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Újbuda
lehet
a minta

7

Teljesült egy választási
ígéret: átláthatósági
biztost nevezett ki
a kerület

5

Június 3-án László Imre polgármester aláírta a kerület
első átláthatósági biztosának szerződését. A kerület
gazdálkodásának átláthatóvá tételének ötlete már 2019
szeptemberében megfogalmazódott az önkormányzati
választásra készülő jelöltekben. László Imre polgármesterjelöltként is támogatta a K-monitor és a Transparency
International „Ez a minimum” kezdeményezését. Újbuda
polgármestere most hangsúlyozta: ez nem csupán választási ígéret volt, fontos, hogy az újbudaiak számára átlátható
és közérthető legyen az önkormányzat működése, pénzügyi
és gazdasági tevékenysége.

Ismét lezárások
a 4–6-os vonalán

Folytatás az 5. oldalon

Folytatásra vár a Karinthy
A Karinthy Színház harmincnyolc éves története igazi
sikersztori volt: az Újbudán otthonra lelő teátrum magánvállalkozásként jött létre és működött egy teljesen
más alapokon nyugvó színházi rendszerben. A szakma
elismerte, a közönség szerette, és új fényt vetett egy nem
akármilyen irodalmi névre. Karinthy Márton igazgató-rendező halála után mindenki a történet folytatásában
bízott – a happy endhez azonban néhány kérdést még
tisztázni kell.
A Karinthy Márton végakaratában megnevezett örökösök,
Karinthy Vera, Kerekes-Katz Petra és Major Attila jövőképe nem mindenben egyezett meg, ráadásul az új színházi
törvény, illetve a koronavírus-járvány teremtette helyzet

Átadták az új
sportparkot

Új padok, illemhely és felújított
szökőkút a Függetlenségi parkban

3

a színház működésének finanszírozását is bizonytalanná tette. Megoldást kínálhat a Magyar Teátrumi Társaság
(MTT) színre lépése, amihez az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi támogatást is nyújt. Az örökösökkel
még folynak a tárgyalások, de az MTT is a magánszínházi
modell mellett van. Terveik szerint az ott dolgozó csapatra
is számítanak a jövőben. A Karinthy Színháznak otthont
adó ingatlan tulajdonosa, Újbuda Önkormányzata kompromisszumkész, de még várják az esetleges új tulajdonosi kör
megkeresését. – A városvezetésnek fontos, hogy megmaradjon és továbbra is működjön a színház – hangsúlyozta
Barabás Richárd alpolgármester.
Összeállításunk a 8–9. oldalon

Kiscsoportokkal
indulnak a táborok
Szigorú szabályok védik
a gyerekeket

4

Hatékony-e
a BCG oltás
a koronavírus
ellen?

10

Miként beszélünk
Trianonról?
Miklósi László történelemtanár
a százéves évfordulóról

13

Kalandos kaptató
gyermeknapra
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Csökkent a véradók száma

Véradás
veszélyhelyzetben
Az Újbudán élő Jámbor Gyula 100. véradásáról lapunk is beszámolt a közelmúltban, azóta további 16
alkalommal segített másokon. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál (OVSZ), a Karolina úton, most azt
ünnepelhette, hogy éppen negyven éve adott először
vért. – A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet
természetesen a központ működését is érintette. Már
a bejáratnál megkérdezik a véradókat, hogy voltak-e
betegek az elmúlt időszakban, jártak-e külföldön –
mondta el dr. Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese. Belépés után kötelező a kézfertőtlenítés, a portán megmérik a testhőmérsékletet,
csak ezután lehet belépni a véradó helyiségbe, ahol
a székek egymástól legalább másfél méteres távolságban helyezkednek el. Az utcán felfestett jelekkel
is segítik az önkéntes véradókat a távolságtartásban.
Most nagy szükség van rájuk, hiszen a veszélyhelyzetben a véradók jelentős része is otthon maradt.

A szolgálat gépkocsivezetői mindent megtettek
a járvány idején is, hogy a szerv-, vér- és vérplazmaszállítmányok idejében megérkezzenek rendeltetési helyükre, amiben a közlekedés többi résztvevője is segítségükre lehet. Heleszta Balázs, az OVSZ
logisztikai igazgatóság igazgatóhelyettese szerint
az a legfontosabb, hogy ha hátulról észleljük egy
ilyen jármű közeledtét, akkor az irányjelzővel jelezzük, merre húzódunk le. Ne változtassunk előtte
többször irányt, ne fékezzünk, mert ezzel lassításra,
megállásra kényszerítjük az életmentő műtétekhez
vért szállító gépkocsit.
Az OVSZ-nél már motoros futár is működik, ettől
nemcsak azt remélik, hogy a csúcsforgalomban is
gyorsan célba juthatnak a küldemények, hanem azt
is, hogy még több ember figyelmét hívják fel a vér
adás fontosságára.

aktuális
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Sportparkként újult meg
a Függetlenségi park
Következik az Egyetemisták parkja és Gazdagrét

D. B. S.

Jámbor Gyula negyven év alatt
116 alkalommal adott vért

Szabadtéri fitneszeszközök is
gazdagítják a teljesen felújított Függetlenségi parkot,
melyet június 5-én adtak át
a látogatóknak.

Bár a vírushelyzet nem tette lehetővé a szokásos
nagy rendezvényeket, idén sem maradtak program
nélkül május utolsó vasárnapján az újbudai gyerekek.
A Gazdagréti Közösségi Ház a helyi önkormányzati képviselők segítségével egy olyan ügyességi
pályát hozott létre, ahol egyszerre több mint száz
gyerek tud játszani anélkül, hogy érintkeznie kellene
másokkal. A gazdagréti lakótelepet átszelő, közel egy
kilométeres Kaptató sétányra könnyen elvégezhető,
szórakoztató feladatokat festettek fel a szervezők.
A Kalandos Kaptató nevű pályát a tervek szerint több
mint egy évig használhatják a gyerekek.

Új táblák jelzik a kerékpársávokat

Újbudára költözött
a Magyar Nemzeti
Írószövetség
A Bartók Béla út 31.-ben, a Magyar Újságírók Közösségének székhelyével azonos épületben talált otthonra a 2019 decemberében megalakult Magyar Nemzeti Írószövetség. Az alapítók céljai között szerepel
egyebek közt az ’56-os írószövetségi hagyományok ébren tartása, vidéki irodalmárok publikációs lehetőségeinek megteremtése, kapcsolattartás határon túli magyar írókkal, valamint a nemzeti könyvterjesztés
előmozdítása. A szervezethez mindenki csatlakozhat, aki elfogadja
céljaikat, legalább két önálló kötettel rendelkezik, irodalmi lapokban
publikál – idézte a Népszava a szövetség elnökét, Madár Jánost.

Hét sportpark tervezését és építését kezdte meg tavaly a Főkert Nonprofit Zrt. –
a Budapest 2019 – Európa sportfővárosa
program részeként, állami támogatással –,
közülük három is Újbudán van. Elsőként
a Fővárosi Önkormányzat kiemelt zöldfelületei közé tartozó Függetlenségi park
felújítása készült el; a Bocskai út–Karolina
út–Nagyszőlős utca által határolt, 1962ben létrehozott egykori Hanoi park nagyon
elhanyagolt volt, a függetlenségi emlékmű
szökőkútja rég nem üzemelt, elburjánzott
a növényzet. Most méltó környezetbe került az emlékmű, körülötte pihenőtérrel,

és újra működik a szökőkút. A sportövezetben street workout eszközöket, nyugágyakat, padokat helyeztek el, és kiépítettek
egy automata illemhelyet is. A Nagyszőlős
utca felőli oldalon alacsony domb tompítja
a zaj- és porszennyezést.
A felújított park átadásakor Gy. Németh
Erzsébet főpolgármester-helyettes születésnapja alkalmából is köszöntötte a kilencvenéves kerületet. – A nyugati irányból érkezők elsőként a XI. kerületet látják
meg Budapestből. Újbuda olyan kapu, ami
hívogat, ami befogadó és ami mögött otthonosság van – mondta
a főpolgármester-helyettes. – Nagyon fontos,
hogy Budapest ne csak
betonrengeteg, hanem
zöld területek és parkok
hálózata lehessen, ezért
indítottunk el a főváros

Fontos, hogy
Budapest ne csak
betonrengeteg legyen
nyege, hogy a szabadidős és a tömegsportot is kiemelten kezeli az önkormányzat.
– A cél az, hogy minden korosztály megtalálja Újbudán azt a helyszínt, ahol a neki

tetsző módon sportolhat – hangsúlyozta
az alpolgármester.
Zakar András, a Főkert vezérigazgatója
kiemelte: 17 800 évelő növényt ültettek el,
2500 négyzetméterre került új gyep, automata öntözőrendszert telepítettek. A környékbeli iskolák akár testnevelési órákat is
tarthatnak itt, a pihenőpark jelleget pedig
mobiltelefon-töltős okospadok, ingyenes
wifi és értékmegőrzők erősítik.
A park történetét Bakay Eszter, a Szent
István Egyetem tájépítész docense foglalta össze, emlékeztetve arra, hogy ugyanaz
a világhírű tájépítész professzor, az egykor
Újbudán élő Mőcsényi Mihály tervezte meg,
aki a Feneketlen-tó környékét. A szakember
üdvözölte, hogy megőrizték az eredeti térstruktúrát, miközben továbbfejlesztették a pihenést szolgáló elemeket.
Újbuda

A második újbudai sportpark a Petőfi híd lábánál
lévő Egyetemisták parkjában készül, a kivitelezés
a végéhez közeledik. Ezen a területen a street workout
eszközökön, pingpongasztalokon kívül multifunkciós
sportpálya is lesz. A zöldfelület rendezése mellett
megújítják a burkolatokat és a közvilágítást, valamint
mobilillemhelyet is létesítenek.
A Főkert tervei szerint a harmadik újbudai helyszínen,
a gazdagréti lakótelep déli részén is többfunkciós
sportterületet alakítanak ki a park rendezése mellett.
Az előkészületekbe a helyi lakosokat is bevonták.
A tervezett parkok látványtervei elérhetőek a Főkert
honlapján: https://www.fokert.hu/sportfovaros

Hirdessen

az újbuda újságban!
Mint arról már korábban beszámoltunk, Budapesten, ezen belül Újbudán májusban
új biciklisávot jelöltek ki egyes útvonalakon, hogy könnyebb legyen a kerékpáros
közlekedés a veszélyhelyzetben. Június 1-jétől táblák is hirdetik, hol mehetnek
a biciklisták; az önkormányzat arra kéri őket, hogy a szabályok betartásával,
a gyalogosok megóvásával közlekedjenek, és a járdák helyett az e célra kialakított
kerékpársávot használják.

újragondolását szolgáló kezdeményezéseket,
a lakosság bevonásával
– tette hozzá
Bakai-Nagy
Zita,
a kerület sportért is felelős alpolgármestere a megnyitón Újbuda
új sportstratégiájáról beszélt, amelynek lé-

jusson el közvetlenül
80.000 újbudai háztartásba!
További információ és médiaajánlat:
marketing@ujbuda.hu
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Nyitnak a játszóterek
Ha
hasznosak,
a kerületben is MARA
DJ
ma
Lassan újraindulhat Budapest

A korlátozások fokozatos feloldása jegyében
május 16-ától megnyitottak egyes budapesti
játszóterek, a gyerekek 18 év feletti kísé-

on
kötelező
az arc eltakarása. Nyitnak
piac
Maszkban a arőinek
játszóterek a kerületben is, Újbudán 14
év felett kötelező a szájmaszk és a másfél
méteres szabály betartása.

y a Szent Imrében?
Beindult a járván

juttatás
50 ezer forint egyszeri
k
a hazaküldött betegekne

2

Huszonöt kilométerre
lózat
a fővárosi kerékpárhá

4

ága
A családtagok összezárts
elyzeteket
kiélezheti a konfliktush

5

a kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
– Minden polgármester, akinek ismerem az álláspontját, a nyitás pártján áll, kormánypártiak és ellenzékiek is
– jelentette be ezt követő online sajtótájékoztatóján a főpolgármester, hozzátéve, hogy már előtte egyeztetett erről
az összes kerületből vagy a polgármesterrel, vagy az alpolgármesterrel. Karácsony Gergely később arra is emlékeztetett egy tévéinterjúban, a nyitáspárti álláspont úgy
alakult ki, hogy nem az államtól, hivatalosan kapták meg
az ehhez szükséges információkat. Maga részéről már
„tegnap” nyitott volna, tette hozzá. A főváros – saját hatáskörében – egy konkrét intézkedéssel is jelezte szándékát: hétvégén a gyalogosok és a kerékpárosok vehették
birtokba a pesti alsó rakpartot.
A főpolgármester már a kormányülés, illetve a később
megígért döntés előtt jelezte, hogy határozottan támogatja
a budapesti korlátozások fokozatos feloldását, ennek részleteit is kifejtette.

megyét is. A fővárost illetően lapzártánk utánra, szombatra ígért döntést670
Orbán
ágy- Viktor miniszterelnök. Ezt
Imre Kórház
A Szent
megelőzően
írásban házon
megkérdezték Karácsony Gergely
tattak fertőzést a tesztek.
a koronavírus
viszonyítva
főpolgármestert,
a tesztjea kerületi polgármestereket,
gyal rendelkezik, ehhez
lettvalamint
Pozitívtartják-e
15 százalékos.
időszerűnek
Budapesten
a kijárási korlátozáápobelüli elterjedtsége
is – orvosoknak,
nakfeloldását,
sok
az élet fokozatos újraindítását – közölte
legalább negyven alkalmazott
znak.
hogy
lóknak és egy gyógytornás
mindez annak fényében,
Különösen aggasztó
nyilatkozot t,
dolgozó orvos is arról
több Szent Imrében
kifejezetten
is
szinten
országos
túlteljesíthogy az újbudai kórház
seket vezetett be, jóval
szigorú óvintézkedé
követelményeket.
támasztott
által
valószínűve az Operatív Törzs
arra is, hogyérzések,
azonban
Megváltozott
Új edző már van, de még nem
Felhívták a figyelmet
végzik a legtöbb tesztet
felértékelődött
egyértelmű a jövő az OSC-nél
összefügleg a Szent Imre Kórházban
is tárgyak
magas esetszám ezzel
az országban, és a
gésben lehet.
Folytatás a 2. oldalon

Sohasem
az áldozat a hibás

Kötelező maszkok,
új biciklisávok
l bővül

| Szentimrev
á
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Mire tanított
a karantén?

6

Az oltások
története

Az orvostudomány
legnagyobb eredményei között
szerepelnek
a védőoltások

15

OSC: Kinn vannak
a vízből?

10

Mindenkit várna
k
a bölcsődék,
óvodák

3

Orosz Anna:
Intézményeink helyzete
garantált

radnak a bicik
liutak
ÓVATOS!
Szükséges volt-e
Budapest újranyitá
sa, és mi
lesz, ha esetleg
visszatér a járvány?

vitát, amelyben a
kormány nem merte
egyedül meghozni
tést. Azt gondolom,
a döna felelős döntés az
volt, hogy el kell
a város nyitását, azzal
indítani
a feltétellel, hogy
seket betartunk.
Bakai-Nagy Zita:
A nemzetközi ajánlásokbizonyos óvintézkedéis elég világosan
Mindenki vélemény
fogalmaznak. Három
ezheti
feltétele van annak,
a klímastratégiát
hogy egy város,
egy ország életét
valamilyen mértékben
hassuk. Az első, hogy újraindítmeglegyen
a megfelelő kórházi
1,5 m
 A koronavíru
kapacitás,
s elleni védekezés a
ha
baj
lenne,
jelek szerint sikeres
mindenki megkapIlyenkor az emberek
volt.
14 év felett kötelező
hassa a kielégítő
és a döntéshozók
a maszk
orvosi ellátást.
viselete vagy az
azt hihetik, hogy
Tartsuk lehet
hátra
meg a biztonságos
arc eltakarása!
Ilyen
másfél méteres dőlni, már nem kell
szempontb
annyira vigyázni, hiszen
ól, legalábbis
alig vannaktávolságot!
betegek. Nem tart attól,
a számok alapján,
jól állunk, van
ÚJBUDAI INFORMÁ
hogy ha esetleg újra
elég kórházi férőhely,
CIÓSberobban
VONAL: a vírus, önt tartja majd felelősnek
kormány, mondván,
a
Folytatás az 5. oldalon
dés, milyen állapotbanmás kérnem volt elég óvatos?
vannak
ezek az intézménye
A kormányzati propagand
k. Szintén adotta eddig sem
nak látszik a lakosság
a valósághoz kötötte,
fegyelmezett
hogy mikor,
együttműködése,
mivel támad. A
a maszkviselés álparlamenti kéttalánossá válása.
harmad biztosítja
A napokban egyeztetnekik, hogy
tünk a BKK vezetőivel,
bármikor bármiben
az
ő
számításuk
szerint a tömegközle
határozhatnak. Nem szokták
kedésben a budapestie
98 százaléka hord
kikérni
k
Ha nem tanulunk a helyzetből,
maszkot, ami nagyon
a polgármesterek
felelősségv
nagy
véleménem ez lesz az utolsó járvány
állalásról tanúskodik
nyét, deAlmásy
László
élete
Budapest
. A harmadik
újranyifeltétel pedig a folyamatos
tása az
kapcsán
tesztelés, szűrés.
Oscar-díjas
filmnél
mindenki
Ha hamar észrevessz
Fokozatosan
láthatta isaz
ük, hogy a járvány
a méltatlan volt Interjú
kalandosabb
újra
belobbant, időben
megnyitnak az újbudai
a főpolgármes
tudunk adott esetben
terrel
óvintézkedéseket
sportlétesítménye
tenni.
k

Milyen
a kapcsolat a kormány
TARTSD BE A SZABÁ
zat és az
között,LYOKAT
a veszélyh
! elyzet hogyan önkormányzat

14+

borította
a költségvetést,
és számíthat-e többletb fel
a főváros? Többek
evételre
között ezekre a
kérdésekre válaszolt
Budapest főpolgár
mestere,
Karácsony Gergely
.

5

Indul a sportélet,
lesznek
gyermektáborok

+36 1 372 4566

A természet
válasza?

Az igazi
angol
beteg

13

15

MTI/Mónus Márton

Folytatás a 8. oldalon

ros

Csonka János,
a magyar
autó atyja

Új kerületi zöld
koncepció

A JÁTSZÓTÉR
ISMÉT NYITVA TART,
DE

mindketa tesztek pozitív eredménye,
követően vettek
ten meghaltak. Ezt
betegeitől
mintát az osztály más
mutatták
is, közülük tizenhétnél
ki a koronavírust.
végA vesebetegek kezelését
ápriző nephrológia i osztályon be
robbant
lis második hetében
száma
fertőzöttek
a járvány, a
volt. A komár akkor tíz felett
fejét továbbá
a
felütötte
ronavírus
a kardioaz anyagcsereosztályon,
sebészea
és
neurológián
lógián, a
ológiai osztályon
ten. A gasztroenter
40 százalékáná l mukezeltek több mint
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2022-ben kezdődhet a Galvani híd építése

k
hazaküldte
E hét elejétől már Magyarország összes megyéjében
sítja a tesztet, akit
jelentősen lazított a teljes felhatalmazással rendelkező
mindenkinek bizto
kormány a veszélyhelyzeti korlátozásokon, beleértve
Az önkormányzat
a korábban Budapesttel azonos megítélés alá eső Pest

Otthonápolási
támogatás

| Sasad-Sash
e

A teraszok és a
kerthelyiségek
megnyíltak a vendég
után
látóhelyek belsőjúniusra
terei is

kiterjednek,
már az egész országra
28. taxikban – most
tartsunk egymásülésén változtatott a március n. csakúgy, mint az az elvárás, hogy
A kormány múlt heti
veszélyhelyzeti korlátozásoko
méteres távolságot.
azonóta érvényben lévő
idősek tól másfél
a tetőzés emlegetése
információk szerint az
Az enyhítések, illetve
adjaA lapzártánkkor ismert
hamis biztonságérzetet
leginkább fertőzött területeken
ban nem szabad, hogy
a leheés a koronavírussal
magukban hordozzák
fenntartják, ennek megfelelően
nak. A lazább korlátok
élők eddigi védelmét
a vírus terjedésének.
május 3. után is megmaradhogy új lökést adjanak
robbanásBudapesten és környékén
A 65 évnél idő- tőséget,
vége, és ugyan nem
nincs
korlátozások.
kijárási
járványnak
A
k.
nak a korábbi
megbetegedések,
idősávban vásárolhatna
folyamatosan nő a
kell,
sebbek továbbra is a védett
életbe. szerűen, de
száma. Azt is látnunk
intézkedések lépnek
elhunytak
az
enyhébb
új,
valamint
között
Vidéken
az európai sereghajtók
s nélkül nyitva tarthatnak,
hogy Magyarország
a járvány
A boltok időkorlátozá
tesztek számában, ezért
megnyithatják a teraszaikat,
elvégzett
az
van
az éttermek, kávézók
megbízható adaa szabadtéri stranről sincsenek igazán
6. oldalon
kerthelyiségeiket, látogathatók kéthetente fogják kiterjedtségé
l részletesebben a
szabályokat
tok (a tesztelésekrő
dok. A korlátozási
tekintettel az általános
esetén korábban is válolvashatnak). Mindezekre
felülvizsgálni, de szükség
ha lehet, mindenki maradjon
üzenet nem változhat:
maszkot.
–
toztatnak rajtuk.
viseljen
szabályok
fővárosi
be a szabályokat,
Az április 27-étől érvényes más módon való elta- otthon, tartsa
egymásra!
az arc
Továbbra is vigyázzunk
a kötelező maszk vagy
edési eszközökön, üzletekben,
karása a tömegközlek

a Szent
Sajtóinformációk szerint
márciusban,
Imre Kórházban még
aton lett rosza krónikus belgyógyász
mire megérkezett
szul két páciens, ám

Lágymányos

szám I 2020. június
3. I ujbuda.hu

Új híd a Dunán
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Most kell
figyelni
igazán

Hang
A HVG és a Magyar
a Szent
értesülései alapján
száz
Imre Kórház közel
fekvőbetegénél mutatták
ki a koronavírus-fertőzést, és negyven
dolgozó tesztje
is pozitív lett.

XXX. évfolyam 11.
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Átlátható Újbuda

Szigorú szabályok védik a gyerekeket

Indulnak a nyári
táborok: 15 főnél
kisebb csoportok
A koronavírus-járvány első
hulláma után megváltozott
feltételekkel, szigorú szabályok betartása mellett lehetővé
vált, hogy nyáron a gyerekek
napközis táborba menjenek.
Újbudán is megszületett
a döntés: a korábbi évekhez
hasonlóan az önkormányzat
szervezésében és finanszírozásával lesznek ilyen táborok.
Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgatót kérdeztük
a részletekről.

A korábbi években öt–hatszáz gyermeket
vittünk egyszerre Kamaraerdőre, most ezt
nem tehetjük meg. Idén az iskolák lesznek
a központok; a délelőtti órákban az egyikből busszal szállítjuk a gyerekeket fürödni, sportjátékokat játszani Kamaraerdőre,
a másikból uszodába visszük a csapatot,
a harmadikból pedig a Budakeszi Vadasparkba. Ebédre visszatérnek a gyerekek
az iskolaépületekbe, a délutáni foglalkozásokat ott rendezzük meg. Meg kell felelnünk a járványügyi rendelkezéseknek,
és az iskolákban tudtuk leginkább megoldani a többszöri fertőtlenítést, illetve azt,
hogy kis csoportokban, akár az udvaron is
lehessen játszani, foglalkozásokat tartani. Szigorú szabályokat kell betartanunk.
A turnus első napjának reggelén a szülőknek ki kell tölteniük egy nyilatkozatot,
hogy gyermekük egészséges, és a megelőző
két hétben nem volt a családban sem fertőzés. Testhőmérsékletet is mérünk az érkező
gyerekeknél, hogy társaik, illetve a dolgozók védelmében csak az lépjen be, aki
egészséges. Az önkormányzat kézfertőtlenítő eszközöket is telepít az iskolákba

Nagy Zoltán közgazdász az önkormányzat átláthatósági biztosa
Folytatás az 1. oldalról

Győrffyné Molnár
Ilona humánszolgálati
igazgató

ban lesznek. Orvosi és védőnői ellátást is
nyújtunk, mindent megteszünk azért, hogy
egészséges környezetet teremtsünk.

Akik külföldön nyaraltak, visszatérhetnek a napközis táborba?
Ezt a mindenkor érvényes országos szabályok szerint tehetik majd meg. Tizenöt fő
alatti csoportokban lesznek ezen a nyáron
a gyerekek, olyan játékokat, foglalkozásokat szervezünk nekik, ahol betarthatók
az érvényes szabályok, és ilyen keretek között is jól érezhetik magukat.

Hogyan lehet jelentkezni?

Miként változik meg a nyári napközis
táborok szervezése a járvány miatt?

a Dél-budai Tankerületi Központ együttműködésével, amelyeket a gyerekeknek
rendszeresen használni kell belépésnél,
és a napközbeni gyakori kézmosásukra is
odafigyelnek a felnőttek.

rokban. Idén tizennégy helyszínre, a saját
iskolájukba hozhatják Újbudán a szülők
gyermekeiket, akik mindenhol biztonság-

E-mailben és az E-Menza rendszeren keresztül is lehet jelentkezni. Az E-Menzát
beállítottuk úgy, hogy júliusban és augusztusban is lehessen étkeztetést kérni, így
a táborok vezetői látják, mikor tart igényt
egy szülő étkezésre, ezzel együtt napközis
tábori ellátásra. A részletekről a szülőket
már e-mailben értesítettük. Azok a gyerekek, akik az iskolában kedvezményes vagy
térítésmentes étkezésre voltak jogosultak,
a napközis táborokban is élhetnek ezzel
a lehetőséggel. A speciális étrendű gyerekekre is oda tudunk majd figyelni, hogy ők
is megfelelő ételekhez jussanak.
D. B. S.

A sajátos nevelésű gyermekeknek milyen lehetőségeik lesznek?
Immár sokadik éve az Újbudai Montágh
Imre Általános Iskolában lesz tábor számukra a nyáron. Az érintett családoknak
ez segítséget és biztonságot ad.

Mikor indulnak a táborok?
Az új szabályozás szerint június 26-áig
az iskolák biztosítják a napközi ügyeletet, június 29-étől mi átvesszük a diákokat, és augusztus 19-éig fogadjuk őket
az Újbuda Önkormányzata által szervezett és finanszírozott nyári napközis tábo-

Nyári táborok

részletes naptár
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KELENVÖLGYI

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Filmes Napközis Tábor

10-14 éveseknek • 2020. június 22–26.
Táborvezető: Kinyó Ferenczy Tamás dokumentumfilmrendező

Részvételi díj: 26 000 Ft, testvérek esetén a 2. gyermek részvételi díja 24 000 Ft

`
`
Japan
csodai
..

`
``
`
Kezmuves
napkozis tabor

10-14 éveseknek • 2020. Június 29–július 3.
Táborvezető: Orsai Henrik japánkard-készítő mester

Részvételi díj: 26 000 Ft, testvérek esetén a 2. gyermek részvételi díja 24 000 Ft

Kicsi a BORS, de!
ÖNISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR

kiskamaszoknak • 2020. július 6–10.

Táborvezető: Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor
Részvételi díj: 28 000 Ft, testvérek esetén a 2. gyermek részvételi díja 25 000 Ft

Az átláthatóság nemcsak a jogszabályi megfelelésről szól, hanem arról is, hogy az itt
élő állampolgárok számára az önkormányzat közérthető módon közzé tegyen olyan
információkat, amelyek nagyon is érintik
a hétköznapjaikat – fogalmazott az aláírás
alkalmával Orosz Anna alpolgármester.
▪▪▪

Viszonylag újszerű dolog, hogy egy
önkormányzatnál külön megbízott dolgozik az átláthatóságért. Jót tenne a
korrupció elleni küzdelemnek, ha ez
kötelező lenne?
Félek, hogy így kiüresedne a feladat. Ez
csak akkor működik, ha ezt valóban akarja a polgármester és a testület. Én azért
is mertem vállalni itt ezt a munkát, mert
látom, komoly a szándék a vezetés részéről, hogy felvegyék a harcot a korrupcióval. Az átláthatóságról azt érdemes tudni,
hogy józan ésszel, tisztességgel meg lehet
csinálni. Ez nem egy nagy tudomány. Mindenesetre örömmel hozom most a területen
elért tapasztalataimat Újbudára.

Milyen jogosítványai, lehetőségei vannak a kerület átláthatóvá tételére?
Csak azt kértem a polgármestertől, hogy
kollégámmal együtt mindenbe beleláthassunk, mindenkit megkérdezhessünk, hogy
tudjuk pontosan, miről van szó. László
Imre megígérte, segíteni fog abban is,
hogy az önkormányzattal együttműködő
külső intézményeket, cégeket is elérhessük. Örömmel vettem azt is, hogy a helyben dolgozó jogászok segítségére számíthatok, együtt sok kérdést tudunk tisztázni.

Milyen tervekkel és milyen esélyekkel
vág bele a munkába?
A terveim nagyok, mintaönkormányzatot szeretnék megvalósítani Újbudán. Azt
szeretném, ha másfél év múlva más önkor-

NÉVJEGY
Nagy Zoltán, a Transparency Inter
national hazai kuratóriumának elnöke 1958-ban született, a Marx Károly
Közgazdaság-tudományi Egyetemen
szerzett diplomát, majd doktori címet.
1992 és 1994 között a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára volt,
később az OTP Garancia Biztosító Rt.
elnök-vezérigazgatója, majd az Állami
Számvevőszék igazgatója lett. 1998-tól
2010-ig a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke volt.
mányzatok másolnák az itteni szabályokat, megoldásokat. Remélem, a testület
átadja a copyright jogokat.

Számos helyen dolgozott vezető beosztásban,
sokáig állt a Gazdasági Versenyhivatal élén.
Hogyan emlékszik vis�sza az ott eltöltött időszakra?
Ott nagyon sok tisztességtelen dologgal találkozik
az ember, kénytelen voltam alaposan kiismerni ezeket a gyakorlatokat, hogy fel tudjunk lépni ellenük. Kiváló munkatársaim
voltak, akik sokat segítettek abban, hogy
még jobban megismerhessem a cégek tisztességtelen ügyeit.

A Transparency International magyarországi kuratóriumának elnökeként mi
a feladata?
Kuratóriumi elnöki munkát lehet nyugodtan is csinálni, meg úgy is, hogy az ember
belefolyik a tevékenységbe. Én az utóbbi
típushoz tartozom. Szeretem az ottani kollégákkal átbeszélni a fontos dolgokat. Ott

jogászok és közgazdászok dolgoznak, akik
nagyon jól végzik feladatukat. Pótolhatatlan a szerepük abban, hogy Magyarország
gazdasága, politikai élete, társadalma egyre kevésbé legyen korrupt.

Rosszak a mutatóink ezen a téren, és
ez nem új keletű probléma, Móricz Rokonokja is erről szól...
Nemrég olvastam újra a regényt. Valóban vannak történelmi gyökerei a magyar
korrupciónak, a dualizmus korában vagy

Miként lehet átláthatóvá tenni egy önkormányzatot?

Ne gondoljon nagy dolgokra! Egy átláthatósági program felépítése sok apró
lépésből áll. Amikor ezek összeállnak,
és beépülnek az önkormányzat mindennapjaiba, akkor lesz ennek igazán hatása.
Mit értek apró lépéseken? Például a kommunikációt. Egy önkormányzat honlapjának nagyon könnyen kezelhetőnek kell
lennie. Mindenki számára közérthető,
gyorsan megtalálható, pontos és aktuális
információkat kell
közreadnia.
Egy
másik ilyen dolog
a költségvetés. Ezt
általában minden önkormányzat remekül
megcsinálja. Törvényileg és a számviteli szempontoknak is
tökéletesen megfelel,
csak éppen azok nem
értik, akikről szól a történet, a lakosság
nem érti, mire költik el a pénzeket. Kiemelnék egy harmadik dolgot is. Az etikai
kódexet nagyon fontosnak tartom. Meg
kellene tanulnunk, hogy vannak a jogszabályok, a belső utasítások meg az etikai
kódex. Amikor egy döntésen gondolkozik
valaki, akkor egyforma súllyal kell ezeket
figyelembe venni. Itt nincs semmiféle hierarchia, mindegyik egyformán fontos. Ha
így dolgozik egy döntést előkészítő munkatárs, máris sokkal tisztességesebben
fogja végezni a munkáját.

A terveim nagyok:
mintaönkormányzatot
szeretnék megvalósítani
Újbudán
a késő kádári időszakban ez a mindennapi
élet része volt. Beleivódott a köztudatba,
hogy kizárólag így lehet előrejutni. Korrupció az, amikor valaki hivatali hatalmával visszaélve olyan jövedelemre vagy
személyes előnyre tesz szert, ami jogtalan. A mindenkori kormánynak és a politikusoknak is nagy a felelősségük ebben.
A korrupciót nem szabad elfogadni. Magyarország percepciós indexe elég hullámzó, jelenleg megint lefelé mutat a görbe,
közelíti a román és a bolgár mutatókat.
Európában ezekben az országokban a legrosszabb a helyzet a korrupció terén.

D. B. S.

TÖLTSD LE TE IS AZ
ÚJBUDA APPOT!

HÍREK I INFORMÁCIÓK I SEGÍTSÉGKÉRÉS

oktatas.ujbuda.hu/kozneveles

1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 1/424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 153-as, 250-es, 251-es és 251/A autóbuszokkal

ujbuda.hu/app
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a képviselő szerint...
Bács Márton: Ne az újbudai
lakosok igyák meg a levét
a kormányhivatal döntésének

A koronavírus okozta veszélyhelyzet, a megbetegedések kivédésére hozott intézkedések
mindenkinek nagy megterhelést jelentettek emberileg és anyagilag is. Újbuda Önkormányzata a különböző területeken (óvodák, orvosi rendelők stb.) dolgozók védőfelszerelésére közel 90 millió forintot volt kénytelen kifizetni.
Az újbudai vezetés szerint azonban ez a kormányhivatal
feladata lett volna, így megkereste azt azzal a kéréssel, hogy térítse meg költségét. A kormányhivatal
válaszában jelezte, hogy álláspontja szerint
a védőfelszerelés biztosítása a munkáltató,
jelen esetben az önkormányzat feladata.
Érvelésében arra hivatkozott, hogy ezt
írja elő a munkavédelemről szóló törvény.
Igen ám, de a munkavédelmi törvény hétköznapi viszonyokra íródott. Feladata elsősorban az, hogy
a hétköznapi munkavégzés során
kiküszöbölje a baleseteket. Ezzel
szemben az önkormányzat egy speciálisan járvány idejére vonatkozó jogszabályra hivatkozik (18/1998 (VI.3.)
NM rendelet), amelynek egyik fejezete
az alábbi címet viseli: Az egészségügyi
szolgáltató, a járási hivatal és a kormányhivatal fertőző betegekkel és környezetükkel,
valamint a járványok megelőzésével kapcsolatos
feladatai.
A fejezeten belül a 41.§ (5) bekezdés f ) pontja ekként rendelkezik: „A kormányhivatal … gondoskodik a fertőzés megelőzésének, terjedésének leküzdéséhez szükséges anyagokról, eszközökről.”
Azt gondolom, ha van egy kifejezetten járvány esetére, annak megelőzésére alkotott
jogszabály, akkor annak rendelkezései járvány idején felülírják az általános munkavédelemmel kapcsolatos szabályokat.
Újbuda polgármestere a fentieket is tartalmazó válaszlevelet küldött a kormányhivatalnak. Az önkormányzat jelen helyzetben nem tud vállalni ilyen mértékű plusz kiadást.
Annak már az újbudai lakosok innák meg a levét. Ezt én biztosan nem szeretném.

Jankó István:
Hálát érdemelnek a pedagógusok

Helyes döntést hozott a kormány és kellő időben, amikor a COVID-19-vírus terjedésekor nem engedte, hogy a bölcsődékben és a közoktatási intézményekben a szokott módon
folyjon a munka. Egyik hétről a másikra mindenhol
át kellett állni a távoktatásra. Nem volt ez másképpen Újbudán sem.
Magyarországon az oktatás területén nem volt
még hasonló nagyságrendű változás, talán csak
Trianon után Klebelsberg Kunó iskolaépítési
programja. Az elején kételkedtem abban, hogy
ezt a hatalmas feladatot miként lehet véghez
vinni. Hogyan fogják a szülők megoldani azt,
hogy tanulnak, ellátják a családot, otthon dolgoznak, vagy éppen munkába járnak? A pedagógusok hogyan fogják megtartani az óráikat?
Aztán nagyon hamar pályára állt ez a fajta oktatás. A pedagógusok határtalan kreativitással, erőbedobással végezték munkájukat, a szülők és a gyerekek
megfeszített erővel tanultak együtt. Magam is részese lehettem ennek a tevékenységnek, hiszen kollégáimmal együtt folytattuk az újbudai gyerekek online pedagógiai szakszolgálati feladatainak ellátását. A járvány elmúltával a jövőre nézve szükség lesz arra, hogy összegyűjtsük, elemezzük a tapasztalatainkat.
Pedagógusnap alkalmából hálás köszönetemet fejezem ki minden kisgyermeknevelőnek,
óvodapedagógusnak, tanítónak, tanárnak, gyógypedagógusnak és pszichológusnak, a kicsit pedagógussá vált szülőknek és nem utolsósorban a gyerekeknek a kitartó, fegyelmezett
munkájukért.
A nyárra jó pihenést, feltöltődést és sok-sok élményt kívánok.

Daám Alexandra: A kerület lakói
igénylik, hogy beleszólhassanak
az őket érintő ügyekbe

Májusban a Momentum frakciója elindított egy online kérdőívet, amelyben megkérdeztük a kerületi lakókat, miként érintette őket a járvány, illetve a veszélyhelyzet
alatti időszak. A kérdőívet négyszázan töltötték
ki, válaszaik rendkívül fontos visszajelzést adtak a kerületi vezetésnek. A kérdőív elsősorban
a lakók pénzügyi, illetve mentális jólétére tért
ki, és egyértelműen kirajzolódott, hogy a járványhelyzet sokkal jobban sújtotta a lakosságot
mentálisan, mint pénzügyileg. Az önkormányzat erre válaszul elindított több segélyhívó vonalat, amelyen a bezártság miatt magányos, illetve konfliktushelyzetbe került lakók kérhetnek
segítséget. Mivel a válaszadók közel kétharmada
nő volt, lényegessé vált beemelni a kerületi közbeszédbe a családon belüli erőszak témáját, így ennek
megfelelően tájékoztató kampányt indítottunk.
Bár a válaszadókat pénzügyileg nem sújtotta kiemelkedően a járványhelyzet, az anyagi kihívásokkal szembesülők
markánsan a 21–40 év köztiek közül kerültek ki. Mivel a kerület szociális segélyezési rendszere eddig főképp az ennél idősebb korosztálynak szólt, új kommunikációs csatornákat
kellett kiépíteni, tehát a szokásosnál nagyobb hangsúlyt fektetünk az online térben zajló
kommunikációra.
A kérdőív legnagyobb tanulsága, hogy a kerületi lakóknak igenis nagy igényük van arra,
hogy aktívan beleszóljanak a kerületet érintő ügyekbe. Válaszaik olyan összefüggésekre
és következtetésekre világítottak rá, amelyek nélkül aligha tudtunk volna ilyen célzottan
reagálni. Nem kérdés tehát, hogy a lakossági kérdőívek gyakorlatát fent szeretnénk tartani,
így hamarosan jelentkezünk a következő véleményfelméréssel.

Görög András: Több mint 3000
segítségkérésre reagáltunk

Az elmúlt pár hónap szokatlan időszak volt mindannyiunk számára. Egyik napról a másikra gyökeresen megváltozott
sokak élete, hirtelen olyan feladatokat kellett megoldanunk, amelyekre korábban nem is gondoltunk, gondolhattunk. Néhány nap alatt létrehoztunk egy call
centert, ahol a kerület lakói segítséget, információt
kaphattak az önkormányzattól. Az elmúlt időszakban több mint háromezer hívás futott be ide,
elsősorban az idősebbektől, a szociális terület
munkatársai, az egyéni képviselők és segítőik
folyamatosan ellátták a segítségre szorulókat.
Bevásároltunk, gyógyszereket váltottunk ki,
postára mentünk, sokszor pedig csak beszélgettünk egyedül otthon maradt idős társainkkal, lelki
támaszt nyújtva nekik.
Már korábban előkészítés alatt volt egy újbudai
mobilalkalmazás, de a kialakult helyzetre tekintettel
kiadtunk egy „nulladik” verziót amely alkalmas volt segítségkérésre, fontosabb információk, hírek megtekintésére.
Hamarosan elkészül az applikáció továbbfejlesztése, így alkalmas lesz
például közterületi problémák, hibák bejelentésére, események nyomon követésére is.
Az elmúlt hetekben Újbuda országgyűlési képviselőjével, Molnár Gyulával és az albertfalvai önkormányzati képviselőkkel közösen több családnak segítettünk kisebb ajándékcsomaggal.

Pótlóbuszok járnak
Újbudán a 4-es, 6-os
villamos helyett
A tervek szerint augusztus 5-éig felújítási munkálatokat
végeznek a 4-es és a 6-os villamos vonalának Petőfi híd,
budai hídfő és Karinthy Frigyes út közötti szakaszán,
ahol lecserélik a nagy terhelésű Combinók elhasználódott sínpályáit. A villamosok június 15-étől egy hónapig
a Széll Kálmán tér és a Petőfi híd, budai hídfő megálló
között közlekednek; ez utóbbi és a Móricz Zsigmond körtér, illetve Újbuda-központ között villamospótló autóbuszokkal lehet utazni – közölte a Budapesti Közlekedési

Központ (BKK). Július 15-étől augusztus 5-éig a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között járnak
majd a pótlóbuszok, amelyekre a villamosmegállókkal
párhuzamos buszmegállókban lehet felszállni (kivéve
a Boráros teret és a Mester utcát).
A gépjárművel közlekedőknek a Petőfi híd budai hídfőjének térségében korlátozásokra kell számítaniuk. Június 11étől augusztus 5-éig az Irinyi József utcában a Goldmann
György tér és a Karinthy Frigyes út között mindkét irány-

ban lezárják a belső forgalmi sávot. A Buda felé tartó oldalon a Bogdánfy utca irányába csak egy balra kanyarodó
sávon lehet majd haladni. A Pest felé tartó oldalon a Bogdánfy utca előtt sávelhúzásra kell készülni; ebbe az irányba
a munkaterület mellett két sáv lesz járható.
A Fehérvári úton, a Baranyi utca–Ulászló utca csomópontnál a jelzőlámpa sárga villogó üzemmódban működik
majd. Mivel a pótlóbuszok itt fordulnak meg, a BKK a közúton közlekedők fokozott figyelmét kéri.

Megújul a Citadella Nagy változás jön
a Bartók Béla úton
és környéke
Sajtóhírek szerint közösségi térként
és múzeumként újul meg a Gellérthegy tetején álló Citadella erőd
és közvetlen környezete.
A XI. kerület területén található, de nem az önkormányzat hatáskörébe tartozó, hosszú ideje elhanyagolt Citadella és környéke rehabilitációját
kiemelt kormányzati beruházás keretében végzik el. – A fejlesztés első ütemében az állapotfelmérés, valamint a régészeti és tervezési munkák
után elkezdődik a Citadella belső udvarának felújítása és a külső falak rekonstrukciója – számolt
be a projekt kormánybiztosa, Fodor Gergely.
A második ütemben, 2023-ra elkészül egy kiállítóhely is – ide a magyar szabadságért vívott küzdelmeket bemutató múzeumot terveznek – közösségi terekkel, zöldfelületekkel és a kényelmet
szolgáló infrastruktúrával. – A projektnek nem
része a Citadella megközelítésének újragondolása – mondta el a kormánybiztos, aki üdvözölné,
ha megépülne az erődhöz vezető tervezett sikló.
Az állapotfelmérés érinti majd a Szabadság-szobrot is, a vizsgálatok lezárultával lehet
megmondani, hogy szükséges-e a rekonstrukciója. A területet már 2022-ben meg akarják nyitni
a látogatók előtt.
MTI–Újbuda

– A villamossínekre költöznek az autóbuszok a Bartók Béla úton – közölte Karácsony
Gergely főpolgármester a Budapest Restart
sorozat Adjunk teret a közlekedőknek! című
beszélgetésén. A kerékpáros közlekedés feltételeit is tovább javítják: a hatósági engedélyeztetést követően az M4-es metró vonalán
is lehet majd biciklit szállítani – derül ki
a Főpolgármesteri Hivatal Facebook-oldaláról. Megkezdődik a Mol Bubi közbrin-

garendszer megújítása is. Külföldi példák
bizonyították, hogy a járvány hatására megnövekedett az autóforgalom, ha ez Budapesten is megtörténik, az egész város bedugul.
A városvezetés feladata az, hogy mindenkinek alternatívát nyújtson az autózással
szemben, ezt szolgálják a közösségi, illetve
a kerékpáros közlekedést érintő fejlesztések
– közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
Újbuda

Festmény
a vasúti aluljáróban
Kelenföldön

Meglepetés a postaládában

A járványhelyzetet számos
gesztus segített átvészelni
a kerületi időseknek. Pataki
Józsefné Magdolna lapunk
hasábjain szeretett volna
köszönetet mondani annak
az ismeretlen fiatal párnak,
amelyik levélben ajánlott
segítséget neki és másoknak.

Festmények díszítik Kelenföldön
a vasútállomás gyalogos-aluljáróját – derül ki a MÁV
közleményéből.
A MÁV törekszik a vasúti környezet
hangulatának javítására; a munkába
rendszeresen bevonja a különböző intézményeket, a civil szféra szervezeteit,
alkotócsoportokat és az egyéni alkotókat
is. Idén elsőként a kelenföldi vasútállomás gyalogos-aluljárójának egyik falát

díszítő alkotássorozat készült el. A 420
négyzetméteres, 210 méter hosszú mű alkotóit, Zelena Veronikát, Balogh Attilát
és Lázár Vilmost a Colorfools csapata segítette a dekorációs falfestmények elkészítésében. – Cél az alkotók közösségépítő tevékenységek ösztönzése, valamint
esztétikai élménynyújtás az utazó közönség számára. A remények szerint az alkotásokkal borított falak mosolyt csalnak
az arra közlekedők arcára, és a falfestményeket mindenki tiszteletben tartja – áll
a közleményben.
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Folytatásra vár a Karinthy
Színház története
nagyon konstruktívnak tűnt, vagyis tavaly év végén minden jel arra mutatott, hogy ebben az új felállásban is képes
lesz működni a színház – mesélte lapunknak Kerekes-Katz
Petra. Major Attila viszont úgy látta: – Bármennyire pozitív volt is a fogadtatás, sehonnan nem kaptunk kapaszkodót,
konkrétumokat, amire lehetett volna építeni. Ez pedig lehetetlen helyzetbe hozott minket.
A problémák ez év elején kezdődtek: a napi ügyek megoldása mellett a jövőképet illetően is más-más elképzelése volt
az érintetteknek. A tárgyalások és a szakmai megbeszélé-

Karinthy Vera:
Örökségem része az is,
hogy biztonságot teremtsek
a stáb részére. De be kell
látnunk azt is, ha önerőből
ez már nem megy.

Karinthy Márton

A Karinthy Színház 38 éves története igazi
sikersztori volt: az Újbudán otthonra lelő
teátrum magánvállalkozásként jött létre
és működött egy teljesen más alapokon
nyugvó színházi rendszerben. A szakma
elismerte, a közönség szerette,
és új fényt vetett egy nem akármilyen irodalmi névre, hiszen az alapító
tulajdonos Karinthy Frigyes unokája,
Karinthy Ferenc fia volt. Karinthy
Márton igazgató-rendező halála
után mindenki a történet folytatásában bízott – a happy endhez
azonban néhány kérdést még tisztázni kell.
Karinthy Márton nem tudott a színháza nélkül létezni,
mint ahogy – most már egyre inkább látszik – a színháza sem nélküle. Legalábbis úgy nem, ahogy azt az alapító tulajdonos-igazgató megálmodta: amikor szembesült
azzal, hogy a betegséggel vívott harcból nem kerülhet
ki győztesen, a teátrum jövőjét a legbiztosabb kezekben akarta tudni. Utolsó pillanatig hezitált, kinek
a személye lehet a biztosíték arra, hogy az általa

A Karinthy Színháznak otthont
adó ingatlan tulajdonosa Újbuda
Önkormányzata; a több mint 366 négyzetméter alapterületű színházi létesítményen túl egy közel hasonló méretű
raktárhelyiséget is bérel a teátrumot
működtető Karinthy és Karinthy Nonprofit
Kft. a kerülettől. A bérleti szerződés határozatlan időre szól, és a közös költséghez való
hozzájárulásért cserébe ingyenes használatra kapta meg a bérleményt a gazdasági
társaság. A nonprofit kft. tulajdonához két,
a színházzal egybeépített ingatlan tartozik,
egy kisebb lakás, valamint a korábbi
papír-írószer üzlet. A gazdasági társaság
tulajdonát képezik még a berendezés,
a színházi kellékek, a technika, valamint
a szerzői jogdíjak is.
bekopogtatni az ajtókon, hogy pénzügyi támogatást kérjen
mindehhez. Ilyen ember pedig csak egy volt: maga Karinthy Márton. Lányára, Verára azért nem merte teljes mértékben rábízni a színház működését, mert ő nem vett részt
aktívan a cég mindennapos tevékenységében sem ügyviteli,
sem művészeti téren. Feltehetően féltette is, így abban látta
a megoldást, hogy nem egy személyre, hanem rögtön háromra bízza legféltettebb kincsét.

Végrendelet és útkeresés

Végakaratában Karinthy Márton három ügyvezető tulajdonost nevezett meg, aki egyenlő arányban örökli a Karinthy
és Karinthy Nonprofit Kft. általa birtokolt 96,4 százalékos
tulajdonrészét: Karinthy Verát (3,6 százalék az ő tulajdonában volt már), Kerekes-Katz Petrát, aki
PR-marketingesként az utolsó időszakban
a céges ügyekért is felelt, valamint egyik
legjobb barátját, Major Attilát, a színház
műszaki vezetőjét. A végrendelet tartalma
csak a tulajdonlásra és az ügyvitelre vonatkozott, a művészeti munkára nem tért ki.
Karinthy Márton november 6-án elhunyt,
és úgy tűnt, az örökösök között konstruktív
együttműködés alakulhat ki. Megpróbálták
azt az utat, amelyen az alapító tulajdonos is
sokszor járt: tárgyalásokba kezdtek az önkormányzattal, a fővárossal és az állammal, több szakember
és befolyásos személy tanácsát és segítségét kérték. – Mindenhol tárt karokkal vártak minket, a kulturális államtitkárságon is megnyugtattak, lesz olyan pályázat, amely a továbbiakban is segítheti a működésünket, az önkormányzat is

Kerekes-Katz Petra:
Év végén még úgy tűnt,
hogy ebben az új
felállásban is képes lesz
KErekes-katz Petra működni a színház
kijelölt úton működjön tovább a Karinthy
és Karinthy Nonprofit Kft. Olyan embert keresett, amilyen
ő maga is volt: aki szívvel-lélekkel, sajátjaként küzd a színház fennmaradásáért, van neve a szakmában, szórakoztató
darabokat mutat be változatos szereplőgárdával, és nem fél

sek folytatódtak, többek között Oberfrank Pált, a veszprémi
színház igazgatóját, a Magyar Teátrumi Társaság (MTT)
alelnökét is megkeresték, hogy segítsen a színház jövőjét
megtervezni. – A beszélgetés során merült fel egy intendánsi pozíció lehetősége – folytatta Kerekes-Katz Petra. –
Hogy jöhetne a színházhoz egy olyan személy, aki a pályázati anyagok menedzselésében és a támogatási formákban
segítséget nyújthatna. Mindannyian egyetértettünk abban,
hogy ez a lehetőség a legkevésbé fájdalmas a lehetséges opciók közül. Aztán egy ideig nem történt érdemi lépés az ügyben – fűzte hozzá.
– Szinte minden megbeszélés végén egyértelműsödött,
hogy az állami szerveknek nincs jogi lehetősége egy magánkézben lévő kft.-t támogatni – foglalta össze Major Attila
–, legalábbis olyan szinten biztosan nem, hogy ez eltartsa
a színházat. A tárgyalások mindegyike azzal zárult, hogy
legjobb esetben is csak a cég felvásárlása kerülhet szóba –
fejtette ki Major.

Eltérő jövőképek

Ez a lehetőség a vezetők között feszültséget eredményezett,
ami a hagyaték értelmezésében csúcsosodott ki. Az alapító
ugyanis azt kérte, hogy az ő szellemiségét folytatva működjön tovább a Karinthy Színház. Petra olvasatában ez annyit
jelentett, hogy a cég a végrendelet szerinti három örökös vezetésével működjön tovább; úgy látta, az alapító halála után
két hónappal korai lenne feladni a küzdelmet. – Az önállóság és szabadság Marcinál mindennél előbbre való volt,

Újbudának fontos, hogy
megmaradjon a színház

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük
Újbuda Önkormányzatát is. Barabás
Richárd kultúráért felelős alpolgármester
azt mondta, folyamatos a kommunikáció
a kerület és az örökösök között, az esetleges új tulajdonosi kör megkeresését
még várják. A kerület kulturális életében
a Karinthy név mindig is meghatározó
volt – hangsúlyozta az alpolgármester –,
így Újbuda számára fontos,
hogy a színház megmaradjon, és továbbra is
működjön. Mi kompromisszumkészek vagyunk,
és szeretnénk, ha a legkevesebb konfliktussal
oldódna meg a tulajdonosváltás – tette hozzá
Barabás Richárd.

politikától és minden egyéb nézettől mentesen igazgatta
a színházat – indokolta álláspontját. – A következő évadot sokkal több energiabefektetéssel ugyan, de önállóan is meg lehetne oldani. Marci 38 éve is erről szólt,
évadról évadra tervezett, és sosem látott előre. Ez a szabadság ára, amelyet ő vállalt, és nekünk is kötelességünk
lenne ezt vállalni – tette hozzá.
Vera és Attila viszont a cég eladásában látta a hosszú
távú, biztonságos fennmaradás lehetőségét. – A Karinthy
Színház szellemisége nem a cég tulajdonlására vonatkozik,
nem a helyszín, és még csak nem is a bemutatott darabok határozzák meg a „karinthyságot”, hanem az, ahogy
édesapám működtette ezt – fejtette ki Karinthy Vera.
– Ő mindig szívén viselte a stáb sorsát, és úgy érzem,
az örökségem része az is, hogy biztonságot teremtsek
számukra. De be kell látnunk azt is, ha önerőből ez
már nem megy. Most éppen kaptunk támogatást, de
egyáltalán nincs biztosítva az, hogy ez a jövőben is
megvalósulhat – nyilatkozta az alapító lánya.
Major Attila úgy látta, az ajtók bezárultak előttük.
– Az, hogy egy olyan ember, mint Marci rám merte bízni
a kincsét, olyan megtiszteltetés, ami felelősséggel is jár.
Mégpedig azzal a felelősséggel, hogy mindent megteszünk
az életművének fennmaradásáért. Ha van, akinél jobb kezekben van a színház, és képes azt életben tartani, akkor én
is képes leszek lemondani róla – fogalmazott. Mivel a színház jövőjét másképp látták, Vera és Attila februárban megkérték Kerekes-Katz Petrát, hogy távozzon az ügyvezetői
székből.
A színháznak nem voltak adósságai, a pénzügyi mérleg
még a szétváláskor is pozitív maradt. Annak ellenére is,
hogy az új színházi törvény értelmében a támogatási lehetőségek bizonytalanná váltak. A koronavírus-járvány viszont
a színházak életét is ellehetetlenítette, ami miatt bevételtől
esett el a gazdasági társaság. Ettől függetlenül jó híreket is
kapott a Karinthy: az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) májusban közel 150 millió forint többlettámogatást
szavazott meg a színháznak a 2020/2021-es évad működtetésére. Szintén májusban hozta nyilvánosságra a minisztérium az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásáról
szóló döntési listáját, amely szerint a Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott ingatlanvásárlásra a Karinthy Színházzal „összefüggésben”. – Bár tulajdonos lévén
érintett vagyok az ügyben, csak a sajtóból értesültem arról,
hogy az MTT érdeklődik a színház iránt – mondta el Kerekes-Katz Petra. – Az előzetes hírek még arról szóltak, hogy
az EMMI a támogatást ingatlanvásárlás céljára biztosítja,
ami azért is érdekes, mert a Karinthy Színház önkormányzati bérleményben működik. Később az EMMi egy közleményben pontosított, amelyben már nem az ingatlan, hanem
a kft. megvásárlásáról beszéltek. Ennek ellenére velem mint
tulajdonossal mai napig nem vették fel a kapcsolatot – fogalmazott Kerekes-Katz Petra.
A többségi tulajdonos, Karinthy Vera úgy nyilatkozott, az MTT-vel ő is csak júniusban kezdett el tárgyalni,
a megbeszélések még csak a jövő évad művészeti terveire
irányultak. A cégügyekre vonatkozó érdemi tárgyalásokra
várhatóan augusztusnál korábban nem kerülhet sor, júliusban kezdődik a cég jogi és gazdasági helyzetével kapcsolatos átvilágítás. – A legfontosabb feladat számomra az, hogy
kiemelten figyeljek majd a stáb sorsára. Szeretném azt is,
ha az elkövetkező időszakban is olyan darabok kerülnének
színpadra, amelyek közel álltak édesapám értékrendjéhez.
Ebben a munkában pedig szeretnék aktívan részt venni a jövőben is – mondta Karinthy Vera.

fókusz

Karinthy vera
kívánatosnak – jelezte az EMMI. A közlemény arra is kitért, hogy a 300 millió forintos támogatási összeg a vételár
és az átadás-átvétel költségeit fedezi, folyósításának feltétele pedig a jelenlegi tulajdonosokkal való megegyezés.
Az MTT is hasonló álláspontot képvisel. Szabó László, a társaság titkára lapunknak elmondta: az egyesületnek megítélt
összeget a nonprofit kft. megvásárlására és az átadás-átvétel
költségeinek fedezésére kívánják fordítani. A tervek szerint
az Újbuda Önkormányzatának tulajdonában álló, színházként funkcionáló ingatlant a továbbiakban is bérelnék, hogy
a Karinthy Színház ugyanúgy, ugyanazon a helyszínen folytathassa a tevékenységét, mint az alapító idejében. Egyelőre
még csak tárgyalási szakaszban vannak, amíg az átvilágítás
nem fejeződik be, addig nem lehet beszélni konkrét megállapodásról. Ugyanakkor a sajtóhírek megjelenése miatt
elkerülhetetlennek tartják, hogy az önkormányzat vezetőségével elkezdjék a tárgyalásokat a működési tervekkel kapcsolatosan; mint mondta, hamarosan felveszik a kapcsolatot
Újbuda polgármesterével, hogy a jövőbeli elképzelésekről
egyeztessenek. Szabó László azt is megerősítette, hogy ha
az adásvétel megvalósul, akkor a Karinthy továbbra is magánszínházként üzemel majd, a nonprofit kft. tulajdonosa
a Magyar Teátrumi Társaság Egyesület lesz, a működéshez
szükséges anyagi forrásokat pedig elsősorban önerőből, valamint állami támogatásból szeretnék előteremteni. A tervek szerint az ott dolgozó csapatra, így Karinthy Vera közreműködésére is számítanának a jövőben. – A legfontosabb
számunkra továbbra is az, hogy Karinthy Márton szellemiségéhez hű, jól működő, szórakoztató színházat hozzunk
létre – tette hozzá. A tervek szerint a Karinthy Színház új
évada már ebben a felállásban kezdődhet el.
Kelemen Angelika

Maradhat
a magánszínházi modell

Az EMMI május 16-án kiadott közleményében arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Magyar Teátrumi Társaság
Egyesület az anyagi nehézségekkel küzdő színház átvételével késznek bizonyult megteremteni a Karinthy biztos fennmaradási körülményeit. – Az EMMI és az MTT
közös célja a színház kulturális örökségének megtartása,
a Karinthy Márton vezetésével megteremtett művészi
értékek továbbvitele – hangsúlyozta a minisztérium. –
A szerződés részleteiről a két félnek, a jelenlegi üzemeltető nonprofit kft.-nek és a Teátrumi Társaságnak kell megegyeznie. A színház további működtetésében a Karinthy
Márton által kialakított magánszínházi modellt tartjuk

Major Attila
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Hatékony-e a BCG
a koronavírus ellen?
Az elmúlt hetekben több
cikk és tanulmány is
megjelent arról, hogy
a BCG oltás esetleg
csökkenti a COVID-19
megbetegedések súlyosságát, illetve növeli azok
ellenállóképességét,
akik megkapták ezt
a vakcinát. Vajon igaz
az, hogy aki be van oltva
TBC ellen, az védettebbé válhat a koronavírus ellen? A szakértőt
kérdeztük.

Vizsgálatok folynak világszerte
a COVID-19 és a BCG oltás közötti összefüggések bizonyítására
vagy cáfolatára, Magyarországon
a Korányi Intézet folytat ilyen jel-

legű kutatásokat, de még semmi
pontosat és biztosat nem lehet
tudni.
– Elméletileg a BCG oltás valóban nagyon mélyen belenyúl
az immunrendszerbe, ám ennek
a hatása gyakorlatilag elmúlik
a kamaszkor végére – mondta dr.
Falus Ferenc korábbi országos
tisztifőorvos. Véleménye szerint
azokban az országokban volt súlyosabb a koronavírus-járvány,
ahol a nemzetközi kapcsolatok
kiterjedtebbek, és viszonylag
később szüntették be
az országok közötti
mozgást, illetve
később rendelték el a távolságt a r t ást,
mint például Magyaror szágon.
– Kizárni

Kétszáz új krimi
a Prae Kiadó
pályázatán
A bűnügyi történetek aktuális társadalmi
kérdéseket feszegetnek

a BCG oltások hatását a vírusra
nem lehet, de a statisztika önmagában számomra nem meggyőző
bizonyíték, sem arra, hogy újraoltási programot kellene kezdeni, sem arra, hogy ez a vakcina
védett meg bennünket a nagyobb
járványtól – fejtette ki Falus Ferenc. – Minket az óvott meg,
hogy otthon maradtunk. A vírus
pedig továbbra is itt van körülöttünk, úgyhogy aki emberek közé
megy, közösségi közlekedésben
vesz részt, megfordul üzletekben,
tömegrendezvényeken, annak kötelező a maszk,
elsősorban azért,
hogy megvédje
magát és másokat a fertőzés
ellen.
A tüdőgyógyász
volt
t iszt ifőor vos

Elméletileg a BCG oltás
valóban nagyon mélyen belenyúl
az immunrendszerbe, ám ennek
a hatása gyakorlatilag elmúlik
a kamaszkor végére

bad levegőn, mint zárt térben.
– A másik fontos szempont –
emelte ki a szakember –, hogy
a nemzetközi utazási viszonyok
nagyban befolyásolják a fertőződési adatokat. Amikor Vuhanban kitört a járvány, készültek matematikai modellek arra,

Aki fiatalabb 120 évesnél,
az megkapta az oltást

RÉV Szolgálat
az újbudaiakért...

EGYÜTT
KÖNNYEBB!

A Covid-19 okozta egészségügyi vészhelyzet
mindannyiunk fizikai, szellemi, lelki erejét próbára teszi.
Ha úgy érzi, hogy:
• a bizonytalanság és szorongás nagyon megterheli
• nem tudja mozgósítani erőforrásait
• a bezártság megnövelte a feszültséget, a konfliktusokat a családban, kapcsolataiban
• bizonyos szokásai túlzó mértéket öltöttek (alkohol, nyugtatók, altatók használata;
hírportálok, közösségi oldalak látogatása; online játék, szerencsejáték)
keressen bennünket!
KATOLIKUS KARITÁSZ
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Tel.: 1 / 466-4455
Email cím: caritas.revbp@caritas.org.hu
RÉV = Remény, Élet, Változás

Számítógépes tananyag
teljesen kezdőknek
A járványhelyzet miatt életbe lépett korlátozások idején egyre nagyobb szerepet
kapott, illetve kap a számítógép ismerete és használata. A kapcsolattartás,
a szórakozás, a tanulás, az ügyintézés vagy
a vásárlás színhelye napjainkban jó részt
az internet. Sok ügyfelünknek ez
még nehezebbé tette a hétköznapokat, mert számítógépes,
internetes tudás, illetve eszközök hiányában kimaradtak a digitális világ kínálta
lehetőségekből. Ezt a sokszor
keserű pillanatokat okozó
helyzetet kívánja enyhíteni a július elején
indítandó új szolgáltatásával az Újbuda
60+ Program.
A segítség olyan ingyenes, idősbarát tananyagra épül, amely a teljesen kezdőknek
mutatja meg az első lépéseket. A tájékoztató célja, hogy az időskorúak lépésről lé-

pésre megbarátkozzanak a nekik sokszor
még idegen világgal – milyen számítógépet
érdemes venni, hogyan kell bekapcsolni
stb. –, érthetően közölve az alapfogalmakat, a használat első, egyszerű tudnivalóit.
Amíg a programközpontok zárva tartanak, addig a tanuláshoz
telefonos segítséget adnak
a szervezők. Ha lehetőség
nyílik a programközpontok
nyári nyitására, akkor személyes tanácsadással és számítógépes tanfolyamokkal bővül
a paletta, ami garantálja, hogy
néhány hét múlva a legbátortalanabbak is biztos kézzel fogják alkalmazni
korunk egyik nagy vívmányát.
Az oktatóanyag igénylésének időpontjáról, módjáról, a szolgáltatás további részleteiről lapunk következő számában adunk
információt.

Tájékoztató a 60+
programközpontok nyitásáról
hogy a világ melyik harminc
városában fog a leghamarabb
elterjedni a fertőzés – emlékeztetett Falus Ferenc –, és az a matematikai számítás, amelyik tulajdonképpen az idegenforgalom
és az utazások statisztikájából
indult ki, teljesen pontosan be
is jött.
Tehát továbbra is maszk,
kézmosás és távolságtartás; ez
az a három elengedhetetlen dolog, amit tehetünk. És bízzunk
benne, hogy minél hamarabb
meglesz az a vakcina, ami a ko-

kiemelte, hogy több figyelemre
méltó szakmai tanulmány állítja, lényegesen kisebb a megfertőződés kockázata szabadtéren,
mint zárt területen. Egy japán
tanulmány például közel hús�szor kisebbnek találta a kockázatot a megfertőződésre a sza-
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Kerékgyártó István író 1953-ban született, a sajtóhírek hatására, amelyek
szerint az 1954 után születettek vannak
beoltva Magyarországon a BCG
vakcinával, ő maga is kutatásokba
kezdett. Korabeli újságcikkek és írásos
anyagok alapján arra a következtetésre
jutott, hogy mindenki megkapta ezt
az oltást Magyarországon, aki fiatalabb 120 évesnél. – Már a 20. század
elején nagyon sok tébécés volt nálunk,
morbus hungaricusként emlegették
a „gümőkórt”, vagyis a tuberkulózist,
amely nemcsak a szegények körében,

ronavírus ellen is hatékony –
tette hozzá. Falus doktor egyébként bizakodó ez ügyben, mint
mondja, az előjelek jók, hiszen
több mint száz helyen folyik
oltóanyag-kutatás, több helyen
már embereken is tesztelik
ezeket, és egyre több olyan információ érkezik, miszerint reménykedni lehet például abban,
hogy aki átesett a betegségen,
az hosszabb ideig tartó védettséget szerzett.
T. E.

hanem a közép- és felsőosztályból is
számtalan áldozatot szedett – mesélte
az író. – Ezért már a múlt század elején
elkezdődtek a védőoltással kapcsolatos kutatások és kísérletek. 1947-ben
alkalmazták először Magyarországon
a BCG vakcinát, majd 1948 tavaszán
megindultak a tömeges oltások az egész
országban – mondta.
Kerékgyártó István azt javasolja
azoknak, akiket behatóbban érdekel
a BCG oltás történeti háttere, hogy
olvassanak korabeli megyei és helyi
újságokat, hiszen majdnem minden lap
beszámol a múlt század ’40-es éveinek
végén arról, hogy csoportosan mennek
az emberek védőoltásra.

A Bartók Béla úti székhelyű Prae
Kiadó március elején hirdetett
pályázatot magas színvonalú
krimik írására. Az alapötletet
a kiadó által néhány éve életre
hívott Krimi Ma sorozat sikere
adta, a cél a kínálat bővítése,
az érdeklődés élénkítése volt.

száz alkotó élt a lehetőséggel, a magyarországi irodalmi, művészeti szcéna ismert
szereplői mellett pályájuk elején álló írók is.
– Május 15-én zárult le a pályázat, mi
már Péczely Dórával és L. Varga Péterrel
dolgozunk a beérkező anyagokon, elolvassuk a pályaműveket, és bekérjük a legjobbak teljes kéziratát – mondta Balogh Endre,
a Prae Kiadó vezetője. Az elbírálás második körében a háromtagú szakmai zsűri,
a Krimi Ma sorozat szerzői és a kiadó munA kiadó 2017-ben indította útjára Krimi katársai véleményezik az írásokat. EredMa címmel könyvsorozatát, amely a kor- ményhirdetés a novellák esetében néhány
társ magyar detektív- és bűnregény mű- héten belül várható, ekkor indul a regényfajának megújítását, rétegzettebbé tételét pályázat második fordulója is.
A kiírásban nem voltak szigorúan megtűzte ki célul. Ennek égisze alatt eddig
négy regény jelent meg (Molnár T. Esz- kötött tematikus határok, a kiadó olyan
anyagokat is szíveter:
Szabadesés;
sen várt, amelyek
Mészöly
Ágnes:
például a történeRókabérc, haláltú.......
lem felől tekintera; Cserháti Éva:
nek a kortárs horiA Sellő titka; Pin- Regény:...................................
zontra (történelmi
tér Tibor: A harmó- Novella:..................................
krimi), esetleg kulnia tébolya). A népszerű, kritikailag is sikeres szériát a kiadó túrtörténeti, művelődési téma adja a háttetovább folytatja, két új könyvet már elfo- rüket, netán horror, sci-fi vagy cyberpunk
gadtak. A Krimi Ma kötetei olyan bűne- irányzatokba tartoznak. A legfőbb szemseteket mutatnak be, amelyek a mai tár- pont az egyedi történet és a magas színvosadalmi problémákkal és kihívásokkal is nalú megvalósítás, valamint a nyelvi kidolszembesítik az olvasót. A nagyvároshoz, gozottság volt.
Mindkét kategóriában lehet több díjazott
illetve a vidékhez való viszony, a társadalmi nemekhez fűződő dilemmák és más is, ha a zsűri úgy dönt. A nyertesek jutalma
szociális kérdések lega lább annyira hang- az eladott példányszámtól független honosúlyosak, mint a térségi létből, a kelet-kö- rárium, kiadói szerződés a Prae Kiadóval,
zép-európaiságból fakadó sorskérdések, valamint a művek megjelentetése, forgaemellett persze ott van maga a bűnügy lomba hozatala. A legjobb novellákból
az Újbuda következő számaiban találhatés a köré épített nyomozás.
A mostani pályázaton novellákkal és re- nak részleteket olvasóink.
T. E.
gényekkel lehetett indulni, több mint két-

Összes
beküldött mű:

Többen érdeklődtek a 60+
programközpontok újranyitása iránt a kormány által
hozott folyamatos enyhítések miatt. Ezzel kapcsolatban a következő tájékoztatást tudjuk nyújtani.

Az Újbuda 60+ Program
központjainak újbóli megnyitásához és programjaink folytatásához az ilyen
tevékenységeket megengedő
kormányrendelet
szükséges. Ha az megje-

lenik, akkor a szükséges
vezetői döntés után azonnal közzétesszük a nyitás
időpontját.
Addig is vigyázzanak
magukra, reméljük, mihamarabb találkozhatunk!

Online 60+ programajánló
3-1-2 meridiántorna

Foglalkozás minden pénteken 14.30 órától.
A részvételhez csatlakozzon a Facebookon
a 3-1-2 meridiántorna (Újbuda 60+ Program) nevű csoporthoz.

levelét szakemberünk, hogy pontos, mindenre kitérő választ adhasson önnek.
Dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember továbbra is várja kérdéseiket
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen.

211

107
104

Origami

Foglalkozás minden hétfőn
14.00 órától
A részvételhez csatlakozzon
a Facebookon az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű csoporthoz.

Dietetikai tanácsadás

Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddigi életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek,
problémáinak részletes leírásával várja

Hahota jóga

Domján Ferenc „kacagáskarnagy”
hétfőnként 8.00 órától tart online
Hahota jóga foglalkozásokat
a Zoom alkalmazáson keresztül.
A foglalkozásokra a domjanferenc@
gmail.com e-mail címen tudnak jelentkezni, és erről az e-mail címről kapják
majd a meghívót is a csatlakozáshoz.
Naprakész információkért kérjük, kövesse Facebookon az Újbuda 60+ Program
oldalát!

Számítógéppel,
okoseszközökkel kapcsolatos
segítségnyújtó szolgáltatás
Regisztrálni szeretne valahová, de problémába ütközött? Videohívást akarna
indítani Skype vagy Viber alkalmazással? Fényképet szeretne küldeni? Esetleg
az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalával vagy csoportjaival kapcsolatban
lenne kérdése?

Munkatársunk minden hétfőn 12–16 óra,
pénteken 8–12 óra között nyújt segítséget
önnek! Kérdéseiket feltehetik a 06/70/6847412-es telefonszámon vagy e-mailben
az it.60plusz@ujbuda.hu címen.
Kérjük, hogy kérdésekkel felkészülve
keressék munkatársunkat!

mozaik
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pártok eseményei

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

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

1. evk., alpolgármester. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/3724672-es telefonszámon, barabas.richard@ujbuda.hu, +36/70/475-9047

Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest, 116. Pf. 141.,
e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda
címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja
az érdeklődőket.

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

OROSZ ANNA (MOMENTUM) 5. evk., alpolgármester,

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439.
Mob: +3620-4714972. e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko. Nyitva
tartás: 2020. június 22-től július 31-éig
hétköznap 14–18 óráig. Nyári szünet:
2020. augusztus 1–24. Állandó programok szünetelnek, kivéve: TÓTH
JÓZSEF FÜLES Szentendrei Festők
Arcképcsarnoka című kiállítás, mely
februárban nyílt és még július végéig
megtekinthető. Mindenkit szeretettel
várunk!

Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon
orosz.anna@ujbuda.hu, +36/20/626-9274.

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.
Telefon: 06/30/566-4302

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

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. 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. Bejelentkezés alapján: +36/30/655-3053,
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI
A KDNP-iroda, a kormány bejelentett
vészhelyzet rendelkezéseivel, valamint
az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink
és minden kedves érdeklődő szimpatizánsunk iránt érzett felelősséggel össz-

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, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

Szeglet Közösségi Tér, 1116
Budapest, Albertfalva utca 3.
06/20/399-8131, teremberles@
szeglet.hu, https://www.szeglet.hu/
teremberles

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! 246-9021,
06/20/934-4664.

Lakásszerviz

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv.

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen!

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.

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

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS,

sasadh21.hu. T.: 06/20/975-4332.

2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960
Egyeztetés: 06/30/358-27-23, novak.elod@mihazank.hu

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

285 nm-es HÁZ ELADÓ. www.

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.

A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI

TV, számítógép

TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG!

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

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!

Lakás, ingatlan

Bérlemény

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

A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI
Bevásárlási segítséget nyújt a koronavírus által leginkább veszélyeztetett
időseknek a társadalmi szolidaritás
jegyében, önkéntes mozgalmi alapon
a Mi Hazánk Újbudai Szervezete. Az ingyenes szolgáltatás felől a helyi elnöknél, Novák Előd önkormányzati képviselőnél lehet érdeklődni: novak.
elod@mihazank.hu, 06/30/358-2723.
A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából
alapított Fekete István Szabadegyetem
távoktatást nyújt: www.mihazank.hu/
fisz. Újbudai hírek: facebook.com/mihazankujbuda

A XI. KERÜLETI MOMENTUM
PROGRAMJAI
A kerület sokak által ismert alpolgármesterét, Orosz Annát is a Momentum újonnan megválasztott országos elnökségében üdvözölhetjük. 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

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

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

hangban, határozatlan ideig zárva tart!
Vigyázzunk egymásra!

202-2505, 06/30/251-3800. Halász
Tibor.

telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU

Megbízhatóan, referenciákkal:
06/20/396-1933.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
tapétázás anyagbeszerzéssel,
bútormozgatással precízen
lefóliázva, garanciával 06/30/8496264.
SZOBAFESTŐ munkát vállal.
06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder,
homok, zöldhulladék, termőföld.
06/20/4646-233.
KISEBB IRODAHÁZAK
takarítását vállalom 100 nm-től
1000 nm-ig. Ár megegyezés szerint
a takarítandó terület állapotától,
nagyságától függően személyes
megbeszélés alapján. Hívjon
bizalommal! 06/70/277-6734.
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE,
átépítése, belső marása teljes körű

ügyintézéssel. Szabó Balázs:
06/20/264-7752.
SZOBAFESTÉS, szigetelés,
ácsmunkák: 06/20/943-5564.
MŰAGYAGABLAK-CSERE

és faablak-felújítás megrendelhető:
06/70/560-3857.
REDŐNY, RELUXA, roletta,
szúnyogháló, szalagfüggöny,
napellenző stb. Redőnyjavítás!
06/70/771-0928.

Gyógyászat
Házhoz megyek! Fogsor

készítése, javítása. Tel.: 06/20/9803957.

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.
HAGYATÉK, RÉGISÉGEK
felvásárlása kp.-ért, XI., Karolina
út 2. 06/70/600-1727.
FELMENT az arany ára! Magas
áron vásárolok aranyat, ezüstöt,

Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 12.00–20.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 22.

NYÁRI TÁBOR
A KARINTHY
SZALONBAN

Szeretettel várunk minden 7 és 12 éves kor közötti gyermeket a KARINTHY SZALON táborába.
IDŐPONT:

2020. augusztus 10–14.

Tisza Viki és Tóth Timi képzőművészeti tábora

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

Könyvek
KÖNYVEKET antikvárium

vásárol! A vírus idején is,
maszkban, kesztyűben. 06/20/4256437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media11@ujbuda.hu
• Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta •
Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu
• Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató
• Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

Bocskai út 39–41.

Herendi-porcelánt, kar-, zseb-,
asztali-fali órát, hagyatékot. 1117
Bp., Fehérvári úti vásárcsarnok,
földszinti virágsor, PORCELÁNEZÜST ÜZLET: 06/20/200-6084,
06/1/209-4245.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs,
műgyűjtőnő – múzeumok számára
is – készpénzért vásárol aranyat,
ezüstöt, festményt, bútort, órákat,
Herendit, teljes hagyatékot. 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.

impresszum

kerületi kormányablak

A tábor hétfőtől péntekig 9–16 óráig tart. :: Az alapanyagokat a galéria biztosítja.
:: Ebédet a galériába hozatunk a gyerekeknek.
Létszám: maximum 10 fő :: A tábor ára: 30 000 Ft/gyermek/turnus
Elérhetőség/helyszín: Karinthy Szalon :: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
:: +36 30 5090129 :: karinthy.szalon@gmail.com
TEMATIKA:

Szimbólumok, jelek, jelrendszerek a különböző kultúrákban. Ókortól napjainkig
:: egyiptomi • japán • kínai • dél-amerikai • viking és magyar motívumok ::
maszkkészítés :: védelmező szimbólumok :: makettkészítés
:: kínaisárkány-készítés :: maja naptár

Fotó: MTI/
Koszticsák Szilárd

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

Fotó: Fortepan/ALBUM009

Az egészségügyi veszélyhelyzetre való
tekintettel a személyes fogadóórák
szünetelnek. A képviselők továbbra is
várják kérdéseiket, javaslataikat
az alábbi elérhetőségeken.

Trianon elleni tüntetés 1929-ben
a Szent Gellért téren

Miklósi László történelemtanár

Miként beszélünk
Trianonról?

A Történelemtanárok
Egyletének vezetőjét, Miklósi
Lászlót kérdeztük a százéves
évforduló kapcsán a magyar
történelem egyik legfontosabb
és legérzékenyebb fordulópontjáról, Trianonról.

Az elmúlt évszázadban az ’56-os forradalmat hagyták ki a történelemtanárok
az oktatásból. Talán azért, mert azt nem
akarták mondani, amit elvártak tőlük,
azt meg nem merték mondani, amit gondoltak. El tudom képzelni, hogy sok tanár hasonlóképpen van Trianonnal is...

kérdésről beszélni, a századik évfordulón azonban megkerülhetetlenné vált.

Él egy olyan elképzelés a történelemtudományról, hogy az igazságot szolgáltat,
feltárja, kinek volt igaza. Éppen Trianon
mutatja meg, hogy nagyon sok igazság él
egymás mellett.
Ez a kérdés is olyan, mint annyi más a történelemben, amit különféle módon élhettek
meg az érintettek. 1956 is hasonló. Egyik
a barikád egyik oldalán harcolt, másik
a másikon, különbözőképpen adták tovább
családjukban a történetet. Vagy 1944-ben
a dédmama elvitethette a padtársa szüleit.
Vagy lehet, hogy felmenőink Trianon után
menekültté váltak, míg egy románnak december 1-je, a nagy Románia létrejöttének
évfordulója a legnagyobb nemzeti
ünnep.

Éppen Trianon
mutatja meg, hogy
nagyon sok igazság él
egymás mellett
Elképzelhetetlennek tartom, hogy kimaradjon Trianon tanítása a magyar oktatásból.
Tény azonban, hogy Trianonról beszélni
sosem volt egyszerű. Az első évtizedekben
a politika a revíziós céljai elérésére használta, majd 1945 után a szőnyeg alá söpörte
a kérdést. Csak az elmúlt harminc esztendőben lehetett Trianonról úgy beszélni, hogy
mindenki elmondhatta, amit gondol.

Szabadon sok helyen el lehet mondani,
amit gondolunk, mégis van egy erős politikai nyomás, hogy mit mond a nyilvános térben vagy az iskolában egy tanár.
A rendőr már nem viszi el, ám néhányan
úgy élhetik meg, hogy kellemetlenségük
lehet belőle, ha mást mondanak. Ha
valaki úgy érzi, van valamilyen felülről
jövő elvárás, az hat rá, de azért a rendszerváltás utáni két évtizedben nem volt
ilyen. Persze nem volt könnyű erről a

Hogyan tehet akkor egy tanár
igazságot Trianon ügyében?

A történelmet folyamatában tanítjuk. Rengeteg módszer és lehetőség kínálkozik. Egy kollégám
például egy felvidéki kiránduláson elvitte diákjait egy Ľudovít
Štúr életét bemutató kiállításra
(a 19. századi szlovák nemzeti mozgalom
vezetője – a szerk.), de előtte megkérte annak szervezőit, hogy mindenhol takarják le
a nevét. Idézték Štúr szavait a tárlat feliratairól, majd megkérdezték a gyerekeket, ki
mondhatta ezeket, ők pedig rávágták, hogy
Kossuth Lajos. Mi, magyarok jóleső érzéKorabeli illusztráció
a veszteségekről

sekkel gondolunk a mi Kossuth Lajosainkra, és közben
megdöbbenünk azon, hogy
más népek Kossuth Lajosai
a magyarok ellenében fogalmaznak meg pontosan
ugyanolyan
gondolatokat.
Térségünkben a 19. században mindenhol kitűzték
a nemzeti nyelvhasználattal,
független állam megalapításával kapcsolatos célokat.
Ezt a folyamatot mi is pozitívnak értékeljük, de negatívnak látjuk, amikor a célok
a magyar állam ellenében fogalmazódnak meg.

Voltak régen olyan kísérletek, hogy közös magyar–román tankönyvben
fogalmazzák meg a közös
történelmet, hogy feloldják
az ellentéteket.

Fotó: wikipedia

fogadóórák

trianonI00
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A magyar békeszerződés aláírói,
Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter
és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott miniszter Trianonban, 1920. június 4-én

Egy kirándulás során lehet
„aha élményeket” adni a tanulóknak, hogy rávilágítsunk, miként élték
meg más népek a történelmet. Éveken át
hiába szorgalmaztam azonban egy összehasonlítást, hogy ugyanarról a témáról, akár
Trianonról, mit írnak a magyar, a román
vagy a szlovák tankönyvek. Szlovák filmesek azonban készítettek egy dokumentumfilmet, amelyben szlovák és magyar diákokat
kérdeztek Révkomáromban Trianonról. Vol-

tak köztük Magyarországról a lakosságcsere
során kitelepített szlovákok, magyarokkal
addig kapcsolatba nem került szlovákok,
ott élő magyarok és vegyes házasságokból
származó tanulók is. Reakcióikból a kérdés
valamennyi árnyalata felszínre került. Ezt
a filmet itthon is vetítették, a magyarországi
diákok is hasonlóan reagáltak.

Azt szeretné ezzel mondani, hogy a történelemtanárnak nem feladata a végső
igazságot megmondani a gyerekeknek,
főleg, hogy lehet, ő maga sem tudja?
Inkább lehetőséget kell teremteni arra,
hogy maguk gondolkodhassanak?
Igen, pontosan. Ma a történelemtanárnak
már nem feladata, hogy „megmondja a tutit”. Az információk felderítésében kell segíteni a diákokat, hogy meg tudják különböztetni a hiteles és a nem hiteles forrásokat,
különböző helyekről tájékozódhassanak,
és ezek után vonják le maguk számára a következtetéseket.

közös
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Könnyed, krémes desszert
a nyári napokra
Ha valami édes harmóniát alkot,
akkor az a tejszín, a fehér csokoládé és az eper. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje egy kis
ropogós textúrát is hozzáadva
alkotta meg hűsítő desszertjét,
az epres tejpudingot bazsalikomganache-zsal és citromfagylalttal.

Magyar ízek élményekkel tálalva
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

tetjük. A hűtőből kivéve egy nagy
reszelővel zsírpapírral kibélelt
Ujbuda mag hird 66x49.indd 1
Morzsa:
tepsibe reszeljük, majd 160 fokon
• 60 dkg hideg vaj
aranybarnára és ropogósra sütjük.
• 60 dkg barna cukor
Az epret megmossuk, tisztít• 80 dkg liszt
juk, és egy kevés cukorral felfőz• 12 db Győri édes zabkeksz
zük, hogy lekvárállagot kapjunk.
Passzírozzuk, hogy a magok ne
Ganache:
maradjanak benne, és félretes�• 1,5 dl tejszín
szük.
• 10 dkg fehér csokoládé
A pudinghoz a tejet a tejszín• 20 dkg bazsalikomlevél (friss)
nel és a cukorral 70–80°C-osra
• citromfagylalt ízlés szerint
melegítjük, aztán hozzáadjuk
a beáztatott és kinyomkodott
Elkészítés:
zselatinlapokat. Homogénre keA morzsához a kekszet finomra verjük, és beletesszük az epertörjük, majd a maradék hozzá- velőt. Mikor kihűlt, de még nem
valóval összedolgozzuk, fóliába kezdett el bekötni, pohárba vagy
tekerjük, és hűtőben 1 órát pihen- szilikonformába öntjük, és ki-

új lakóink

Andris 2019. október 22én született a Szent Imre
Kórházban. Jó kedélyű,
mosolygós kisbaba, aki
hangosan tud nevetni,
igazi gurgulázós babakacajjal. Kedves, barátságos, jó evő és jó alvó
kisfiú. A család szeme
fénye. Szeret játszani,
mindenre rácsodálkozik.
Ha mégis elkeseredik,
az „Erdő szélén házikó...” kezdetű dallal mindig meg lehet nyugtatni.
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Aki elhagyta
Pestet Budáért

és ismét felmelegítjük. Hozzáadjuk a csokoládét, és addig kevergetjük, amíg az fel nem olvad
teljesen, és sűrű masszát nem
kapunk. Mikor kihűlt habzsákba
szedjük.
Tálalásnál, ha szilikonformát
használtunk, még fagyosan kivesszük a formából, tányérra

helyezzük, és mellé nyomunk
pár mogyoró nagyságú csokoládét, egy nagyobb kanál morzsát,
a morzsára egy gombóc fagylaltot, és friss eperrel díszítjük.
Egyéb esetben az adott formába, pohárba rétegezzük a felsoroltakat.
Jó étvágyat kívánunk!
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Radnóti Miklós: Bájoló c. költeményéből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Szegény, latinul. 6. Az idézet első sora (Á,
S). 9. Állatövi jegy. 12. Csillagász, egyetemi tanár (Miklós).
13. Görögországi regionális egység és székhelye, angol térképen. 15. Los Angeles. 17. Hosszmérték. 19. Elkövetés. 20.
Kézzel jelez távolra. 22. Magánhangzó pár. 24. Akta része.
25. Svájci falu Fribourg kantonban (TORNY). 26. Gazdasági
társaság, röv. 27. Az idézet
második sora (A, N). 29.
… Trinita beata (középkori
himnusz). 30. Gyomnövény.
31.
Termelőszövetkezet,
röv. 32. Fémfúró része! 33.
Tartozást megad. 34. Matematikai
szögfüggvény,
röv. 36. Kettőzve: édesség.
37. Gyerünk! 39. Mederalj.
41. Kétes! 43. Löszdarab!
45. Rövidnadrág. 46. RCG.
48. Szakácsi Sándor. 50.
Író, etnográfus (Tibor). 52.
Semmikor. 54. Kínai út. 55.
Zala megyei község a Zala
partján. 56. Cipel. 57. Eper
fele! 58. Kis Demjén. 60.
Vasúti pályaőr. 62. Olasz
filmrendező, forgatókönyv
író és operatőr, alias Stefano Vanzina. 64. Iljusin felségjele. 65. Titkon figyelve.
67. A ló leggyorsabb futása.
69. Galóca egynemű betűi.
70. Az angol ábécé utolsó
betűje.
Függőleges: 1. Főúri
épület. 2. Gumibelső! 3.
Szerep Mozart Varázsfuvola operájában. 4. Jóra való
készség. 5. Amerikai színházi és filmrendező (Martin). 6. Romkertben van! 7.
Részvénytársaság, röv. 8.
Erbium és oxigén vegyjele.
9. Vulkáni kőzet. 10. Lejjebb rak. 11. Borítókosár. 14. Ruhaanyag. 16. Germán eredetű ritka férfinév. 18. Múltidéző divathullám. 21. Legendás angol király. 23. Ádám párja. 26. Szerep
Erkel Hunyadi László operájában. 28. Pest megyei település
lakosa. 30. Ízlésének megfelelő. 32. Az idézet harmadik sora
(O, A). 33. Láng József. 35. Asszonynév képző. 38. Rangjelző. 39. Fénykép. 40. Újságírói műfaj. 42. Verset mondó. 44.

zőként, mindketten élnek-halnak a jó tréfákért, szeretik
a kávéházi életet – és ugyanannak a nőnek udvarolnak.
Csak éppen nem egy időben.

Félreértésből született kapcsolat

Családi fészekben

„Ó, mint imádlak, mint szeretlek, csordult szivem bálványa, Pest” – sóhajt fel a már érett korú Kosztolányi
Dezső Budapest című versében. A Szabadkáról származó
író-költő tizennyolc esztendősen kerül a fővárosba, és bár
az elején még tisztes távolságból szemléli a pezsgő életet,
hamarosan beszippantja a nyüzsgő nagyvárosi miliő. Olyannyira, hogy megannyi művének visszatérő motívumává
válik a városi idill, és persze annak árnyoldala is. Legyen
szó legényélete helyszínéről, Pestről, vagy családalapításának helyszínéről, Budáról.
A keresztszülei után Kosztolányi Dezső István Izabellaként anyakönyvezett fiatalember 1903-ban érkezik meg
Budapestre, ahol józsefvárosi diákszállókon, hónapos szobákban, kis albérletekben lakik, lehetőleg közel az Egyetem téri bölcsészkarhoz. A szemináriumokon találkozik
össze Karinthy Frigyessel, akivel életre szóló barátságot
köt. Sok a közös tulajdonságuk: egyszerre futnak be szer-

Az idézet negyedik sora (Z, Ü). 45. Dán és svéd szó, amely
az étkezés közben bevett kis alkoholos italra vonatkozik. 47.
Kakaós édesség, gyermeknyelven. 49. A rendíthetetlenség jelképe. 51. Czuczor Gergely álneve. 52. Tűzálló agyagtégla. 53.
Napszak. 55. Zsilett. 58. A haza bölcse (Ferenc). 59. Áruba
bocsát. 60. Becézésből önállósult női név. 61. Borvízcseppek!
63. Átvonó egynemű betűi. 66. Elektronvolt, röv. 68. Névelő.

Harmos Ilona színésznővel először Karinthy ismerkedik
meg 1908-ban. Noha kapcsolatuk természetét később sem
fedik fel, a nő Karinthyról szóló életrajzi regényében úgy
fogalmaz, rengeteg időt töltenek együtt, annyit, hogy „Az
ember tragédiájának minden sorát már kívülről tudta, annyiszor hallotta tőle”. Hogy miért nem alakul ki szorosabb kapcsolat közöttük, azt mindketten titokban tartják. Az viszont
biztos, hogy a színésznő sohasem bocsájtja meg magának –
és Karinthy Frigyes későbbi feleségeinek sem –, hogy a nép-

A Fehérvári úti
lakásban nem volt
bevezetve a víz,
a villany és a gáz
Beküldendő: a vízsz. 6., 27., a függ. 32. és 44. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1113 Budapest,
Zsombolyai u. 5. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre.
2020. 11. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Nyitott
ablakon júnios száll, madár csiripel csacsog egyre. Nyertese:
Bőhm Júlia, Pf. 130. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

A Szent Imre
Kollégium bérháza

A se veled, se nélküled harc három évig tart. Ilona
közben vidéki színházhoz megy, hogy véget vessen
a kapcsolatnak, de végül ismét egymásra találnak.
Házasságkötésről még ekkor sincs szó, ugyanakkor
Kosztolányi hatalmas lépést tesz közös életük felé.
Elhagyja egyik nagy szerelmét a másikért: Pestet Ilonáért. Budán, az akkori Fehérvári úton, a mai Bartók
Béla út 15/A-ban 1912 szeptemberében vesz ki egy
négyszobás lakást, amelyben együtt lakhatnak. Kosztolányi számára a lakás olyan helyszín, ahol megpihenhet, aludhat és írhat. Nem nagyon foglalkoztatja,
hogy nincs benn fürdőszoba, nincs bevezetve a víz,
a villany és a gáz, nem működik a felvonó. Miután ös�szeköltözik Harmos Ilonával, még annyi energiát sem
pazarol kényelmi igényeire, mint előtte, mert az ekkor
még aktív színésznő észrevétlenül kezdi elrendezni
körülötte a dolgokat. Harmos Ilona a szabadságát minden áron megőrizni óhajtó költőtől ekkortájt kapja a Görög
Ilona művésznevet, amelyen utóbb novellái és más művei
megjelennek. Többek
között az ő írásából
derült ki az is, milyen
volt az új otthonuk.
„A Szent Imre Kollégium bérházában,
a Fehérvári út 15ben, a mai Horthy
Miklós úton, ugyanott, ahol az Élet szerkesztősége van, kap
olcsó
négyszobás,
gőzfűtéses
lakást
az ötödik emeleten.
Két szobát berendezünk, kettő üresen
marad, egészen üresen. Konyhabútora
nincs. Takarítónőt fogad, ő maga veszi fel.
A takarítónő az első
héten gyermeket hoz
a világra. Dide semmit nem vett észre,
amikor felfogadta.
Sokat vagyok nála, de a házmesterek, takarítónők mogorván néznek rám. A helyzet fonáksága egyre jobban megmutatkozik.”

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. A rovatban megjelenő kisbabák családjainak a Dermedic
Hungary 1 db tetszőlegesen választott Dermedic
Linum Emolient Baby babaápolási dermokozmetikumot
ajánl fel. Bővebb információ a Dermedic Linum Baby
babaápolókról a www.fullcosmetix.hu weboldalon.

Sziasztok! Süki Stella vagyok, és február
7-én délután születtem.
Az elmúlt hónapok nekem nagyon jól teltek,
sokat volt együtt a család, rengeteget sétáltunk a bátyámmal, aki
imád, folyton puszilgat
és ölelget. Nagyon szeretek a kerületben lakni, alig várom, hogy
a sok játszóteret én is
dermedic-ujsag.pdf
kipróbálhassam.

24/01/18 11:02

dermesztjük a hűtőben. Szilikon
esetében kifagyasztjuk a fagyasztóban is.
A ganache-hoz a tejszínt felmelegítjük (de nem forrásig), majd
lehúzzuk a tűzről, és beledobáljuk a megmosott bazsalikomleveleket. 15 percig lefedve áztatjuk
őket, aztán a leveleket kivesszük,

Hírességek a Bartókon – Kosztolányi Dezső

Vadházasság, frigy, gyermek és új románc
– Kosztolányi Dezső élete legintenzívebb
négy évét töltötte Lágymányoson.

VakVarjú Vendéglő

Hozzávalók:
Tejpuding:
• 4 dl tej
• 4 dl tejszín
• 10 db zselatinlap
• 30 dkg eper
• 20 dkg cukor

történelem
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szerű író nem őt vette el. Harmos Ilona 1910-ben, a Vígszínházban találkozik Kosztolányival. Egymás melletti széken
ülnek, amikor az íróhoz odalép Kéri Pál újságíró. „Kérem,
mutasson be a húgának!” – néz Ilonára, a köztük lévő hasonlóságra utalva. A félreértésből társalgás, később viharos
kapcsolat alakul ki. A fiatalok hol összevesznek és szakítanak, hol kibékülnek és ismét összejönnek. Bizonyos esetekben Karinthy, máskor Kosztolányi unokatestvére, Csáth
Géza boronálja őket össze újra. Vitáik legfőbb oka az, hogy
Kosztolányi Dezső hallani sem akar házasságról.

Kosztolányit nem érdekli új otthona, a saját érzései foglalják le. Túl nagy a változás az életében, el kell búcsúznia
az „Üllői úti fáktól”, a bérelt szobák világától, ráadásul
a századelő konvencionális világát mélyen sérti vadházassága. Az emberek nem nézik jó szemmel az élettársi
kapcsolatot, ezért Kosztolányi, engedve a társadalmi nyomásnak, 1913-ban végül feleségül veszi Ilonát. A színésznő álma teljesül, mégsem tud tiszta szívvel örülni. „Restelkedem – írja önvallomásában. – Ha több bátorságom van,
talán nemet mondok. Keserű a szájam íze. Arra gondolok,
hogy nem csak szerelemből, de kicsit szánalomból is vett
feleségül.”

Az esküvő után Kosztolányiné otthagyja a színházat,
és férje karrierjének szenteli magát. Nem csupán a megértő
és támogató írófeleség szerepét tölti be, hanem egyengeti
is az alkotó útját, nem egy esetben ő adja az ötletet az aktuális regény vagy novella témájához. Kosztolányi nagyon
sokat ad felesége szavára, nemcsak szakmailag, hanem
az élet minden területén; Ilona hatására tér át többek között
a nyers kosztra, bár csupán egy évig bírja. Házasságuk nem
hangos a botrányoktól, beosztják a keresetet, csinosítgatják a családi fészküket, a külvilág számára kimondottan
kispolgári életet élnek. A valóság ezzel szemben az, hogy
Kosztolányi bármennyire örök hűséget fogadott is feleségének, betartania nem sikerül.

Édes Anna

1915-öt írunk, amikor megszületik a házaspár kisfia, Ádám.
Hogy levegyék Ilona válláról az anyasággal járó terheket,
dajkát fogadnak a gyermek mellé a huszonhárom éves Keresztes Erzsébet személyében, aki haláláig szoros kapcsolatot
ápol az íróval. Ihlető múzsája Kosztolányi számos alkotásának, többek között a Kanári című novellájának, és egyik
legsikeresebb művének, az Édes Annának is. Harmos Ilona
így emlékszik vissza megismerkedésük időszakára: „A boldogság azonban egyelőre még tart, ellenemre is. Nagyon is
ellenemre. Az az érzésem, hogy kicsöppentem és összefogtak
ellenem. A gyermeken kívül most Bözsi, a dajka a legfőbb
személy házban. … Már nemcsak a gyermeket kényezteti,
hanem a lányt is, s a kényeztetés hatása még hamarább jelentkezik a lánynál, mint a gyermeknél. Rajongásával, engedékenységével mindenkit-mindenkit elront maga körül.”
Még csupán pár hónapos a fiuk, amikor Kosztolányi
egyedül marad vele a Fehérvári úti lakásban, mert Ilonát
a tátraszéplaki szanatóriumban gyógykezelik tüdőcsúcshurutja miatt. Bíró-Balogh Tamás Ha nem volnátok ti című
művében úgy fogalmaz, Ilona „gyógyulási célú elvonulását testi gyengesége mellett valószínűleg más, lelki okok is
magyarázhatják, például éppen Kosztolányi Bözsivel való
rokonszenvezése”. A külön töltött időszakban Kosztolányi
megpróbál maradéktalanul beszámolni nejének gyermekük fejlődéséről, olykor napi négy-öt levelet is ír, feltehetően lelkiismeret-furdalásból.

Búcsú a Fehérvári úttól

Ilona négy hónapnyi távollét után érkezik haza, ennyi idő
kell neki ahhoz, hogy elfogadja a megmásíthatatlan tényt,
miszerint „Édes Anna” életük szerves részévé
vált. S ha ezen a helyzeten nem is tud változtatni, van, amin igen: új otthont keres maguknak, és persze Bözsinek. Olyat, ami rejtve van
a nyüzsgő nagyváros és a kíváncsi szemek
elől. A sok keresgélést végül siker koronázza, amelyre így emlékszik vissza a feleség:
„Az uram elindul lakást keresni… Naphosszat
járja a várost, végül csodálatosképpen egész
közelben, a Tábor utca sarkán rábukkan egy
ócska kis házra, picike, zordon kert közepén.”
A Kosztolányi család 1916. november 11-én
hagyja el Fehérvári úti otthonát, lezárva egy
reményteli korszakot, maguk mögött hagyva
életük érzelmekben és cselekményekben legintenzívebb négy évét.
K. A.
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1824 ELVÉGZETT TESZT
POLGÁRMESTERI HIVATAL: 268 FŐ
SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ: 459 FŐ
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL DOLGOZÓK: 26 FŐ
INTÉZMÉNYEINK: 1071 FŐ
Intézmények

fő

Albertfalvai Óvoda

95

Dél-Kelenföldi Óvoda

64

Észak-Kelenföldi Óvoda

86

Gazdagréti Óvoda

71

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda

64

Lágymányosi Óvoda

77

Sasadi Óvoda

64

Szentimrevárosi Óvoda

54

Újbuda GAMESZ

53

Újbuda Közterület-felügyelet

45

Újbudai Bölcsődei Intézmények

226

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

37

Újbudai Idősek Háza

71

Újbudai Szociális Szolgálat

64

Összesen

1806 FŐ NEGATÍV

Újbuda saját költségvetéséből
COVID-19 vírus kimutatására
alkalmas teszteket szerzett be.
Intézményeinkben összesen
1824 tesztet végeztünk el,
ebből 1806 főé lett negatív,
18 főé pozitív.
A további tesztek elvégzése
folyamatosan történik.

1071

MINDEN ÖNKORMÁNYZATI
DOLGOZÓT TESZTELÜNK

VAN, AMI MÉG

NEM VÁLTOZOTT:
12
9

3
6

A buszokon, villamosokon,
metrón és taxikban kötelező
a maszk viselete.

MARADJ ÓVATOS!

A piacokon és üzletekben is
csak maszkban vagy a száj
eltakarásával lehet vásárolni.

A piacokat és üzleteket
9 és 12 óra között csak a 65 év
felettiek látogathatják!

ujbuda.hu/koronavirus I ko

