel a vizuális kommunikáció, és még többet szeretnél megtudni
a tervezőgrafikáról vagy a UX/UI világáról, akkor csatlakozz a BE VISUAL!
nevű online kerekasztal-beszélgetéshez.
Részletek a Facebook-eseményben, illetve
az Instagramon (@corvinartschool).

Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi Közösségi Ház
https://facebook.com/Albertfalva200

A hét verse – Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Március 15. 10.00
Női Sarok – Nők a magyar kultúrában:
Csinszka és Török Sophie
Március 22. 18.00
A Nyugat írónemzedékéhez tartoztak, mégsem írói munkásságuk miatt tudunk róluk.
Ady Endre fiatal felesége, Boncza Berta később majdnem Babitsné lett, de ezt a megtisztelő szerepet végül Tanner Ilona, írói álnevén
Török Sophie töltötte be. Kik voltak ők valójában? Milyen lánykori álmaik hajtották
őket a legnagyobbak mellé? Boldogan éltek?
Milyen megvalósulatlan álmokkal távoztak?
A hét verse – Babits Mihály: Húsvét előtt
Március 23. 10.00

a képzőművész, az intermédia,
multimédia művész, és minden
alkalomra meghívnak egy-két
különleges „special guest”-et
– meglepetés alkotót/szereplőt
– a színház, a tánc, a zene vagy
a képzőművészet világából.
A tavasz nyolc pillanata
az Artusban – Kérész Művek-
sorozat 2021. március–április
www.artus.hu
(x)

Hidden places of Buapest/Compact Studio/Behance

Á: Inkább az a nehéz kérdés, mit nevezünk
alkotói válságnak, hogyan definiáljuk ezt. Az biztos, hogy ha
mondjuk valami nem megy, akkor mindig szerencsés, ha kicsit újratervez az ember, vagy revíziót tart, és megnézi, mit
dolgozott eddig a projekten, hol tart éppen és min tud esetleg
javítani. A mi szempontunkból az a jó, hogy ketten vagyunk,
így folyamatosan tudunk egymásnak véleményt mondani.
G: A csapatmunkában mindig van visszacsatolás.
Á: Tényleg, ez egy valóban fontos dolog.
Aki önállóan dolgozik, annak sokkal nehezebb a munkafolyamat. Nekünk ideális, hogy
mindig van valaki, aki tényleg mindenre tud
valahogy reflektálni.

MŰVÉSZET

OKTATÁS

A Felelős Szülők Iskolájának csapata március hónapban azoknak
a szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak szeretne segíteni,
akik beiskolázás előtt álló gyermekekkel vannak kapcsolatban,
de a jelenlegi helyzetben nem
tudnak ellátogatni a kiszemelt intézményekbe a tanítókkal beszélgetni, így személyes impulzusok

kult
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A közösségi ház új honlapja:
https://akh.ujbuda.hu/
Régi-új honlappal várja a közösségi ház
az érdeklődőket, ahol részletesen tájékozódhatnak az állandó programokról, megismerkedhetnek az intézmény múltjával,
letölthetik az elmúlt évek kiadványait, valamint sok-sok hasznos információt olvashatnak az AKH épületéről, együttműködő
partnereiről és terveiről.
Blogajánlatunk
https://zsoltibacsikonyhaja.blog.hu/
A blogon remek recepteket találhatunk,
amelyek ezer szállal kötődnek Albertfal-

vához. Küldje be ön is kedvenc családi
receptjét az albertfalva2.0@gmail.com
címre, hogy mások is megismerhessék!
Szóval elő a fazekakkal és a serpenyőkkel!

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény

https://www.facebook.com/albertfalvihelytortenetigyujtemeny
Albertfalva története képekben
Régi fotók, tárgyak, bútorok, ásatási leletek során keresztül nyerhetünk bepillantást
a kerületrész egyedi történetébe és az intézmény gyűjteményébe.

Gazdagréti
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz
Papírszínház Mesevasárnap
– A Soknevű Macska
Március 21. 10.00
Azt szokták mondani, egy macskának kilenc élete van. De vajon hány neve lehet?
Egy esős napon névtelen kiscica menekül
be egy belvárosi bérházba... Facebook-oldalunkon a program ingyenesen elérhető.
Legnyaúbb Macskapályázat
Március 18–25.
Keressük Újbuda és Gazdagrét LegNyaúbbjait a legcukibb, a legmókásabb
és a legfenségesebb kategóriában. Várjuk

a cicusok fotóit a gkh@ujbuda.hu e-mail
címre vagy a Facebook-oldalra küldött üzenetben. A beérkező képeket március 26-án
tesszük közzé kategóriánként, és közönségszavazás alapján hirdetjük ki a nyertest
április 1-jén este. A legek győztesei egyedi
macskás ajándékokat kapnak.

Kelenvölgyi Közösségi Ház
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz

Tavaszköszöntő
Március 17. 10.00
Keczely Gabriella fotói keltik életre a természet csodáit, szépségét és általa a világ
harmóniáját.
Online Kerekítő
A közösségi ház zárvatartása alatt is folytatódnak a Kerekítő foglalkozások a megszokott időben, a Facebook-oldalon keresztül.
Mondókás Móka (0–3 éves korig): szerdánként 9.30. Bábos Torna (1–3 éveseknek):
szerdánként 10.15. Foglalkozásvezető: Divényi Piroska.

Őrmezei
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/ormezei
Ismerős? – Kárász Eszter
Március 14. 18.00
Meghívottunk színész, előadóművész, rendező, az Eszter-lánc mesezenekar alapítója,
a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványá-

nak tagja. Sorozatunk vendégeivel Fehér
Mariann rádiós műsorvezető beszélget.
A részvétel díjtalan.
Rudolf Piroska
paverpolművész kiállítása
Március 19. 18.00
A különleges technikával készült alkotásokat és a művészt is megismerhetik a nézők.
A részvétel díjtalan.
Mesekuckó Katival Új időpontban!
Szombatonként 8.00 órától
Mesélő: Viola-Kővári Katalin, az ŐKH kulturális szervezője.
Házunk Táján
– foglalkozásvezetőinkre zoomolunk
Csütörtökönként 19.00 órától
Élőben követhető online beszélgetések
az ŐKH-ban tevékenykedő foglalkozásvezetőkkel.
RajzVERSem
Rajzversenyt hirdetünk a Magyar Költészet
Napja alkalmából, elsősorban őrmezői gyerekeknek és fiataloknak. A résztvevők kedvenc
verseiről várunk rajzokat négy kategóriában
(óvoda; általános iskola alsó, illetve felső tagozat; gimnázium). A kategóriák első három
helyezettjei díjban részesülnek. Az alkotásokat hétköznapokon 9–17 óráig személyesen
fogadjuk. Beküldési határidő: 2021. március
28. További információkért keressék fel Facebook-oldalunkat!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

mozaik
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fogadóórák

60+ programajánló

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Bejelentkezés

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

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

Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.:
70/850-5440, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 Bp.,
Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja
az érdeklődőket.

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/209-5932, mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu.

Barabás Richárd, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő,
kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart
fogadóórát, a járvány időszak alatt az online:
www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt is várjuk
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36706847427.
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája a járványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus elleni védekezés részeként segítjük az idősek és a betegségük miatt fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozók otthonmaradását.
Kérjük, hogy amennyiben szeretné igénybe venni önkéntes
segítőink bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy csekkbefizetésben nyújtott segítségét, további egyeztetés céljából jelentkezzen az alábbi telefonszámon: +36/20/2000-781. Cím:
1111 Bp. Budafoki út 9-11., mobil: +36/20/471-4972, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.

XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

Hintsch György (MSZP) alpolgármester. Alpolgármesteri
fogadóóra minden hónap első szerdáján. Bejelentkezés az alábbi
telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.
OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő
(Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség,
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369
Telefon: 06/30/566-4302

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
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
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden

hónap első kedd 17-18 óra között, Mérnök utca 40., illetve 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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,
+36/20/316-2925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

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, n.antal.aniko@ujbuda.hu. Fogadóóra: minden
hónap első kedden 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók Béla út 141.)
NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu
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
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

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
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

A kormány vészhelyzeti intézkedéseivel összhangban,
a KDNP kerületi irodája zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra!

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába
Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI
A túlzott lezárások ellen, az uszodák, edzőtermek, könyvtárak, vendéglátóhelyek újranyitásáért aláírásgyűjtést indított
a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. Érintésmentes bevásárlási segítség felől a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének
elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél
lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 06/30/3582723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt
érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.facebook.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momentumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy részese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
INGATLANIRODÁNK eladó budapesti
lakásokat keres. Külföldi vevők elérése,
Facebook-hirdetések, jutalék 3,5%,
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap!
Laurus Ingatlan 06/20/9-600-600.
75 NM-ES, nagy konyhás, nagy fürdőszobás, 2,5
szobás lakás eladó a Menyecske utcában. Irányár:
46,5 millió Ft. Tel.: +36/20/376-0627. Azonnal
költözhető!
SAJÁT RÉSZRE keresek eladó lakást.
Köszönöm. 06/20/312-4900.

Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés! 2469021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat! Csap,
szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.
Gázszerelő. Tel: 06/30/751-6103

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

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, -JAVÍTÁS 0–24 óráig.
Megbízható mérnök: 06/30/851-9333,
zszerviz8@gmail.com
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694,
festesma.iwk.hu
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

60+
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SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSFAMETSZÉST
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, favágás,
bozótírtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés,
tereprendezés. Ingyenes felmérés, árajánlat! Tel.:
06/20/259-6319, web: www.telekrendezes.hu
SZOBAFESTÉST, -MÁZOLÁST vállalok.
Kisebb munkákat is. 06/70/755-5858.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z-ig. 06/70/432-4222.
REDŐNYÖS MUNKÁK! Készítés-javítás,
szúnyogháló, gurtnicsere. Megbízhatóság,
elfogadható ár. 06/30/212-9919.
Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése, javítása.
Tel.: 06/20/980-3957.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs
10.00–19.00.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs készpénzért
vásárol aranyat, ezüstöt, neves festményt,
bútorokat, órákat, Herendit, teljes hagyatékot.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06/1/789-1693,
06/30/898-5720.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.
ÖKRÖS ANTIKVITÁS. Magas áron vásárolok
készpénzért antik bútorokat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat. Ökrös Károly:
06/20/217-0183, Széll Kálmán tér 10. (bejárat
a Szilágyi Erzsébet fasorról).
ARANY, EZÜST, BRILLIÁNS 20 000 Ft/g (1
karáttól) ékszerek, dísztárgyak, mechanikus kar-,
zseb-, falióra felvásárlása. 1117 Bp., Fehérvári
úti Vásárcsarnok, virágsor Porcelán-Ezüst Üzlet:
06/1/2094245, dinasztiagaleria11@gmail.com,
06/20/200-6084, Lakatos Roland
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS +lomtalanítással!
06/70/6000-873.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, HAGYATÉK
FELVÁSÁRLÁSA BP. legmagasabb árán!

Böszörményi aranyház, Bp., XII. ker.,
Böszörményi út 16. Tel.: 06/70/4073898.
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással
és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi
és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat,
festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket,
teljes hagyatékot. Tel.: 06/1/312-62-94, 06/30/9412484.
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol kastély
kuriózum részére: festményt, Herendi-, Zsolnayporcelánokat, katonai kiegészítőket és egyéb
antik tárgyakat. noegaleria@gmail.com,
+36/70/946-0029.

Gondozás
ARANYKOR KÖZPONT – Fix havi jövedelem
+ segítő kéz: 06/70/432-4222.
IDŐSGONDOZÁS – Családokhoz ajánlunk
és keresünk megbízható idősgondozókat napi
bejárással és bentlakással. Empátia Iroda:
06/70/380-5649, 06/1/336-1094.

Könyvek
KÖNYVEKET ANTIKVÁRIUM vásárol! Vírus
idején maszkban, kesztyűben. 06/20/425-6437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
AUTÓBONTÓ AUTÓKAT vásárol bontásra,
hivatalos igazolás és a bontóba szállítás
díjmentes. 06/30/742-0830.

Közlemény
LAKÁSÁT, IRODÁJÁT teljes biztonsággal
tisztának tudhatja, ha takarítását rám bízza.
Többéves tapasztalattal hátam mögött; nemcsak
ott takarítok, ahol a papok táncolnak: ott is,
ahol a pókok laknak. Megbízható referenciával
rendelkezem. Ha felkeltettem érdeklődését,
elnyertem bizalmát, kérem, hívjon bizalommal.
Akár alkalmi jelleggel is. Pap Kira.
T.: 06/30/589-1633.

felhívás
Tisztelt XI. kerületi
vendéglátóüzletet üzemeltető
kereskedők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától módosult
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Kormányrendelet, melynek 31. §-a alapján a 2021. január 1-jéig
bejelentett vendéglátóüzletek esetén a rendelet 4. melléklete
szerinti vendéglátóüzlet-típust a kereskedő legkésőbb
2021. március 31-éig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzlettípusról szóló bejelentést
a megadott határidőig elektronikus úton (ügyfélkapu/cégkapu)

lehet benyújtani, feltüntetve az üzemeltető nevét,
valamint az üzlet, vendéglátóegység címét, elnevezését.
Hivatalunk elektronikus címe: UJBUDA 202117330 (KRID azonosító);
Címzett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA.
A vendéglátóhely üzlettípusok meghatározása című dokumentum
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok
linken érhető el.
Újbuda Polgármesteri Hivatala,
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző
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A teljes programkínálatról
a www.idosbarat.ujbuda.hu
honlapon az aktuális havi programlistában, 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!

Számítógéppel,
okoseszközökkel
kapcsolatos
segítségnyújtó
szolgáltatás

Regisztrálni szeretne valahová, de problémába ütközött? Videohívást kíván indítani
Skype vagy Viber alkalmazással? Fényképet szeretne küldeni? Esetleg az Újbu-

jával kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt
magának kell megoldania, vagy nincs kihez fordulnia, esetleg nem akar másokat
terhelni. Pedig legtöbbször egy jó beszélgetés, egy kis felénk forduló figyelem is segíthet abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre szánjuk el magunkat, vagy kezünkbe
vegyük sorsunk irányítását. Az Újbuda
60+ Program részeként kínáljuk ingyenes
„segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat,

Dietetikai tanácsadás

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddigi életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban
tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek,
problémáinak részletes leírásával várja levelét szakemberünk, hogy pontos, mindenre
kitérő választ adhasson. Dr. Barna Lajosné
Éva táplálkozási szakember várja kérdéseiket a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen.
A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ kedvezménykártya
számát. A foglalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás

A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, de időskorban kiemelt figyelmet igényel. A mozgásszervi gondok
megelőzésében, kezelésében tapasztalt
gyógytornász várja az érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyéni kérdések megbeszélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk,
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; adott
mozgásszervi problémára milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.).
A beszélgetés online történik Google
Meet felületen hétfői napokon 13–14 óráig.
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük,
adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+
kedvezménykártya számát.

A Duna-Ipoly Nemzeti
Park előadása: Újbuda
természeti értékei

Március 23. 14.00
Sorra vesszük Újbuda védett és még nem
védett természeti értékeit, amelyek tekintetében hatalmas gazdagságot rejt kerületünk. Az előadást a Duna-Ipoly Nemzeti
Park munkatársa, Kremnicsán János tartja.
A részvételhez Facebookon csatlakozzon a DINPI-előadások (Újbuda 60+
Program) nevű csoporthoz
teljes neve és a 60+ kedvezménykártya számának
megadásával.

Felhívás a 100
évnél idősebb
kerületi polgárok és
hozzátartozóik részére

da 60+ Program Facebook-oldalával vagy
csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése?
Munkatársunk minden hétfőn 12–16 óráig,
pénteken 8–12 óráig segítséget nyújt. Felmerülő kérdéseiket feltehetik a 06/70/6847412-es telefonszámon vagy e-mailben
az it.60plusz@ujbuda.hu címen.
Kérjük, hogy kérdésekkel felkészülve keressék munkatársunkat!

Online 60+ lelki
segítségnyújtás

Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki
meghallgassa vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok
idős ember nem kér segítséget lelki gond-

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...

kori panasz a hasi fájdalom és a puffadás, az ultrahang ezekben az esetekben
a gasztroenterológiai kivizsgálás fontos
lépése. Ezen kívül a vizsgálat urológiai
panaszok esetén is legtöbbször nélkülözhetetlen
a pontos diagnózis felállításában.
A pajzsmirigyultrahang
indikációját jelentheti hormoneltérés,
tapintható,
esetleg panaszt okozó göb
vagy strúma, gyulladásos,
illetve tumoros pajzsmirigybetegség gyanúja.
Míg a nyaki lágyrész
és a vaszkuláris vizsgálatok nem igényelnek előkészületet, addig hasi ultrahangvizsgálatra legalább 4 órás éhezést
követően szükséges érkezni. Inni tiszta
vizet lehet, sőt, telt hólyaggal jobban
megítélhetők a kismedencei szervek.
A szénsavas folyadékok, a kávé és cukros
üdítők kerülendők a vizsgálat előtt.
Az ultrahangvizsgálat sok esetben
önmagában diagnosztikus, de
előfordulnak olyan esetek is,
A BUdAI MAGÁnORVOSI CenTRUM
amikor a látott eltérést további
várja Önt szeretettel minden reggel 6 órától,
képalkotó vizsgálattal (például
Savoya parki laborunk reggel 7 órától, már szombaton is!
CT, MR, kontrasztanyagos UH),
mintavétellel, vagy egyéb, nem
rendelőinkben elérhetők a covid
radiológiai vizsgálómódszerrel
tesztek!
szükséges tisztázni.
Ne feledjük, egy UH-vizsgálat
mindössze 15 percet vesz igénybe, az idejében felismert beteg• Változatlan feltételek
ség viszont életet menthet!
• Kellemes környezet

…az ultrahangvizsgálat sok esetben nélkülözhetetlen módszer különböző kórképek kivizsgálásában, és szűrő jelleggel is
alkalmazható? Az eljárás
fájdalommentes,
gyors
és nincs ismert károsító
hatása.
– Ultrahangvizsgálattal számos régió vizsgálható – mondja dr. Korda
Dávid Ádám, a Budai
Magánorvosi Centrumban ultrahangos rendelést
tartó radiológus szakorvos –, mint például a hasi
szervek, a nyaki lágyrészek, az erek, a muszkuloszkeletális rendszer vagy az emlők.
Mivel a vizsgálat nem jár sugárterheléssel és semmilyen más károsító hatással,
szűrő jelleggel is alkalmazható. A Budai
Magánorvosi Centrumban a páciensek
főként hasi és nyaki lágyrész ultrahangvizsgálatra érkeznek hozzám. A hasi
ultrahangvizsgálatra jövők körében gya-

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK

Budai Magánorvosi Centrum
• Gyors leletközlés
• Csecsemők és kisgyermekek számára is elérhető vérvétel
• Kedvező ár
Telefon: +36-1-445-0700
Online bejelentkezés: www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
E-mail: recepcio@bmclabor.hu, info@budaimaganrendelo.hu,
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu,
Web: www.bmclabor.hu

bMc labor: 1119 bp., Fehérvári út 89–95. (bejárat a Kocsis u. felől)
bMc – savoya: 1117 bp., hunyadi János út 19. (az Ételudvar mellett)
Mindez itt a kerületben!

Az Egészségrovatot a

ahol képzett időskorú önkéntesek várják,
hogy segíthessenek Önnek.
Keressen minket személyesen vagy telefonon, ügyfélfogadási időben hétköznap
9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő
utca 3.), tel.: 372-4636.

Origami

Foglalkozás minden hétfőn 14 órától.
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Do-in

Foglalkozás minden szerdán 12.30 órától.
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
a Do-in – japán jóga (Újbuda 60+ Program)
nevű csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Szenior örömtánc
Andreával

Minden csütörtökön 17 órától. A részvételhez Facebookon csatlakozzon a Szenior
Örömtánc (Újbuda 60+ Program) csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya
száma megadásával.

Online
problémamegbeszélő
csoportok

Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző témák mentén keddenként
9.30–10.30 között (nagyobb létszám esetén
a második csoport 11.00-kor kezd) Google
Meet felületen. Jelentkezés: az idosbarat.
ujbuda.hu honlapon található jelentkezési
lap kitöltésével (minden alkalomra külön
kell jelentkezni)
Témák:
Március 16. – Megbánás
Március 23. – Megbocsátás
Március 30. – Feltámadás

Kedves Olvasóink!
Az Idősbarát Önkormányzat díjjal kétszeresen is kitüntetett Újbuda Önkormányzata
mindig kiemelt figyelmet fordít időskorú
polgáraira. Ezen tevékenységének újabb
fejezeteként Újbuda 2021 februárjától fokozottabb figyelmet kíván fordítani 100
esztendősnél idősebb polgáraira. Az Újbuda 60+ Program kéri a százéves kort betöltött polgárokat, illetve hozzátartozóikat,
jelentkezzenek a program elérhetőségeinek
valamelyikén, hogy felvehessük Önökkel
a kapcsolatot.
Újbuda Önkormányzata az érintettek
igénye esetén – a születésnapi köszöntés
és a mindennapokra kiterjedő figyelem
mellett – tervei szerint interjúban mutatná
be a százévesnél idősebb emberek élettörténetét. Az interjúk természetesen csak
a járvány végeztével kezdődnek, és kizárólag azokkal, akik vállalják a részvételt.
Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából
minél előbb jelentkezzenek, hiszen fontos,
hogy az időskorú emberek, valamint egyegy hosszú, tartalmas élet tapasztalatai
és értékei minél nagyobb megbecsülésnek
és tiszteletnek örvendjenek.
Jelentkezni az Újbuda 60+ Program ismert elérhetőségein lehet; telefonon, e-mailben vagy személyesen a nyitvatartási
időben a járványügyi előírások figyelembevételével.
A kapcsolat felvételét követően az önkormányzat az adatokat kizárólag az adatkezelési szabályok betartásával tárolja*.
*Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata mint
Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes
adatai védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során
személyes adatok és a kapcsolattartás érdekében lakcím,
e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A meg
adott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő
részéről a 100 évesnél idősebb kerületi polgárokkal történő
kapcsolatfelvétel és köszöntésük, segítésük lehetőségének
a megteremtése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát
részletesebben az önkormányzat honlapján a www.ujbuda.
hu/adatvedelem cím alatt, valamint a felhívás honlapján található, mellékelt adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Levélcím: Budapest
Főváros, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest,
Bocskai út 39–41. E-mail: gdpr@ujbuda.hu

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ

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

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

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

További elérhetőségeink

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

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!
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Gödöllői csirkecomb
aludttejes burgonyaprószával
léjük, majd letakarva 160 fokon puhára sütjük. Mikor megpuA prósza egy paraszti étel, mely leginkább
hult, 15 percig továbbpirítjuk a bőrüket.
Vas, Zala és Somogy megyében volt elterjedt,
A prószához megpucoljuk, lereszeljük a burgonyát, kinyomés ott is az édes változata. Ez egy egyszerű,
kodjuk. Összedolgozzuk az aludttejjel, liszttel, 2 db tojással,
híg tészta, amelyet a kamrában található
sóval és borssal. Kivajazzuk a tepsit, majd beleöntjük a mas�szát. 160 fokon 40 percig sütjük, majd a maradék zsír és tejföl
alapanyagokból készítettek, így ahány
keverékével megkenjük a tetejét és pirosra sütjük. Tálaláskor
ház, annyi prószarecept. Parcsetich Ernő,
a csirkecombot három részre vágjuk, és egy próa VakVarjú étterem séfje egy sós, burgoszakockával kínáljuk.
nyás-aludttejes változatát
hozta el a gödöllői csirkehozzávalóbőkr: ös
comb köreteként tálalva.
• 1,25 kg comb (felső)

HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA
ÚJSÁGBAN!

Jusson el közvetlenül
80 000 újbudai
háztartásba!
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Albertfalván
volna be legalább egyszer a
római kor világa.
A nagy lakomák, az ünnepek,
a templomok,
a légiósok képei már-már meseszerűnek
tűnnek
innen, a jelenből.

ra

Cultu
ál kori kultúraPro
A római
Az oltásn
egykor a mai Újbuda területén
is virágzott:
ttak
a legtöbb budapestinek
díjazo
nincs jobb bár a korszakról
megoldás
2021 díjazottjai: Horváth

Károly színművész és
Farkas Zsolt, az Albertfalvi
Közösségi Ház vezetője

Idén 5,5 milliárddal kevesebb
ől gazdálkodik a kerület

Az önkormányzati frakcióvezetők
kel
tartott online egyeztetések
után László
Imre polgármester – élve
a veszélyhelyzetben kapott képviselő-testületi hatáskörével – Újbuda
Önkormányzata nevében
22+1
napirendi pontban döntött
januárban, egyebek mellett elfogadta a kerület költségvetését
.
A kormányzati elvonások és
a járványhelyzet költségei miatt tavaly
és idén
összesen 10 milliárd forinttal
kisebb
összegből gazdálkodhat
Újbuda.
– A pandémia elleni védekezés
többletkiadásai, illetve a gazdasági
helyzet romlása miatti bevételkiesés
öszszesen 2 milliárd 350 millió
175 ezer
forintot jelentettek – mondta
a döntésekről szóló videóban László Imre.
2020-ban a XI. kerület költségvetése
29,7
rintra épült. A 2021-es mérlegfőösszeg milliárd fotervezésekor
24,2 milliárd forinttal, azaz
5,5 milliárd forinttal
kisebb bevétellel lehetett számolni.
Emellett idén

Nyílászáró csere,
zajvédelem,
bicikliutak
Déli Körvasút: kedvező
megállapodást harcolt ki
Újbuda

Aquincum jut eszébe, Albertfalván
is működött egy segédcsapattábor. Az albertfalvai
római katonai tábor és település
romjait 1940-ben találták meg.
Bár a több évtizedig tartó ásatások során számos lelet
került elő, feltehetően még
rengeteg titkot rejt a terület.
Az itt élő katonák és családok
mindennapjairól Beszédes József
ásatásvezető régésszel beszélgettünk.

Elfogadták Újbuda
költségvetését
11

hatásossáA Covid-19 elleni oltás
gáról, az esetleges mellékhatásokról kérdeztük a szakértőket.
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Összefoglaló a 2020-as
kerületi zöld és közterületi
fejlesztésekről

ök
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kizárólag
kormánypárti kötődésű,
megvidéki turisztikai vállalkozások
).
segítésére (lásd infografikánkat

Turisztikai
*a kormány és a Magyar
támogatások
Ügynökség által megítélt
forrás: 24.hu

70 új kuka és 30
új kutyapiszok
gyűjtő

2

Zajcsökkentés
a Budaörsi Repülő
tér
környékén
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Ennyi
kompenzációt
kap Újbuda
és 150 ezer
lakosa
a kormány
által elvett
milliárdokból.
Eközben
máshol...*

820 millió

e g y | S z e n t i m revá

Segítség
karácsonykor

Felcsút
1,5 milliárd

8,6 milliárd

shegy | Gellérth

A munkánk
többről szól,
mint a bírságolás

Szolgálatba állt a közterületfelügyelet új igazgatója

többletkiadást okoz az államnak
fizetendő szociális hozzájárulás négyszereződése és az
előző ciklusban felvett, összesen 3,5 milliárd forintnyi hitelek
törlesztésének megkezdése.
Mivel a költségvetés hiánnyal
nem tervezhető, a mérlegfőösszeget 1,7 milliárd forintos
ingatlanértékesítéssel, a 2020-ról áthúzódó
2,4 milliárd
költségvetési maradvány betervezésével,forintos
illetve
315 millió forint értékben az
egyéb saját bevételek növelésével kellett korrigálni.
– Ragaszkodunk az önkormányzat
feladatkörébe tartozó, a járvány
időszakában
nélkülözhetetlen közszolgáltatások
tartásához – mondta a polgármester. fenn– Meg
fogjuk védeni a lakosság érdekeit
a kormány
által ránk erőltetett nagy beruházások
esetében, legyen szó a Déli Körvasútról
vagy az új
Duna-hídról. Újbuda így is
tisztább lesz, mint
volt. Akkor is átalakítjuk a
parkolási rendszert,
ha ránk van kényszerítve a káoszt
és levegőszenynyezést okozó ingyenes helyfoglalás
–
A megszorításokból az önkormányzat tette hozzá.
vezetése is
kiveszi részét, február 1-jétől
számos vezetői, illetve egyéb
illetmény csökkent.
A költségvetésen felül további
22 ügyben született döntés,
minderről Újbuda honlapján
lehet tájékozódni.

Kezdődik
a Citadella
felújítása

Újbuda

Egy művész,
egy dizájner

Jól ismert kezekbe került
a 15 milliárdos beruházás

5 7

További információ és médiaajánlat:

marketing@ujbuda.hu

Rendhagyó
kiállítás
a Faur Zsófi
Galériában
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keresztrejtvény
Juhász Gyula: Humusz c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Liptai Claudia. 3. Az idézet első sora (P, R,
E, Í, S). 13. Napszak. 14. Kalitka. 15. Hajójavító állás. 16.
Eltelít (étel). 18. Zenei félhang. 20. Vízi átkelőhely ott, ahol
nincs híd. 21. Egymást követő betűk az ábécében. 22. Női név.
24. Idegen szent. 26. Bebizonyít. 28. Karddal felém sújt. 30.
Francia festő és grafikus (Édouard). 32. Üt. 34. Tarajos mészkőszikla, névelővel. 35. Londoni csillag! 36. Hátrafelé közlekedni. 38. Antal Imre.
39. Fél százas! 40. Mars
a …, dal Pálóczi Horváth
Ádám 1814-es gyűjteményéből. 41. Imádat egynemű betűi. 42. Omszk
folyója. 43. Tótsóvár szlovák neve. 44. Ír férfinév.
45. Hordókészítő. 47. Genus. 48. Egyetemi város
Észtországban. 49. Görög
eredetű férfinév, jelentése napkeleti országból
való. 51. Hírhedt japán
miniszterelnök (Kakuei).
53. … Kula, Véres Torony, török építésű erőd
Herceg Novi városában
(KANLI). 55. Dunántúli
megye. 56. Szolmizációs
hang. 57. …-ce, kínai filozófus. 59. A Jedi Tanács
tagja a „Csillagok háborúja”-ban. 61. Londoni
kotlós! (SITTER) 63. Ös�szetételekben ellentéteset
jelöl. 65. Csavart szál. 67.
Járom.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (E, T,
N, L, S, L). 2. Hamisan
kártyázik. 3. Akt betűi
keverve. 4. Szándék. 5.
Rossz dolgot súlyosbít. 6.
Múlt idő jele. 7. Forgácsdarab! 8. Bee …, a Gibb
fivérek együttese. 9. Egy Pest megyei város lakója. 10. Tüdő
közepe! 11. Kisfaluddal egyesült Gömör vármegyei falu. 12.
Pitykézés része! 17. Tigris, angolul. 19. Aranylabdás francia
labdarúgó (Zinédine). 23. Xylometazolin-hidrokloridot tartalmazó orrcsepp. 25. Számára. 26. Tanonc. 27. Tűzfegyverrel meggyilkoltat. 29. Pusztító víztömeg. 31. Kozák katonai
parancsnok. 33. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város. 36.

Majdnem tölt! 37. Néma torero! 40. Magas építmény. 41. Glaubersós gyógyvíz. 43. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község.
44. Függőzár. 46. Észak-amerikai indián törzs. 48. … kum!
Kislány, kelj föl! (Mk 5,41) 50. Nobel-díjas perui író (Mario
Vargas). 52. Angol összetételekben orral kapcsolatos. 54. Bálvány. 56. Dán építőjáték. 58. Rock … roll, társastánc. 60. Vad
betűi keverve. 62. Tizedelés kezdete! 64. Iljusin felségjele. 66.
A felületére.

A Gabányiban küzdöttek meg a kosarasok a Női Magyar Kupáért

A Sopron nyerte
az újbudai döntőt
Újbuda adott otthont
idén a kosarlabdázók
Killik László Női K&H
Magyar Kupájáért
vívott nyolcas
döntőnek.

A járványhelyzet miatt szurkolók nélkül rendezték meg
a kosárlabdázók Magyar
Kupájának női döntőjét
idén a Gabányi László
Sportcsarnokban. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
(MKOSZ)
azt
is meg kellett
oldania, hogy
a
csapatok, illetve
a szakmai
stábok minél kevesebbet érintkezzenek egymással.

MKOSZ:
Jól döntöttek
a csapatok, amikor
az újbudai helyszínt
választották
A hagyománnyal ellentétben nem egy közös helyszínen szállásolták el a nyolcas döntő résztvevőit, hanem úgy szervezték meg a háromnapos ese-

mény sor oz atot ,
hogy az együttesek mindig hazautaztak a mérkőzések
után – számolt be lapunknak
Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára.
Ehhez szükség volt egy jól
elérhető, központi helyen
lévő sportcsarnokra. Mivel
a Gabányit hazai pályaként használó ELTE BEAC
ezúttal nem volt érdekelt
a kupáért vívott harcban,
az újbudai helyszín mint
semleges terep tökéletes választás volt. Az ELTE BEAC
szakosztálya a MAFC Baskettel szorosan együttműködve
segítette az MKOSZ munkáját
az előkészületek és a lebonyolítás során is. – Jól döntöttek
a csapatok, amikor a Gabányit választották – mondta
a döntő előtt az MKOSZ
főtitkára –, minden az elképzeléseink, elvárásaink
szerint zajlott – tette hozzá.
A
legjobb nyolc közé idén a VBW
CEKK Cegléd, a PEAC Pécs, az UNI Győr-MÉLYÚT, az Aluinvent DVTK, a TFSE-MTK, az Atomerőmű KSC Szekszárd, a Ludovika-FCSM Csata
és a Sopron Basket kosárlabdacsapata jutott be.
A Killik László Női K&H Magyar Kupát a címvédő Sopron Basket szerezte meg, a döntőben fordulatos csatában 79-55-re győzték le az Aluinvent
DVTK-t. A soproniak sorozatban harmadszorra,
fennállásuk óta pedig tizedik alkalommal vihették
haza a kupát. A bronzmeccset az Atomerőmű KSC
Szekszárd nyerte 70-64-re a PEAC-Pécs gárdájával
szemben.
Újbuda

MAC–Fradi házi rangadó
az Erste Liga rájátszásban
Minden idők leghosszabb hazai meccse a Tüskecsarnokban

Beküldendő: vízsz. 3. és függ. 1. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 4. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Már sejtem őt, a kedves, ifjú szépet,
Ki eljövendő, de még szunnyad egyet. Nyertese: Ivanovné Szigeti Éva, 1118 Budapest, Csíksomlyó u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Fotó: Szalmás Péter, FTC-Telekom
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Házhoz repítjük a varjúságokat!

sport
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Fotó: MTI/Kovács Tamás

közös

Érdekesen alakult az ellenfélválasztás a jégkorong Erste
Liga nyolccsapatos rájátszása kezdetén. Ilyenkor a legjobban szereplő három csapat dönti el, melyik ellenféllel
kíván megharcolni a négy győzelemig tartó playoffban.
A Corona Brasov az utolsóként bejutó Vasast választotta, a Ferencváros döntését pedig valószínűleg a járvány
befolyásolta. A Tüskecsarnokban vendégeskedő Fradi
ugyanis az ott házigazdának számító, az alapszakasz 5.
helyén végzett MAC HKB Újbudát jelölte meg ellenfélül. Így az Újbudán játszó hokisoknak ki sem kell tenniük a lábukat a kerületből, amivel sokkal kevesebb esélyt
adnak a koronavírusnak. A Csíkszereda a Gyergyóval,
az Újpest a DEAC-cal küzd meg a negyeddöntőben.
Március 2-án megkezdődtek a párharcok, lapzártánkig
két mérkőzést játszott le a MAC HKB Újbuda társbérlőjével, az FTC Telekommal. A MAC kezdett jobban, de
végül a zöld-fehérek nyertek 4-1-re. A következő mec�csen sikerült a visszavágás, a hosszabbítás után közel
négy órán át tartó csatát a MAC HKB Újbuda nyerte meg.
A többi gárda küzdelmében lapzártánk idején a Corona Brasov 2-0-ra állt a Vasassal szemben – hozva a papírformát –, ugyanígy alakult a DEAC–Újpest játszma.
A negyedik páros esetében az első mérkőzést a Csíkszereda, a másikat pedig a Gyergyó húzta be.
D. B. S.

aktuális
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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 megtelt
zöldhulladék zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, azokat
kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények mellett.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti
telephelyén március 16. és április 16. között vehetők át – a készlet erejéig –
hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hunyadi János út 14. alatti
telephelyén március 22. és április 16. között – a készlet erejéig – minden
pénteken 10–14 óráig az, XI. kerületi lakcímkártya bemutatása mellett.

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

Információ: +36 1 372 7698
Villányi út

Bartók Béla út

Budaörsi út

APRÍTÉKOLÁSI HELYSZÍNEK
ÉS IDŐPONTOK ÁPRILIS 7-ÉIG*

Dayka Gábor utca
Hamzsabégi út

1

Sasadi út

Fehérvári út
Rétköz utca

2

Etele út

M1–M7

6

vasút

3

Hengermalom út

Andor utca

Egér út
Péterhegyi út

7

4

5

1. KELENFÖLD: MÁRCIUS 21.
(Hamzsabégi út–Etele út–Fehérvári út közti terület)
2. KELENFÖLD: MÁRCIUS 23. (Hengermalom út–Fehérvári út
–Hamzsabégi út–Duna közti terület)
3. ALBERTFALVA: MÁRCIUS 25.
(Etele út–Fehérvári út–Andor u.–vasút közti terület)
4. ALBERTFALVA: MÁRCIUS 28.
(Andor u.–Fehérvári út–vasút közti terület)
5. ALBERTFALVA: MÁRCIUS 30.
(Hengermalom út–Fehérvári út–Duna közti terület)
6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ: ÁPRILIS 5. Megváltozott lehatárolás:
(Március u.–Május u.–Péterhegyi út–Rimaszombati út által
*Az április 7. utáni helyszíneket és időpontokat
határolt terület ide került)
Újbuda Facebook-oldalán, honlapján és az
újság következő számában találhatják meg
7. KELENVÖLGY: ÁPRILIS 7.

Balatoni út
vasút

MÁRCIUS 22.–MÁJUS 2.

