
240 új fa
Folytatódnak a gallyazási munkák

A szakrendelők egészségügyi dolgozóit 
és a több szakképzettséggel rendelkező házior-
vosokat is berendelhetik más ellátási területre. 
A kormányzati döntés az egészségügy egyik 
utolsó még működő területét sodorja veszélybe.

A kormány március 24-ére virradóra az önkormányzati szakren-
delőket a megyei és centrumkórházak irányítása alá rendelte. 

A március 25-én életbe lépő kormányrendelet értel-
mében a jelen állás 

szerint május 
23-áig 

tartó veszélyhelyzet idején az úgynevezett irányító megyei in-
tézmények gyakorolják a területükön működő önkormányzati 
fenntartású járóbeteg-szakellátók szakmai irányítását, felügye-
lik azok működését, javaslatot tehetnek az ottani egészségügyi, 
illetve szakdolgozók berendelésére.

Az irányító intézmények hatásköre – Újbuda esetében ez 
a Szent Imre Kórház – kiterjed minden egészségügyi tevékeny-
ségre, kivéve a koronavírus elleni oltás szervezését és a mentést, 
valamint a rendvédelmi szervezetek egészségügyi szolgáltatóit, 
de beleértve a háziorvosi szolgáltatókat. A háziorvosi mellett 
más szakképzettséggel is rendelkező háziorvosokat – a védőoltá-
si tevékenység sérelme nélkül – ugyancsak kirendelhetik az adott 
területen belül más egészségügyi intézményekhez.

– Az önkormányzati szakrendelők központosításával a járvány 
elleni védekezés egyik utolsó működő elemét veszi el 

az Orbán-kormány – foglalta össze a helyzetet 
a XI. kerületi Szent Kristóf Szakrendelő előtt 
tartott sajtótájékoztatón Gy. Németh Erzsé-

bet humán ügyekért felelős főpolgármes-
ter-helyettes, valamint László Imre, 

Újbuda polgármestere. 
Folytatás a 2. oldalon
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Újbuda Önkormányzata 240 fát ültet ki tavasszal. A helyszíneket 
nagyrészt lakossági kérések alapján jelölték ki – a szakemberek-
kel egyeztetve –, de mint Hintsch György városüzemeltetésért 
felelős alpolgármester elmondta, az önkormányzat igyekezett 
azt is figyelembe venni, hogy minél több kerületrészben legyen 
fapótlás, -ültetés. Így új fákkal gazdagodik Albertfalva, Kelen-
föld mellett Sasad, Lágymányos és Madárhegy is. 

Sorfa minőségű, 14–16 centi törzskörméretű díszfákat helyez-
nek ki támrudakkal együtt. Az előkészítés, az ültetőgödrök ki-
ásása és a földcsere már megkezdődött, az ültetések a következő 
három hétben zajlanak le. 

– Több civil szervezet, lakóközösség is jelezte, hogy saját la-
kókörnyezetükben fát ültetnének – számolt be Hintsch György. 
– Az önkormányzat munkatársai nemcsak a helyszín kiválasz-
tásában tudnak segíteni (figyelni kell a közművek vonalára, 
a  földcserére, a majdani lombkorona nagyságára), de abban is, 
mit érdemes ültetni, utána hogyan kell ápolni, gondozni, hogy 
meg is maradjon a facsemete – tette hozzá.

A kerület faállományának folyamatos gyarapítása mellett na-
gyon fontos a meglévő fák  megfelelő ápolása. – Az elmúlt he-

tekben több telefonhívás és e-mail 
érkezett az  önkormányzathoz 
a kerületben zajló gallyazá-
sok miatt. Ezeket a munkákat 
szakemberek végzik, minden 
esetben csak annyit vágnak visz-
sza, amennyit a fa állapota, elhelyez-
kedése indokol – hangsúlyozta az al-
polgármester. 

Számos utcában évek óta nem volt hasonló 
tevékenység, pedig erre nem csupán az időjárás okozta kár-
esetek, fakidőlések megelőzése miatt van szükség. Figyelem-
mel kell lenni a fák egészségi állapotára, az utakra és járdák-
ra belógó, vagy a légvezetékekhez érő, illetve a közvilágítást 
takaró ágakra (utóbbi közbiztonsági szempontból rendkívül 
lényeges). Fakivágást kizárólag indokolt esetben, Fakopp vizs-
gálattal alátámasztva végeznek (ez a fatörzs belső állapotát mo-
nitorozza). A munkálatok május elejéig tartanak, a kerület közel 
50 utcájában, több mint 4000 fa vizsgálatával, ápolásával. A le-
vágott ágakat a helyszínen azonnal ledarálják.

Viszi a kormány  
a szakrendelőket

Háziorvosokat is átvezényelhetnek a veszélyhelyzet idején

Újbuda

Interjú Erkel László  
Kentaur  
díszlettervezővel
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Molnár Gyula, Újbuda ország-
gyűlési képviselője a járvány-
helyzet kapcsán írásbeli 
kérdésekkel fordult Orbán 
Viktor miniszterelnökhöz, 
Pintér Sándor belügyminisz-
terhez és Kásler Miklóshoz, 
az emberi erőforrások 
miniszteréhez.

„Budapest XI. és XXII. kerületében hány 
orvos, egészségügyi dolgozó nem írta alá 
az új egészségügyi szolgálati jogviszony-
ra vonatkozó munkaszerződését?” című 
kérdésében arra vár választ Molnár Gyula, 
hogy konkrétan hányan távoztak a Szent 
Imre Kórházból. Kásler Miklóshoz címzett 
kérdésében pedig arról érdeklődött az or-
szággyűlési képviselő, hogy mikor kapják 
meg a védőoltást házi segítségnyújtást 
végző szociális dolgozók, a családsegítők, 

a bölcsődei, óvodai dolgozók és az ügyele-
tet ellátó pedagógusok.

– Több mint egy hónapja tart az Ország-
gyű lés tavaszi ülésszaka, de a kormány 
és a „133 legbátrabb” nem elsősorban 
a járvány és következményei kezelésével, 
hanem inkább politikai 
manőverekkel foglala-
toskodik – nyilatkozta 
lapunknak Molnár Gyu-
la. – Március első napján 
egészségügyi dolgozók 
ezrei döntöttek úgy: nem 
írják alá az új jogviszony-
ra vonatkozó szerződé-
süket, inkább felállnak. 
Miért egy világjárvány 
kellős közepén szórako-
zik a kormány az orvo-
sokkal, szakdolgozókkal? 
– kérdezi Újbuda ország-
gyűlési képviselője. – Mi 
lesz így az egészségügyi 
ellátással Újbudán? Kér-

déseimre igen furcsa válaszokat kaptam: 
nem árulták el a pontos számokat, legyek 
szíves következtetni az országos adatokból, 
és a kormány szerint éppen „minden idők 
legnagyobb béremelése” zajlik az egész-
ségügyben. Ezt közli a kormány azok után, 

hogy orvosok és egészségügyi szakdolgo-
zók ezrei távoztak! Elképesztő cinizmus! 
Eközben oltásügyben már én is kapom 
a lakossági telefonhívásokat, az emberek 
várják a védőoltást, ám a kormány tájékoz-
tatáspolitikája épp csak a tisztánlátást nem 
segíti – sorolta tovább a képviselő.

Molnár Gyula szerint a kormánypárti 
média megpróbálja elterelni az emberek 
figyelmét a járványügyi adatokról, még-
hozzá ellenzéki politikusok gyalázásával. 
Újbuda polgármestere is a lejárató kam-
pány egyik célpontjává vált, mert jelezte, 
hogy önkéntes orvosként segíti a járvány 
elleni küzdelmet. – László Imre korábban 
évtizedeken át praktizált orvosként, való-
színűleg többet tud az egészségügy világá-
ról, mint azok az orvostanhallgatók, akiket 
a kormány ide-oda vezényel, ezzel indirekt 
módon elismerve, hogy a március elején 
ezerszámra távozott egészségügyi dolgo-
zók nagyon is hiányoznak a rendszerből – 
összegzett Újbuda képviselője.

Újbuda

aktuális aktuális

GARZONHÁZI LAKÁSOK FIATALOK RÉSZÉRE  
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA – 2021.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 
26.) XI. ÖK rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 14. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján 
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzatának 

polgármestere (továbbiakban: 
Polgármester) az alábbi nyílt 

pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja:  
Az önkormányzat fiatalok 
részére kívánja bérbe adni 
azokat a tulajdonában álló 
Budapest, XI., Fehérvári út 

182–190/B szám alatti üres garzonházi 
lakásingatlanokat, melyek a Rendelet 11. §  

(2) bekezdésének megfelelően csak pályázat 
alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakások címe:  
A pályázati kiírásban felsorolt, Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 

182–190/B szám alatti épületben lévő üres lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.
A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:  

•  a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak 
•  a lakások komfortfokozata: összkomfortos

A pályázat célközönsége:  
•  a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,  

illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált,  
•  a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest, XI. kerület közigazgatási 

területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb 
ideje közfeladatot ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben, 

•  állandó jellegű kereső tevékenységet végző és lakástakarékosságot vállaló,  
a pályázat benyújtási határidejéig 35. életévet be nem töltött, vagy a benyújtás évében  

35. életévet betöltő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban élő fiatal.

A pályázAtok BenyújtásánAk hAtáRIdeje: 2021. ápRIlIs 6.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: 

A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
(Budapest, XI. kerület, zsombolyai út 4. szám alatt a portán, valamint Budapest, XI. kerület,  

Bocskai út 39–41. szám alatt a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat internetes  
oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) letölthető.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó 
mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2021. március

dr. László Imre 
polgármester s. k.

pályázati felhívás

– 1848-ban a magyarok szabadságáért mentek az emberek az ut-
cára. Szabadságvágyuk legyőzte a félelmeiket, személyes biz-
tonságukat és életüket is kockáztatva küzdöttek érte. Nekünk 
ma sajnos éppen fordítva van: a szabadságunkat kell korlátoz-
nunk, hogy ne kelljen személyes biztonságunkat és életünket 
kockára tenni – fogalmazott Baranyi Krisztina a IX. és a XI. 
kerület közös, a Petőfi hídon forgatott ünnepi videójában. Fe-
rencváros polgármestere kiemelte: a szabadságharc üzenete ma 
is ugyanolyan aktuális, mint 173 esztendővel ezelőtt, csak éppen 
a szereplők változtak az idők folyamán. – A cenzúra eltörlését 
akkor Landerer nyomdája előtt, most az MTV székház előtt kö-
vetelték, akkor Erdéllyel, most az unióval szeretne uniót a nem-
zet, régi nagyjaink felelős minisztériumot kívántak Budapesten, 
most a tetteiért felelősséget vállaló kormányra volna szükség – 
hangsúlyozta Baranyi Krisztina. – Nemcsak a Nemzeti dal, ha-
nem a Szabadság, szerelem című Petőfi-vers is aktuálisabb, mint 
valaha. 2021-ben Magyarországnak az Európához ragaszkodó 
felén ezt úgy fejezzük ki, hogy a család az család – tette hozzá. 

László Imre, Újbuda polgármestere a márciusi ifjak Tizenkét 
pontjának mottóját idézte: Legyen béke, szabadság és egyetér-
tés. A XI. kerület első embere a szabadságharc egyik legfon-
tosabb üzenetét abban látja, hogy ha az emberek összefognak, 
kiállnak közös és egyedülálló céljaikért, akkor igenis lehet tör-
ténelmet írni. – Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármeste-
rével céljaink és nehézségeink is hasonlóak – emelte ki László 
Imre. – A szövetség által vezetett kerületeket rendkívül nehezen 
érintik a kormányzati elvonások és a járvány okozta bevételki-
esések. A megoldás viszont nem az, hogy széttárjuk a kezün-
ket, és feladjuk, hanem hogy még többet dolgozunk, és közösen 
teszünk az újbudai és a ferencvárosi polgárokért. Az a fontos, 
amiben hasonlítunk, ami közös. Szeretett Dunánk sem elválaszt 
bennünket, mert hidak vannak fölötte, melyek összekötnek ben-
nünket – hangsúlyozta Újbuda polgármestere.

Újbuda

Újbuda  
és Ferencváros  

közös ünnepi  
üzenete

Mi lesz az egészségügyi 
ellátással Újbudán?
Molnár Gyula országgyűlési képviselő kérdései

A kiesett bevétel  
tizedét kéri Újbuda
Több mint 1 milliárdos kiesést okozhat az iparűzési adó 1%-ra csökkentése
Április közepére ígért visszajelzést 
a kormányzat, hogy miként kívánják ellen-
tételezni Újbuda számára a helyi iparűzési 
adó megfelezése miatt kieső bevételt. 

A kormány tavaly december 22-én hozott rendeletet arról, 
hogy a járványhelyzetben a helyi iparűzési adó (hipa) kulcsá-
nak 1 százalékra csökkentésével támogatja a kis- és közepes 
vállalkozásokat (évi 4 milliárd forint nettó árbevétel alatt). 
A 25 ezer lakosnál kisebb településeknek a kieső bevételt 
automatikusan pótolják, a többieknek egyedi egyeztetéseket 
helyeztek kilátásba az önkormányzatok legfontosabb adóbe-
vételi forrásának ellentételezéséről. Míg Budapesten a kisadó-
zók automatikusan megkapták, addig az egyéb vállalkozók 
nyilatkozatban kérhették a 2 helyetti 1 százalékos adókulcsot 
február 25-éig; mint Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes 

március elején a hvg.hu-nak elmondta, végül az érintettek ke-
vesebb mint 40 százaléka élt a lehetőséggel. Budapest így is 
összesen 31,5 milliárd forinttal kevesebb bevételre számíthat, 
ebből a forrásmegosztás alapján 17 milliárd jut a Fővárosi 
Önkormányzatra, a többi a kerületekre. Ez alapján az Újbudát 
érintő bevételkiesés – csak az iparűzési adó miatt – 1 milliárd 
54 millió forint. 

A kompenzációt követelő főváro-
si és a kerületi vezetőkkel február 
25-én találkozott Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter, de az eredmény csupán annyi 
volt, hogy bejelentették, egyenként 
egyeztetnek majd az önkormányza-
tokkal.

László Imre, Újbuda polgármes-
tere március 22-én folytatott online 
megbeszélést a kompenzációról Für-
jes Balázzsal, a Miniszterelnökség 
Budapest és a fővárosi agglomerá-
ció fejlesztéséért felelős államtitká-
rával. Az egyeztetésen László Imre 
ismertette, milyen veszteségek ér-
ték és érik a kerületet a kormányzati 
elvonások, illetve a járvány nyomá-
ban járó gazdasági visszaesés okán, 
miközben a kerület erején felül költ 
a védekezésre. 

A járványintézkedéseket eddig 
400 millió forinttal finanszírozta 
az önkormányzat, a többletkiadások 
és a bevételkiesések már megközelí-
tik a 8 milliárd forintot. A hipaked-
vezmény pedig további 1 milliárd 
forráselvonást jelent az újbudaiaktól. 
A teljes, tehát a többi kormányzati 
megszorítás következtében is előál-
ló 2021-es kiesést csak kisebb részben lehet fedezni a költség-
vetési maradvány felhasználásával. Újbuda Önkormányzata 
az elszenvedett bevételkiesésnek csupán egy tizedére rúgó,  
930 119 000 forint kompenzációt kért a kormányzattól, 
annak érdekében, hogy a veszélybe került beruházásokat, 

fejlesztéseket – olyan kiemelten fontos területeken, mint 
az egészségügy, az oktatás, a lakhatás vagy a sport – ne kell-
jen leállítani vagy törölni. 

– A mostani egyeztetés során az online asztal mindkét ol-
dalán ülők látták, hogy a költségvetés kiadásainak további 
csökkenése a folyamatos, zavartalan működést veszélyeztet-

né. Ez nem lehet érdeke a kormánynak sem – hangsúlyozta 
nyilatkozatában László Imre, hozzátéve: meggyőződése, 
hogy lehet konszenzusra jutni a jövőt illetően. Ilyen időkben 
nem jobb- vagy baloldal van, nem pártok vagy oldalak van-
nak, hanem Újbuda és újbudaiak. 

Kormányzati fejlesztések
Két nagy fejlesztési projekt is érinti Újbudát 
abból a háromból, amelyet a kormány átvállal 
a fővárostól az uniós források felhasználását 
célzó programban. A Fővárosi Közfejlesztések 
Tanácsának múlt heti ülésén Fürjes Balázs, 
a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtit-
kára és Karácsony Gergely főpolgármester 
az uniós források, köztük a járvány miatt 
létrehozott helyreállítási alap felhasználásáról 
egyeztetett (az uniós előírások szerint az alap 
ügyében ez kötelező). Megállapodásuk 
értelmében a kormány összesen 75 milliárd 
forint értékben három beruházást vállal át 
a fővárostól. Az egyik a budai fonódó villamos 
meghosszabbítása a Szent Gellért tértől 
a Kopaszi-gáton át a Budafoki útig, a másik 
a kelenföldi buszpályaudvar felújítása P+R 
parkoló építésével egybekötve, a harmadik 
a pesti rakpartok megújítása. Háziorvosokat is átvezényelhetnek a veszélyhelyzet idején 

Viszi a kormány  
a szakrendelőket
Folytatás az 1. oldalról
Kerületi polgármesterként min-
dent megtett, hogy segítsen az új-
budai Szent Kristóf Szakrendelő-
nek kezelni a rázúduló terheket 
– hangsúlyozta László Imre, aki 
önkéntes orvosként maga is be-

állt a segítők sorába. – Az ellen-
zéki vezetésű önkormányzatok 
oltópontjaira a kormányzat nem 
ad vakcinát, a kormányközeli 
kerületekére igen, például az V. 
és XVI. kerületben – hívta fel 
a figyelmet a városvezető.

– Oltási tervre, tömeges oltásra, 
kidolgozott, átlátható koncepció-
ra van szükség, nem a még műkö-
dő dolgok szétzilálására. Ha most 
a működésképtelen kórházak 
irányítása alá vonják a működő 
rendelőket, abból világra szóló 
katasztrófa lesz – figyelmeztetett 
az orvos-polgármester. 

A Szent Kristóf Szakrendelő 
február 1-je óta készen áll az ol-
tásra. Mint megírtuk, a  Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő 
elvárásainak megfelelően két nap 
alatt kialakították az oltóhelyeket, 
elkészítették a szükséges beosztá-
sokat. – Mindezt azóta is rendsze-
resen frissítették, készenlétben 
álltak – mondta el lapunknak dr. 
Záray Gyuláné ápolási igazgató. 
Ehhez képest a múlt héten arról 
kaptak levelet Sára Botondtól, 
a budapesti kormányhivatal ve-
zetőjétől, hogy az oltás jelenlegi 
szakaszában elegendő oltópont 
áll rendelkezésre, a Szent Kris-
tófnak jelenleg nem kell aktívan 
részt vennie az oltásban. Adott 
esetben erre még szükség lehet, 
erről majd előzetes tájékoztatást 
küld a kormányhivatal.

Újbuda

Drámai helyzetben
A kórházakban mára kialakult drámai helyzethez 
az is hozzájárult, hogy a március 1-jén bevezetett 
kormányzati jogszabály miatt egészségügyi dolgozók 
ezrei távoztak a rendszerből. A Magyarországon 
dühöngő járványról azóta is brutális adatok jelennek 
meg nap mint nap, különösen lakosságarányosan 
nézve. Az egymillió lakosra jutó halottak számában 
(1965 fő, az eddigi összes esetet figyelembe véve) 
a világ országai között a negyedik helyen állunk 
a worldome ters március 24-i összesítése szerint. Ami 
pedig az aktuálisan kórházban ápolt covidosok számát 
illeti, egymillió főre vetítve az elmúlt napokban sehol 
sem volt olyan rossz a helyzet, mint Magyarországon. 
A kormányzati kommunikáció eközben folyamatosan 
azt hangsúlyozza, hogy az első oltások alapján  
17 százalékot megközelítő átoltottsággal az EU-ban 
a másodikak vagyunk. (A beadott vakcinák többsége 
a közös uniós beszerzésből származott.)

Március 15-én Irinyi János szobránál és Irinyi József domborművénél 
helyezett el koszorút dr. László Imre, Újbuda polgármestere,  
Bakai-Nagy Zita és Orosz Anna alpolgármester,  
valamint Bába Szilvia önkormányzati képviselő.

Legyen béke, 
szabadság  
és egyetértés



 | 2021. március 25. | 4 5 | 2021. március 25. |  

M
TI

/V
as

vá
ri

 T
am

ás

aktuálisaktuális

AZ AJÁNDÉKOZÁST MEGKÖNNYÍTŐ JAVASLATAINK: 
0–3 éveseknek: leporello, kartonkönyv, mondókás könyvek;
3–6 éveseknek: rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek;
7–11 éveseknek: mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek;
11–14 éveseknek: meseregények, ifjúsági regények, ismeretterjesztő könyvek;
14+ éveseknek: ifjúsági regények.

Az új vagy újszerű állapotban lévő könyveket az alábbi gyűjtőpontokon lehet  
a kihelyezett gyűjtődobozokba elhelyezni:

• a Savoya Park bevásárlóközpont Auchan áruház-vevőszolgálat melletti önkiszolgáló 
pénztár kijáratánál elhelyezett gyűjtődobozba (Budapest, Hunyadi János út 19, 1117)

• Újbuda Polgármesteri Hivatala, Zsombolyai utcai bejárat mellett, a két fotocellás 
ajtó között elhelyezett gyűjtődobozba (Budapest, 1113 Zsombolyai utca 5.)

A gyűjtés 2021. április 23-ig tart.

Február 14. volt 
a Könyvajándékozás 

Nemzetközi Napja, amelyhez 
idén a sepsiszentgyörgyi Bod 
Péter Megyei Könyvtár saját, 

hosszabb távú kezdeményezéssel 
csatlakozott. 

A program során gyermekkönyvek 
gyűjtését és átadását szervezi meg 
háromszéki, szociálisan hátrányos 

helyzetű gyermekek, illetve csoportjaik 
számára, együttműködve a Kovászna 

megyében szociális tevékenységet folytató 
szervezetekkel, így a Tegyünk Kézdiszékért 

tömörüléssel is.

A székelyföldi Kézdiszentlélek 
testvérvárosaként a könyvgyűjtési 

akcióhoz Barabás Richárd, a kultúráért 
és a nemzetközi kapcsolatokért felelős 

alpolgármester kezdeményezésére 
Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata is 
csatlakozott.

Versenyfutás az idővel

A háziorvosok képesek 
lennének több oltást beadni
Bezártak az iskolák, ahol lehe-
tett, otthoni munkára küldték 
a dolgozókat, ha változó sebes-
séggel is, de folyik az oltás 
a Covid-19 járvány ellen, 
mégsem csökken a fertőzöttek 
száma. Mind többen kerülnek 
kórházba, lélegeztetőgépre, 
és az elhunytak száma is 
növekszik. Miben bízhatunk? 
– kérdeztük dr. Falus Ferenc 
korábbi tiszti főorvost.

– Elsősorban a türelmünkben, a kitartá-
sunkban, abban, hogy az elvárt távolságot 
be tudjuk tartani vagy ki tudjuk kénysze-
ríteni – mondta Falus Ferenc, hozzátéve, 
hogy a mostani hullám gyakorlatilag egy 
új járvány. Tehát különösen óvatosnak kell 
lennünk. A védekezésben továbbra is nagy 
szerepe volna a tesztelésnek, de jellemzően 
az elmúlt időszakban sem végeztek többet 
napi negyvenezernél. Ezek közül minden 
negyedik pozitívnak bizonyult, miközben 
a nemzetközi előírások szerint annyi tesz-
tet kellene végezni, hogy 3–5 százaléknál 
ne találjanak több fertőzöttet. 

– A védekezésben különösen fontos az ol-
tás – emelte ki a volt tiszti főorvos. A mai 
vakcinák elsősorban arra jók, hogy ha va-
laki el is kapja a koronavírus-fertőzést, ne 
legyen súlyosan beteg. Reménykeltő, hogy 
rengeteg kísérlet folyik, és belátható időn 
belül várhatók olyan oltóanyagok, amelyek 
nemcsak sok mutánssal szemben nyújta-

igen valószínű – jelentette ki Falus. Amikor 
hagyták rendben dolgozni a háziorvosokat, 
akkor minden további nélkül be tudtak ol-
tani akár 110 ezer főt egy nap alatt. Vagyis 
így bő kétmillió embert is védetté lehetne 
tennie egy hónap alatt. Most a háziorvosok 
csak parancsot kapnak, de nem tájékoztat-
ják őket rendesen, és nem vonják be a szer-
vezésbe. 

Kérdeztük arról is a volt tiszti főorvost, 
járványügyi szempontból van-e jelentősé-
ge annak, hogy például sportolókat soron 
kívül oltottak be. Számít-e a sorrend, vagy 
csupán az, hányan kapták már meg a vak-
cinát.

Falus szerint nem készítettek rendes ol-
tási tervet, de gyakran még a hevenyészett-
hez sem tartják magukat. Magyarországon 
például a sportolókon kívül Pfizerrel oltják 
a rendőröket – fiatal, egészséges embereket, 
miközben kórházi kezelésre szoruló, króni-
kus betegek várnak a vakcinára. Azt az el-
vet követik, hogy mindegy, milyen áron, de 
meg kell fogni a járványt, amilyen gyorsan 

csak lehet. Ezért például azokat oltják előbb, 
akik több emberrel találkoznak. Míg az eu-
rópai országok általában más elvet követ-
nek: azokat próbálják elsőként megvédeni, 
akik a legveszélyeztetettebbek. Tehát az ál-
dozatok számát igyekeznek minimalizálni. 
Vagyis mondjuk a túlsúlyos cukorbetege-
ket életkortól függetlenül az elsők között 
kellene oltani, mert ők nagyobb rizikónak 
vannak kitéve, mint a kevésbé kockázatos 
csoportba tartozók. 

Dr. Falus Ferenc szerint a lakosság jelen-
tős része szeretné, ha be lenne oltva, hagyo-
mányosan alacsony az oltásokat elutasítók 
aránya hazánkban. Az Európai Unió közös 
vakcinabeszerzése lehetővé tette, hogy Ma-
gyarország gyengébb gazdasági helyzete 
ellenére se maradjon le e téren az erőseb-
bektől. – Most már csak meg kell terem-
teni a feltételeket, és hagyni kellene, hogy 
a háziorvosok a lehető legtöbb embert be 
tudják oltani – mondta Falus Ferenc, koráb-
bi országos tiszti főorvos.

D. J.

nak vé-
delmet, de 
a vírus szervezet-
ben való elterjedését is 
meggátolják. 

Folyik a verseny-
futás az idővel. Falus 
Ferenc szerint a köz-
vetlen oltási kapacitás 
egyáltalán nem szűkös, 
és oltóanyag is érkezik 
az országba. A gondot 
az jelenti, hogy a kor-
mányzat sok helyen nem tudta rendesen 
megszerezni az oltóanyag kiszállítását, 
az érintettek értesítését, például a nem 
megfelelő informatikai rendszer miatt. 
Ráadásul sokszor hosszan kellett várniuk 
az oltandóknak, nemegyszer zsúfolt, kis 
légterű helyeken, ahol esetleg megfertőz-
hették egymást. – Egy ilyen oltási program 
összeállítása nem megoldhatatlanul bo-
nyolult feladat. Akik ezt nem tudják meg-
szervezni, azoknak az alkalmatlansága 

KARANTÉNKIFESTŐ
rajzpályázat gyermekeknek
Újbuda Önkormányzata „Karanténkifestő” címmel 

rajzpályázatot hirdet 6–12 éves  
újbudai gyermekek számára, 2 kategóriában.

Az alkotások bármilyen technikával 
készülhetnek A/4, vagy A/3 méretben, 
szólhatnak a karantén idején átélt jó, 

vagy rossz élményekről, a legváratlanabb 
örömökről, vagy arról, hogy milyennek 

képzelik a járványt követő „új” életet,  
esetleg arról, hogy mi hiányzik  

a leginkább nekik a jelenlegi időszakban.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK: 
kultura.ujbuda.hu/esemenyek

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:
2021. április 14. (szerda) 16.30-ig

Galvani híd:  
Újbuda javaslatai
Nyílt levél Vitézy Dávid részére
BFK Budapesti Fejlesztési Központ Zrt.
Vitézy Dávid 
vezérigazgató úr részére             

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának 
(FKT) 2021. március 25-i ülésének apro-
pójából szeretnénk összefoglalni Újbu-
da Önkormányzatának álláspontját az új 
Duna-híd (a továbbiakban: Galvani híd) 
és a kapcsolódó úthálózat eddig megismert 
terveiről. Az alábbiakban összefoglalt ál-
láspontunkat természetesen már több szó-
beli egyeztetésen ismertettük a Budapest 
Fejlesztési Központtal (BFK). 

A Galvani utca–Illatos út vonalában 
megépítendő Galvani híd Dél-Buda, Cse-
pel és Dél-Pest városrészek összekapcso-
lásával jelentős gazdasági és társadalmi 
előnyöket biztosíthat Újbuda számára, to-
vábbá a kerület északi részein lehetőséget 
teremt a közúti forgalom csökkenésére is. 
Mindezek alapján az új híd megépülése 
a kerület belső városrészei esetében (Lágy-
mányos, Szentimreváros, Gellérthegy, 
Észak-Kelenföld) jelentős levegő- és zaj-
szennyezés-csökkenést, a környék élhető-
ségének javulását eredményezheti. 

Az előnyök mellett azonban fontos 
kockázatot is hordoz a beruházás az Al-
bertfalva és Dél-Kelenföld városrészeket 
érintő előrejelzett forgalomnövekedésen 
keresztül. A káros hatások minimalizálá-
sa érdekében az alábbi szempontok figye-
lembevételét kérjük a Budapest Fejlesztési 
Központtól:
1. A BFK a budai oldalon is megfelelően 

tájékoztassa a lakosságot a beruházás 
részleteiről és lehetséges következmé-
nyeiről, továbbá csatornázza be az újbu-
dai lakosság véleményét is a tervezés fo-
lyamatába. A BFK hozza nyilvánosságra 
az I. szakaszra (Fehérvári út és Gubacsi 
út között) vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmányt és a környezeti hatástanul-
mányt. A BFK hozza nyilvánosságra 
ezen tanulmányok köz-
érthető összefoglalóját 
is, amelyet az egyezte-
tések során 2021 február 
végére ígért Újbuda Ön-
kormányzatának.

2. A lehetséges forgalmi 
hatásokra tekintettel 
a BFK vizsgálja felül leg-
alább az I. szakasz budai 
oldalának engedélyezé-
si tervdokumentációját 
az alábbi szempontok 
szerint: 
a) Az egyeztetések során „Élhető Galva-

ni híd” néven hivatkozott, a jelenlegi 
tervekhez képest csökkentett közúti 
kapacitású változat jelentősen eny-

hébb forgalomnövekedéssel is járhat, 
mint a jelenlegi változat megvalósu-
lása. A mérsékelt forgalomnövekedés 
annak hatásaként érhető el, hogy a ter-
vezők által meghatározott, mérsékelt 
kapacitáshoz fog igazodni a forga-
lom, nem pedig a jövőbeni lehetséges 
legnagyobb forgalomhoz igazítjuk 
a tervezett kapacitást. Készüljenek 
tervek és forgalmi modellvál-
tozatok, amelyek tükrözik ezt 
a szemléletet, és amelyek le-
hetővé teszik a megalapozott 
döntéshozatalt a budai oldal 
úthálózatáról is.

b) A Szerémi út és a Budafoki 
út Galvani utcától északi 
irányba haladó szakaszain 
ne történjen a beruházás 
keretein belül közúti kapa-
citásnövelés, és a Galvani 
út csomópontjai se enged-
jenek többletterhelést ezekre 
a szakaszokra. A Budafoki út 
érintett szakaszát úgy tervez-
zék meg, hogy a későbbiekben 
alkalmas legyen villamos (a budai 
fonódó) fogadására is. 

c) A BFK mutassa be a különböző meg-
valósítható változatokra a forgalmi 
szimulációk eredményeit, különös te-
kintettel 
• a Szerémi út és a Galvani utca cso-

mópontjának várható forgalmára;
• a Budafoki út és a Galvani utca cso-

mópontjának várható forgalmára;
• a Fehérvári út és az Andor utca cso-

mópontjának várható forgalmára;
• az Andor utca és a Szerémi út várha-

tó forgalmára;
• a Fehérvári út, a Tétényi út és a Bu-

dafoki út déli szakaszának várható 
forgalmára az M0-ás autóút várható 
forgalmi változásának tükrében. 

d) A módosított tervekkel egy időben 
a BFK mutassa be a déli körvasút 

és az új Duna-híd pro-
jektek párhuzamos 
megvalósítására vonat-
kozó ütemezési elkép-
zeléseit. Részletesen 
ismertessék, milyen 
ideiglenes forgalom-
szervezési feltételek 
mellett valósítható meg 
a két beruházás egy-
szerre, anélkül hogy 
a gépjárműforgalom 
akár évekre megbénul-
jon a XI. kerületben. 

e) A kerület a Fővárossal közösen a jelző-
lámpaprogramokat olyan módon felül-
vizsgáltatja a potenciálisan forgalom-
növekedéssel érintett útszakaszokon, 

hogy a forgalom a sűrűn lakott terüle-
ten folyamatosan haladjon, és ne a la-
kott területeken belül (például Andor 
utcán) torlódjon. 

3. A BFK a beruházást olyan projektele-
mekkel kiegészítve valósítsa meg, ame-
lyek  biztosítják, hogy Újbuda lakossá-
gát minimálisan érintsék a lehetséges 
hátrányok, viszont minél inkább része-
sülhessenek az előnyökből. Újbuda Ön-
kormányzata az alábbi projektelemekkel 
látja ezt kivitelezhetőnek: 

a) A BFK ígéretének megfelelően a híd-
dal egy időben valósuljon meg a villa-
mospálya kialakítása is. 

b) A híd megépülésének idejére a bu-
dai fonódó villamos II. üteme is ké-
szüljön el a Dombóvári útig, a BFK 
pedig működjön együtt a Fővárossal 
és a Budapesti Közlekedési Központ-
tal (BKK) a fonódó Budafoki úton 
történő minél hamarabbi, Savoya par-
kig tartó továbbvezetésében. Az Új-
buda déli részein újonnan megépült 
lakóparkok és irodaházak által oko-
zott közúti forgalmi többletterhelést, 
csak a fonódó villamosvonal további 
kiépítésével és kerékpáros infrastruk-
túra kialakításával lehet érdemben 
enyhíteni. 

c) A forgalomnövekedéssel érintett új-
budai útszakaszok mentén a beru-
házás előtt és után végezzen a BFK 
zajmérést, és az eredménynek meg-
felelően finanszírozzon passzív zaj-
védelmi intézkedéseket (pl. nyílászá-
rócsere), ahol szükséges. Az újonnan 

épített utakon „csendes aszfalt” al-
kalmazását tartjuk szükségesnek, 
azzal, hogy a beruházással egyidő-
ben a BFK finanszírozza az Andor 
utca kopórétegének cseréjét csendes 
aszfaltra, valamint más zajvédel-
mi beruházásokat. A Fehérvári út 
és a Galvani utca kereszteződésében 
a villamosok vágánykereszteződéseit 
az elérhető maximális zaj- és rez-

géscsillapítás mellett építsék ki. 
Az Etele út és a Fehérvári út ke-

reszteződésénél alkalmazotthoz 
hasonló műszaki megoldások 
Újbuda Önkormányzata szá-
mára nem elfogadhatóak. 
 d) A BFK az ígéretének 
megfelelően a beruházás 
keretében valósítson meg 
a Galvani utca mentén 20 
méter szélességben zöld sá-
vot, emellett a beruházással 

érintett lakóövezetben, így 
az Andor utcában és a környező 

lakóövezetben is magas színvo-
nalú zöld fejlesztéseket végezzen 

el. A zöldterületen belüli funkciók-
ról konzultáljon a helyi lakosság-
gal és Újbuda Önkormányzatával. 
A Galvani utcában törekedni kell 
az építési területen már meglévő fák 
megőrzésére, akár a tervek szükség-
szerű módosításával.

e) A BFK a kiviteli tervek és a kivitele-
zés során vegye figyelembe az Újbuda 
Önkormányzata által megrendelésre 
kerülő Duna-parti zöldfelületi koncep-
ciótervet, valamint vállalja a sétány 
Hengermalom út és Kondorosi út közti 
kivitelezését a híd megépítésével egy 
időben. 

f) A kerékpáros infrastruktúra épüljön ki 
a Fehérvári út és az Egér út között is.

Végezetül még egyszer szeretnénk kiemel-
ni a döntéseket megelőző, valódi párbe-
széd fontosságát a Galvani híd kapcsán 
a fejlesztéssel érintett budai területeken 
az érintett lakókkal, civil szervezetekkel, 
érdekképviseletekkel. Egy új híd építése 
rengeteg előnyt biztosít a főváros egészé-
nek és az érintett kerületeknek is. Ugyan-
akkor valódi konszenzus akkor tud szület-
ni a fejlesztés kapcsán, ha minden érintett 
szereplő érdekei megjelennek és érvénye-
sülnek a tervezés, illetve a megvalósítás 
folyamata során. 
Bízva a további együttműködésben!

Budapest, 2021. március 23.

Üdvözlettel:
Dr. László Imre Orosz Anna
polgármester alpolgármester

VISELJ  
MASZKOT!

RENDSZERESEN MOSS KEZET  

VAGY FERTŐTLENÍTS! TARTSD A 3 LÉPÉS 
TÁVOLSÁGOT!

(igen, unalmas, de itt a harmadik hullám, ideje elismételni...)
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Az NHE elnökével, az 1963 
óta tag Koltai Jenővel, vala-
mint ügyvezető elnökével, 
Ferenczy Dénessel az új-
budai horgászélet egyik fő 
helyszínén, a Szabadság 
hídnál találkoztunk. Kol-
tai Jenő az engedélyek 
ügyintézésén túl azt tartja 
a legfontosabbnak, hogy 
a Lágymányosi utcában 
vizsgáztatás is zajlik, amit 
nem sokan vállalnak fel 
a hazai szervezetek közül. 
A Sasadon élő elnök a pan-
démia alatt is foglalkozik 
az utánpótlás-neveléssel, 
több mint 1000 gyermek-
korú tagja van az egye-
sületnek. Népszerűsítő 
rendezvényeket, tájékoz-
tatókat is szerveznek – bár 
most a járvány közbeszólt 
–, de Koltai Jenő is tudja, 
a régi horgászestek hangu-
lata már a múlté.

– Régebben a verseny-
sportra is nagyon odafi-
gyeltünk. Gyerekeknek tar-
tottunk évente két versenyt, 
bajnokok is lettek – számolt 
be az NHE vezetője. – Saj-
nos a felnőttek részéről 
egyre kisebb az érdeklő-
dés a közösségi események 
iránt, így főleg az utánpót-
lás-nevelésre, a gyerekekre 
koncentrálunk. A kicsik 
nemcsak a horgászatról ta-
nulhatnak itt, hanem a ter-
mészettel is behatóan meg-
ismerkednek – tette hozzá.

Ferenczy Dénes ügyve-
zető elnök 14 esztendős 
korában, 1956-ban váltotta 
ki első horgászengedélyét. 
A hobbiját érintő változá-
sokat is figyelemmel kísér-
te. Megtapasztalta, hogy 
az utóbbi években az uniós 
szabályozások eredménye-

képp nagy folyóink vize sokkal tisztább lett, élőviláguk 
újra megerősödött. Ezt az Újbudán horgászók is igazolni 
tudják: bizonyos időszakokban, napszakokban egész szép 
fogásra lehet szert tenni a főváros közepén, ahol a legjobb 
időszak májustól október végéig tart.

– Harminc–negyven esztendővel ezelőtt is megettük 
az itt kifogott halakat, de nem volt finom az ízük – mondta 
az ügyvezető elnök. Üzemanyagra emlékeztetett. Az el-
múlt tíz évben azonban teljesen eltűnt ez a rossz mellékíz 
a fővárosban kifogott halakból. Az ügyvezető leginkább 
a harcsát kedveli az asztalon, de szívesen fogyasztja a ha-
lászlét és a sült keszeget is.

Ferenczy Dénes szerint a dunai horgászat számára a leg-
többet a vízminőség javulása mellett az jelentette, hogy 
Magyarországon a természetes vizeken megszüntették 
a kereskedelmi halászatot, így nagyon szépen fejlődhet 
a halállomány. A Dunában az egyik leggyakoribb zsák-
mány a paduc, de jászkeszegből, karikakeszegből, dévérből 
sincs hiány. A fenekező módszer hívei sem panaszkodhat-
nak: sok márnát lehet kifogni Újbudán. Akik az éjszakai 
horgászatot és a műcsalis pergetést kedvelik, azoknak sül-
lő, kősüllő is akadhat a horgára. A nappali pergetők pedig 
gyakran fognak balint, ennek állománya a folyó tisztulása 
nyomán igen szépen növekedett. Harcsára éjszaka, csónak-
ból kuttyogatva mennek, nemegyszer hallani, ahogy a vi-
zet ütögetve csalogatják a bajszos ragadozókat. Bármilyen 
hihetetlennek tűnik, a Szabadság híd közelében egy 45 ki-
lós harcsát is kiemeltek már a vízből.

Újbudán az élő Dunán kívül nincs sok lehetőség a horgá-
szatra. A kelenvölgyi Kék-tóba ugyan rendszeresen telepí-
tenek halakat, ám az még a Feneketlen-tónál is kisebb, ahol 
viszont már régóta tilos horgászni. Az ottani lehetőséget 
az ügyvezető elnök elmondása szerint azért szüntette be 
az önkormányzat, mert a stégeket olyan felelőtlen emberek 
is használták, akik szemeteléssel beszennyezték a vizet, 
emellett a téli síkosságmentesítésre használt vegyszerek 
bekerültek a tóba, jelentősen rontva vízminőségét. Maradt 
a Duna, bár horgász szempontból a legjobb részét, a Lágy-
mányosi-öblöt szintén elvették a pecásoktól, azzal az in-
dokkal, hogy veszélyt jelenthetnek a sétálókra.

A Szabadság hídtól a Kopaszi-gátig terjedő partszakaszt 
jelöli meg Ferenczy Dénes mint a horgászatra ma legin-
kább alkalmas területet Újbudán, ahol szabad horgászni. 
Maga a Kopaszi-gát hiába lett szép és rendezett, az ott 1909 
óta horgásztanyát fenntartó Budapesti Sporthorgász Egye-
sületnek is mennie kellett. Ferenczy Dénes megérti, hogy 
a gátra nem engedik a horgászokat, mert sok gyerek szalad-
gál ott, de szerinte az erőmű oldalán biztos nem okoznának 
problémát. Az építkezést végző tulajdonos azonban nem 
járult hozzá ehhez, így az öbölbéli élményekről teljesen le 
kellett mondania az újbudai pecásoknak.

Hogy miért is jó horgászni? Koltai Jenőt például meg-
nyugtatja, ha előkészíti a felszerelést, és bedobja a csalit 
a vízbe. – Még a fővárosi lebetonozott Duna-parton is kö-
zelebb kerül így a természethez az ember – vallja az egye-
sület elnöke, aki még egy szempontot megemlít. Ez pedig 
a zsákmányszerzés. Van, aki pénzt, anyagi javakat, vagy 
éppen pozíciót akar, mások hatalomra, kapcsolatokra haj-
tanak, de a zsákmányolás ösztöne mindenkiben ott van, 
egyidős az emberiséggel, csak ma másként éljük ki. Koltai 
Jenő szerint a horgászat azért korrektebb sport a vadászat-
nál, mert a halnak több esélye van a megmenekülésre, nem 
beszélve arról, hogy sok horgász rendszerint visszaengedi 
fogását a vízbe. Arra az élményre hajtanak a legtöbben, 
hogy képesek megszerezni a zsákmányt. Meglehet, akad 
olyan horgász Újbudán, aki már többször kifogta ugyanazt 
a halat, és mindig nagyon tudott neki örülni.

D. B. S.

aktuálisaktuális

A Nagybudapesti Horgászok Egyesületét 
(NHE) 1947-ben hozták létre. A megalakulást 
Metzler Béla Haller utcai fodrászmester, 
lelkes horgász kezdeményezte, aki már 
a háború előtt felismerte, hogy számos 
fővárosi társa mekkora erőt képviselhet 
együtt. Elképzelését azonban csak a háború 
után válthatta valóra. A József körúti Bandl 
étterem volt az alakuló ülés színhelye, ahol 
egyhangúan őt választották meg elnöknek. 
„Béla bácsi” – ahogy mindenki ismerte – 
közismert volt szociális érzékenységéről, 
minden horgász szerette, tisztelte. Az NHE 
taglétszáma már az első évben négyszáz 
fölött volt, és folyamatosan emelkedett, 
olyannyira, hogy a '80-as években megha-
ladta a harmincezret.

Manapság, hasonlóan a legtöbb olyan hobbitevékenység-
hez, amely nem az internethez, elektronikus kütyükhöz 
köthető, a horgászás is hátrébb szorult. Az Újbudán műkö-
dő horgászegyesület azonban még most is több mint 8000 
tagot számlál, ezzel az NHE az egyik legnagyobb ilyen 
szerveződés Magyarországon. Irodahelyiségük a Lágy-
mányosi utca 14. szám alatt található, ahol munkanapokon 
a horgászengedélyek átvétele, illetve megújítása mellett 
horgászvizsgát is lehet tenni. 

Sportsikerek
Az NHE vezetői büszkék a 74 esztendős múltra, számon tartják, hogy első elnökük milyen 
nagy lendülettel szervezte be a fiatalokat. A Téli horgászesték alkalmával megkezdett 
oktatásból nőtte ki magát a Horgásziskola közismert előadókkal. Kiemelkedő dobósport-
sikereket is elértek az egyesület tagjai: dr. Fehér Miklós világbajnok lett távdobásban, 
ifj. Dienes Ferenc pedig sokszor állhatott a dobogó legfelső fokán összetettben. Az NHE 
a '60-as évek vége felé kapcsolódott be a halfogó versenysportba is, ahol szintén remek 
eredményeket értek el. Ferenczy Dénes 1973-ban nyert országos egyéni bajnokságot, 
az egyesület 2011-ben nyerte meg az I. osztályú csapatbajnokságot, és számos esetben 
volt dobogós. A most 79 éves Hunyady Szabolcs a magyar válogatott tagjaként ötödik lett 
az írországi Coimbrában megrendezett halfogó világbajnokságon. Az NHE a nők érdeklő-
dését is igyekezett felkelteni, és az eredmények nem is maradtak el: Halécius Judit a női 
horgászok első versenyén ezüstérmet szerzett.
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Nagy múltú 
horgászok  
a Szabadság 
híd alatt

Bármilyen hihetetlen, 
a Szabadság híd közelében 
egy 45 kilós harcsát is 
kiemeltek a vízből

1946, pesti alsó rakpart lépcsője, 
a Szabadság híd közelében

Üzenet Kézdiszentlélekről

Húsvéti gondolatok és üdvözlet 
székelyföldi testvértelepülésünkről
A húsvét Kézdiszék egyik legje-
lentősebb ünnepköre, amikor 
a székely családok, közös-
ségek is Jézus kereszthalálára 
és feltámadására emlékeznek. 
Jelentőségét az is fokozza, hogy 
hat héten át készülünk rá. 
A farsangi vidám hetek után hamvazó-
szerdától egészen húsvétig tart a nagyböjt, 
amikor víg mulatságokat és esküvőket nem 
szervezünk. Az ünnepkör eseményei virág-
vasárnappal kezdenek sűrűsödni, amikor 
barkát szentelünk a templomban annak 
emlékére, hogy a Jeruzsálembe bevonuló 
Jézust pálmaágakkal üdvözölték.  Virágva-
sárnaptól, amikor a szentelt barka, vagyis 
a pimpó bekerül a szobába, már érezni le-
het, hogy közeledik az öröm, a feltámadás. 
Van, amikor a pimpót már egy héttel virág-
vasárnap előtt beszerezzük, de csak a szen-
telés után szabad bevinni a házba. Akinek 
nincs, annak a ministránsok adnak szent-
mise előtt. Ezeknek a megszentelt ágacs-
káknak különleges hatást tulajdonítunk, 
megvédik a családot különböző ártalomtól, 
csapástól, betegségektől vagy villámcsa-
pástól. 

A húsvét előtti nagyhéten általában el-
halkulnak a falvak, az emberek csendben 
készülnek az ünnepre. A templomok ha-
rangjai nagycsütörtök déltől egészen a fel-
támadásig elnémulnak, ilyenkor „Rómába 
mennek”. A templomban a keresztet fehér 
színű gyászlepellel takarjuk le, a mellékol-
tároknál virágokkal díszítjük Jézus jelké-
pes sírját. 

Székelyföldön már nagypénteken elkez-
dődik az ünnepi étkek készítése. Ekkor 
vágjuk le a bárányokat, melyeket szomba-
ton a kenyérsütéssel együtt a kemencében 
készítünk el. Az aprólékokkal töltött bá-
rány elengedhetetlen az asztalról húsvét 
reggelén.

A színkatolikus falvak családjai hús-
vétvasárnap a reggeli misén szenteltetnek 
ételt. A radinás kasba általában frissen 
sütött kenyeret, főtt sonkát, kalácsot, bá-
ránysültet, főtt tojásokat, bort, pálinkát 
és sót, valamint bicskát is tettek (a radina 
a komatál megfelelője – a szerk.). A díszes 
kendővel letakart kosarat általában az oltár 
előtti lépcsőre helyezik el, majd a plébános 
a mise alatt megáldja az ételneműket, me-
lyeket a család együtt fogyaszt el, minden 
morzsát megbecsülve.

Húsvét másodnapjára a legények elin-
dulnak a locsolkodásra. Útközben, ahol 
kutat találnak, kihúznak egy veder vizet, 
s azzal locsolnak délig, amíg a templom-
toronyban meg nem szólal a harang, on-
nantól csak szagosvízzel szabad locsolni. 
(A szagosvíz az a kölni vagy a parfüm.) 
Az ügyesebb legények verset is mondanak, 
cserébe az asztalra van terítve egy csomó 
finom sütemény. Idei bárány és piros tojás 
is kerül közéjük; a tojást a lányos házak-
nál rendszerint nagypénteken festik meg, 
hogy ajándékba adják a locsolásért. Régen 
a keményre főzött tojásokra viasszal írták 
a mintákat, színezésre az erdő-mező nö-
vényeit használták. A hagymahéj rozsda-
színűre, a tölgyfahéj, a sáfrány, a vadalma-, 
vadkörtevirág, az égerfa héja, a kökörcsin 
virága sárgára festik a tojásokat. Az égerfa 

bogyója kékre, a lencse és a gubacs feke-
tére fest, a bürök zöld, gálickővel vegyítve 
sötétpiros színt ad. Festés után szalonna-
bőrrel áttörölték a héjat, hogy csillogjon. 
A tojásfestés és -ajándékozás praktikus 
magyarázata, hogy a böjt alatt összegyűlt 
tojásokat el kell fogyasztani.

Régebben volt olyan, hogy szegfűt tűz-
tek a locsolkodó mellkasára, s akkor tudta, 
hogy május első éjjelén vagy zöld ágat kell 
vigyen – ami a nyírfa vagy a májusfa, ki 
hogy ismeri –, vagy pedig egy zenét elhúz-
tak a lány udvarán szépkürttel vagy harmo-
nikával, esetleg hegedűvel. 

Manapság nagyjából ugyanez van, de 
az írott tojások festésével, a hagyomá-
nyokkal már közülünk is egyre kevesebben 
foglalkoznak. A fiatalabb gyermekek meg-
tanulnak egy verset, de nem olyan szépet, 

mint nagytatáink tették. Locsolkodnak, 
szavalnak, s kapnak ügyesen egy-egy to-
jáskát. Déli 12 órakor nekik uccu hazafe-
lé, jönnek a nagyobb legények, s nemcsak 
azok, mert az idősebbek is el-elmennek lo-
csolni. A húsvét bállal, zenés mulatsággal 
ér véget.

Az ünnepekre a kisebbeknek sok tojást, 
a nagyobb legények ügyeljenek magukra 
menet közben, s a férfiak is serénykedje-
nek erősen! A lányoknak sok locsolót kívá-
nunk, s reméljük a nagymamákat is meglo-
csolják, ők se hervadjanak el jövőre!

Kellemes húsvéti ünnepeket!
Forrás: Kakas Zoltán:  

Háromszéki írott tojások
Pozsony Ferenc: Háromszéki ünnepek

Baráti elbeszélgetésekből jegyezte:  
Kaczeus Beáta testérvárosi kapcsolattartó

ÉRTESÍTÉS 
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ  
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszté-
si stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) 
Kormányrendelet 29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatom Önöket, 
hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a településkép 
védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) rendelet felülvizsgálatát és mó-
dosítását megkezdte.

A felülvizsgálatra elsősorban a településfejlesztési koncepcióról,  
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben történt változások átvezetése 
céljából kerül sor, különös tekintettel az építmények rendeltetésének 
módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása esetén 
lefolytatandó településképi bejelentési eljárás lefolytatása tekintetében. 
A módosítás érinteni fogja a reklámelhelyezés szabályainak megválto-
zását. A rendelet használata során szerzett tapasztalatok is átvezetésre 
kerülnek.

A rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes véleményüket, észre
vételeiket a lakosok és az érintettek 2021. 03. 24. és 2021. 04. 24. között  
a foepitesz@ujbuda.hu email címen írásban tehetik meg.  
A partnerségi egyeztetés keretében a Főépítészi Igazgatóság lakossági 
fórumot tart 2021. április 5én 15.00kor. A lakossági fórum a járvány-
helyzetre tekintettel online lesz megtartva. Az érdeklődők a fórumhoz 
a Főépítészi Igazgatóság felületére belépve (kozigazgatas.ujbuda.hu/
foepitesziigazgatosag), majd az ott megadott linkre kattintva tudnak 
majd csatlakozni.

Az településképi rendelet módosításának tervezetével kapcsolatos 
lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében kerül 
majd sor. A véleményezési dokumentum a www.ujbuda.hu oldal hirdetmé-
nyei között, valamint a Főépítészi Igazgatóság oldaláról lesz elérhető. 
A partnerségi egyeztetés pontos időpontjáról  
a későbbiekben fogjuk tájékoztatni Önöket.

Budapest, 2021. március 8.
Tisztelettel:  

Schreffel János,  
főépítész-igazgató

KOMPOSZT
AKCIÓ!
A tavaszi nagytakarítás keretében a zöldhulladék  
környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást is  
szeretnénk tovább népszerűsíteni a lakosság körében, ezért Újbuda 
térítésmentesen biztosít komposztkereteket a lakosságnak a készlet  
erejéig (minden társasház és családi ház egy-egy darabot kaphat).

Keretek átvétele:  
a Hamzsabégi út 60. szám alatt 
2021. MÁRCIUS 16. és ÁPRILIS 16. 
között vehetők át – a készlet erejéig 
– hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig.
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Budapest vízben gazdag város, a Dunán kívül számos 
forrás van a területén, köztük sok a gyógyvíz. Ezek 
nagy részét már a törökök is kihasználták, több fürdőt 
építettek, néhány napjainkig is megmaradt valami-
lyen formában. A 19. század során a város számos 
pontján tört fel gyógyvíz, vagy azért, mert keresték, 
vagy más fejlesztések „melléktermékeként”. Az, hogy 
Újbuda olyan, amilyennek ma ismerjük, egy kútnak 
is köszönhető: Magyarország egyik legelegánsabb 
gyógyfürdője miatt vált népszerűvé 
és híressé a környék. Pedig az Erzsébet 
Sósfürdő csupán száz esztendeig 
működött. 

A legrégebbi dél-budai keserűvízforrást a mai Szent Imre 
Kórház területén fedezték fel véletlenül, kútásás közben, 
1853-ban. Kelenföld még nem épült ki akkoriban, első-
sorban földművelő vidék volt, remek megélhetést nyújtott 
a földtulajdonosoknak. Ugyanakkor a vám, amelyet Buda 
városhatárán kellett fizetni, meglehetősen magas volt, így 
sokan próbáltak kutat fúrni, hogy könnyebb legyen a nö-
vényeket öntözni, gazdagabb termésük, így nagyobb jöve-
delmük legyen. A mai Tétényi út környékén gazdálkodó 
Schleisz György is kútásásra adta a fejét, ám meglepve ta-
pasztalta, hogy a feltörő víz sós és annyira keserű, hogy még 
az állatok is menekültek tőle. A hagyomány szerint ekkor 
érkezett egy katonatiszt a környékre, aki nagyon szomjas 
volt, és kért a vízből. A gazda legnagyobb meglepetésére 
a tiszt az első korty után örömmel kiáltotta: ez gyógyvíz! 
Schleisz György ezután vizs-

gáltatta be a vizet Unger Ferenc patikussal, aki 
megállapította, hogy a glaubersóban gazdag forrás hatásfoka „a leghíresebb 
gyógyvizek közé méltán sorolandó”, majd azonnal megvásárolta a telket, hogy 
mihamarabb kiaknázhassa a kútban rejlő lehetőségeket. 

Az első forrást, amely fölé fürdőházat emeltek, Hildegard névre keresz-
telték Albrecht Frigyes kormányzó és katonai főparancsnok neje iránti tisz-
teletből. A vizet Budai Király Keserűvíz néven később palackozni kezdték, 

de az, hogy ivócsarnokban is lehetett fogyasztani, illetve fürdő is épült 
rá, egyedülállóvá tette a dél-budai keserűvizek között. Ám nem ez volt 
az egyetlen forrás a környéken: a közelben 1855-ben tártak fel egy új kutat, 
amelyet Ferenc József császár fiatal feleségéről neveztek el Erzsébetnek. 
A fürdőház szomszédságában egy vendéglő is helyet kapott, és az említett 
palackozóüzem is itt épült fel. 1877-ben már 40 kád állt a betegek rendelke-
zésre, valamint négy épület vendég- és orvosi szobákkal. 

A keserűvizet gyomor- és vastagbél megbetegedések, emésztési zavarok, 
bőrelváltozások, gyulladások, túlsúly, lelki problémák, valamint aranyér 
és női bajok elleni gyógymódként javallották, így nagyon hamar népsze-
rűvé vált, nem csak a környéken élők körében; a kutakat messze földről 

is fölkeresték a gyógyulni vágyók. Az Er-
zsébet Sósfürdő sikerét a tulajdonosváltások sem vetették vissza, olyany-
nyira, hogy a helyi utcaszerkezet tervezésekor városközpontként kezelték 
a gyógy üdülőt, a Kelenföldi pályaudvar és a fürdő közé közvetlen főutat 
terveztek. A sósfürdő népszerűségét mutatja, hogy a századfordulón egé-
szen odáig járt villamos – holott a környék ekkoriban még alig épült ki –, 
sőt, a vendégekért a fürdő társaskocsijai is bementek a fővárosba. 

Az üdülőterület is folyamatosan fejlődött. 1881-ben Mattoni Henrik, több 
keserűvízforrás tulajdonosa vásárolta meg a telket, és Ybl Miklós tervei 

szerint új szárnyakkal bővítette a fürdőkomplexumot: ülőmedencéket, 
zuhanyzókat alakítottak ki, valamint hatvanöt márvány-, cink- vagy 
rézkáddal ellátott fürdőszobát. Mattoni idejében bővült a létesítmény 
szállodával, hozzá kapcsolódó társalgóval is, vendéglőt húztak fel, or-
vosi lakrészt hoztak létre, vízvezetéket, valamint gépházat építettek 
ki. Az épület körül egyre nagyobb területet parkosítottak, ahol egy 
kis kápolna is helyet kapott. Az üdülőtelep a kor minden luxusával fel 
volt szerelve, beleértve a berendezéseket, olyan technikai vívmány is 
szolgálta a vendégek kényelmét, mint a telegráf. 

Hogy mennyire jól érezték magukat az itt pihenők, azt a korabeli 
sajtóban megjelent cikk is jól szemlélteti: „Az igazgatóság a ven-
dégek szórakoztatásáról czélszerűen gondoskodik. A nyári idény 
tartamára egy jó hírű zenekart szerződtet tánczczal és tombola-
játékkal összekötött zeneestélyeket, továbbá környékbe való ki-
rándulásokat rendez stb. A fürdővendégek rendelkezésére állanak 
a társalgó-terem zongorája, több rendbeli politikai és szépirodalmi 
lap, valamint egy kis könyvtár is. A gyógyhely társaséletét egy-
szerűség jellegzi. A vendégek egymáshoz való viszonya fesztelen 
és a fürdőnek az ország minden részéből érkező lakói, valamint 
az idegenek csakhamar kis együvé tartozó családot képeznek. 
Még a reggeli órákat rendesen az ivókura és a fürdőzés foglalja el 
a nap második fele nagyobbrészt kirándulásokra, vagy hosszabb 
sétákra fordíttatik. Az esteli órákban pedig a vendégek nagyobb 

része a társalgó terembe gyül, mely ilyenkor a társasélet központja. Eset-
leg ily alkalomkor kisebb hangversenyek rögtönöztetnek és pedig kivá-
lólag a fürdővendégek vagy hozzátartozóik által; ezek után nem ritkán 
táncz, vagy egy társasjáték következik, míg végre a tíz óra bekövetkezte 
mint azt a házszabályok előírják, a vidám együttlétnek véget vet”. 
Az építkezések és a jól megszervezett működés mellett az igazi fejlesztés 
a további kutak feltárása volt. A 20. század fordulóján a területen már hét 
forrásból termelték ki a vizet, felváltva, nehogy idő előtt elapadjanak. Eb-

ben az időszakban már naponta több mint húszezer liter gyógyvizet nyertek 
ki, kisebb hányadát a mai kórház területéről, nagyobb részét a mai Bikás 
park, Tétényi út és Bártfai úti sarkánál feltárt kutakból. A legmodernebb 
technológiát vetették be: gőzgépek szivattyúzták ki a földből a vizet, ame-
lyet speciális tartályokban tároltak, a megfelelő hőfokot pedig gőzzel sza-
bályozták. A kitermelt víz egy részét palackozták, és Európa országaiba 
exportálták. A kezdeti évi százezer után öt évtizeddel már hétmillió palack 
keserűvizet értékesítettek külföldön. Jutott belőle jótékony célra is: számos 
kórháznak, rehabilitációs központnak és szegényháznak adományoztak 
a gyógyító nedűből. 

Az Erzsébet Sósfürdőnek köszönhetően a környező területek is egyre 
népszerűbbek lettek, a jó levegő, a környezet és persze az infrastrukturá-
lis fejlődés miatt gombamód szaporodni kezdtek a lakóházak a közelben, 
a századelőn már igazi villanegyed épült ki. A 20. század elején új tulajdo-
nosok kezébe került a komplexum, akik közel egy évtizedig aknázhatták 
ki annak előnyeit. A Kozmutza házaspár ideje alatt a fürdőt téliesítették, 

így az év bármely szakában érkezhettek ide a gyógyulni vágyók. A kö-
vetkező évtizedekben azonban a többszöri modernizálási kísérletek elle-
nére is megkopott a fürdő fénye, bankok, részvénytársaságok adták-vet-
ték tulajdonjogát, végül az Országos Társadalombiztosítási Intézet kezébe 
került. A hanyatlásban komoly szerepet játszott a gazdasági világválság, 

hiszen jóval kevesebben engedhették meg maguknak ezt a feltöltődést, de 
a környék is sokat vesztett vonzerejéből. Megjelentek a gyárépületek, ame-
lyek nemcsak a látványt rontották, hanem a levegő minőségét is. Ráadásul 
a két világháború között a fürdő környezetét is beépítették, minek folytán 
a felszíni kutak vízhozama jelentősen csökkent. Aztán 1943-ban a kutatók 
váratlanul 49 fokos termálvízre bukkantak 536 méter mélyen, erre nőgyó-
gyászati fürdőkórházat akartak telepíteni, ezt a tervet azonban meghiúsí-
totta a világháború. Utána ugyan folytatták a megkezdett munkálatokat, 
ám végül a kormány döntése értelmében – és a régi álmokkal ellentétben – 
a dél-budai terület ellátására szolgáló, 362 ágyas, általános jellegű kórházat 
építettek itt. 

A kincs a föld alatt a mai napig várja, hogy valaki újra feltárja. A kö-
zelmúltban megjelent hírek szerint hamarosan elérkezhet ennek az ideje. 
A kormány által tervezett szuperkórház-beruházás lehetővé teszi, hogy 
a termálvizet ismét hasznosítsák a Tétényi úti kórház területén, ahol gyógy-
szálló és gyógyfürdő épülhet a jövőben. Persze az is kérdés, hogy a cent-
rumkórháznak helyet adó Dobogó nevű terület közelében máig működő ke-
serűvíztelepre hogyan hat majd a beruházás. De ez már egy másik történet 
– amelyre terveink szerint még visszatérünk.

K. A.

 | 2021. március 25. | 8 9 | 2021. március 25. |  fókuszfókusz

A kelenföldi kutakat 
nem csak a helyiek 
használták, messze földről 
érkeztek a sósfürdőbe  
a gyógyulni vágyók  

Heinrich von Mattoni, avagy Mattoni Henrik (1830–1910) olasz 
származású cseh iparos és kereskedő volt, a ma is ismert Mattoni 

ásványvíz névadója. Családja a 17. században telepedett le a gyógy-
vizekben gazdag Karlsbadban (ma Karlovy Vary). Hírnevét Monarchia-

szerte a Giesshübler gyógyvízzel alapozta meg, már sikeres 
és ismert vállalkozó volt, amikor 1865 után megvásárolta 
a kelenföldi glaubersós keserűvízforrásokat és az Erzsébet 
Sósfürdőt. A budai családok is ismerhették nevét, hiszen 

Karlsbad régóta a súlyproblémákkal küzdő polgárok 
népszerű célpontja volt.

Miután a források Mattoni birtokába kerültek, a vizet 
Budai Király Keserűvíz néven palackokban kezdte 
forgalmazni, és mindent megtett, hogy intézetét 
aranybányává varázsolja. Társaskocsikat indított 
a városból – oldalukon nagybetűs felirat hirdette, 
hogy azok Mattoni Henrik Erzsébet Sósfürdőjébe 
tartanak –, és alkalmazta a híres nőorvost, Polgár 
Emilt. Az első prospektusokban ügyesen együtt reklá-
mozták az Erzsébet-fürdőt a „Mattoni’s Giesshübler” 
vízzel. Az egyedi alakú keserűvizes üvegek címkéjére rövid ismertetés is került, melyből kiderült, 
hogy az leginkább „fogyni vágyó hölgyek s urak számára jár haszonnal”. 1877-ben Bruck Jakab 
fürdőorvos leírása szerint már negyven vendégszoba, negyven kád, illetve márványmedence állt 
a látogatók rendelkezésére.

Amikor Mattoni 1881-ben átépíttette a fürdőt, a képeslapokon látható új épületek terveit nem 
kisebb építésszel, mint Ybl Miklóssal készíttette el.

Kincs, ami van – az ErzsébEt 
sósfürdő történEtE
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SZÍNHÁZ
Debütált az Artus Stúdió tavaszi 
Kérész Művek sorozata. A Goda 
Gábor vezette Artus Stúdió a mű-
fajokon átívelő előadásaival lepi 
meg rendre a nézőt. Március 13-
ától minden szombaton nyolc 

héten át tartanak online perfor-
manszt. Minden alkalommal 
más a zeneszerző és a zenekar, 
a képzőművész, az intermédia–
multimédia művész, és mindig 
meghívnak egy-két különleges 
„special guest”-et – meglepetés 
alkotót/szereplőt – a színház, 
a tánc, a zene vagy a képzőművé-
szet világából. Részletek az Artus 
honlapján.
www.artus.hu

(x)

MŰVÉSZET
Gerlóczy Gedeon a két világhábo-
rú közötti formavilág egyik meg-
határozó alakjaként, a modern 
kórháztervezés szakértőjeként 

jelentős életművet hagyott hátra, 
emellett a Magyar Képzőművé-
szeti Főiskola építészettörténet- 
és városesztétika-tanáraként is 
tevékenykedett. Huszonnégy éves 

korában, különös ihletettségtől 
vezérelten megmentette Csontvá-
ry Kosztka Tivadar festői hagya-
tékát. 
Holnap Kiadó: Gerlóczy  
Gedeon – A képmentő építész
www.holnapkiado.hu

KÖLTÉSZET
A koronavírus-járvány elleni in-
tézkedések miatt a BudaParton 
is korlátozott az elérhető szolgál-
tatások száma, de amint újra lesz 
rá lehetőség, elindulnak a családi 
programok, szabadtéri filmvetíté-
sek, koncertek, kiállítások, egyéb 
kulturális rendezvények, és ter-
melői piacra is lehet számítani. 
Amíg mindezek nem kezdőd-

hetnek el, a BudaPart az online 
térben emeli ki a kultúra fontos-
ságát. A videók fókuszába az új 
városnegyed, a Duna, a Kopa-
szi-gát és a közösség kapcsolata 
került, Kovács Patrícia, Törőcsik 
Franciska és Simon Kornél hoz-
zák közelebb a BudaPart egye-
dülálló hangulatát magyar költők 
versein keresztül. 
instagram.com/budapart

KÖNYV
Meddig menne el az ember azért, 
hogy biztonságban tudja gyer-
mekét? Milyen áldozatra képes 
egy anya kisfia életben maradá-
sáért? Ezt a kérdést már számta-
lan alkotás járta körbe, ám Ruth 
Druart Míg Párizs aludt című re-
génye új megvilágításba helyezi. 
A II. világháború idején játszódó 
műben az író kettős idővonalat 
és többszemélyes elbeszélést al-
kalmaz, ez alapján bontakozik ki 
a cselekmény. A könyv egy ko-
pogtatással kezdődik Charlotte 
és Jean-Luc Santa Cruz-i házá-

nak ajtaján. 1953 van, a háború 
borzalmait maguk mögött hagyva 
élik az amerikai álmot. A kopog-
tatás viszont visszarepíti őket 
a múltba, amikor Jean-Luc vas-
úti munkás egy állomáson, ahol 
több olyan szerelvény is megáll, 
amely a francia zsidókat szállít-
ja Auschwitz felé. Ez egy olyan 

hely, ahol szörnyű dolgok történ-
nek, de nem beszélnek róluk. Egy 
zsidókkal teli vonatról egy nő 
a férfi karjaiba adja csecsemőjét, 
tudva, hogy ez a szívszorító cse-
lekedet a lehető legjobb, amit te-
het érte. A férfi pedig tudja, most 
végre ő is tehet valami nemes dol-
got valakiért. A történet öt olyan 
emberről szól, aki áldozatot hoz 
a szeretetért. Öt jó emberről, akik 
mind megérdemelnék a boldog-
ságot, de együtt nem adatik meg 
nekik. 
Ruth Druart: Míg Párizs aludt
Centrál Könyvek

HÚSVÉT
A pandémia miatt a húsvétot sem 
lehet a szokásos módon megün-
nepelni, ám még így is találha-

tunk olyan programot, amely 
a hagyományok ápolásában segít. 
A Gazdagréti Közösségi Ház pél-
dául tojásszépségversenyt ren-
dez, amelyre bárki nevezhet, aki 
április 4. éjfélig elküldi a festett 
tojásokról készített fotókat. Áp-
rilis 5-én reggel 8 és este 20 óra 
között lehet szavazni a legszebb 
tojásokra a GKH Facebook-olda-
lán. A legtöbb kommentet kapó 
tojások alkotója tavaszi lakásde-
korációt kap ajándékba.
facebook.com/gazdagretiko-
zossegihaz

HÚSVÉTI 
DEKORÁCIÓ
„A Mi Tojásfánk” címmel in-
dítja el legújabb kezdeményezé-
sét az Őrmezei Közösségi Ház. 
A Költők parkjában található fára 
a helyiek tehetnek dekorációt, 
amiből végül egy tavaszköszöntő 
fa születik. A művek hungarocell-
ből, műanyagból és persze igazi 
tyúktojásból is a legkülönbözőbb 
technikákkal készülhetnek, fontos 
azonban, hogy az időjárás viszon-
tagságait jól tűrjék. A saját készí-
tésű húsvéti tojásokat mindenki 

egyénileg tudja elhelyezni a meg-
jelölt fán. A húsvét előtti szombat 
délutánján az ÖKH munkatársai 
lefotózzák és Facebook-oldalukon 
közzéteszik a tojásfát. 
2021. március 29.–április 3.
Helyszín: Költők parkja
 
KIRÁNDULÁS    
Ha valaki már nagyon szeretne ki-
mozdulni a négy fal közül, remek 
lehetőségeket talál a közelben is. 
Kamaraerdő minden tekintetben 
jó célpont lehet, mert egyaránt 

alkalmas egyszerűbb, könnyebb 
sétákra, de intenzívebb túrákra 
is. A pihenőerdő területén főként 
földutak vannak – ám a szintkü-
lönbség egyes helyeken jelentős 
–, megismerésére egész napos 
kirándulást érdemes szervezni. 
A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület odútelepet 

tart fenn az erdőben, ennek elle-
nőrzésére rendszeresen visznek 
csoportos túrákat. A Kamaraerdő 
bejárásához célszerű körutat vá-
lasztani, de még jobb összekötni 
a Tétényi-fennsík meglátogatásá-
val. Aki pedig szereti a kalandos 
játékokat, az geoládákat is felfe-
dezhet a környéken.  
www.geocaching.hu
 
SZÍNHÁZ
A Szkéné Színház közösségi 
és ifjúsági műhelyét 2019 szep-
temberében indította útjára Sze-
merédi Fanni, Hodászi Ádám 
és Szivák-Tóth Viktor. A járvány, 
csakúgy, mint a klasszikus szín-
házi előadásokat, a Rakpart3-at 
is az online térbe kényszerítette 
– a lehetőségeket és formákat ma-
ximálisan kihasználó válaszként 
született meg a Köztünk marad 
színházi sorozat. A Szkéné–Rak-
part3 saját fejlesztésű színházi 
játékának célja, hogy vélemény-
formálásra és közös gondolko-
dásra ösztönözze a résztvevőket. 
Ehhez az alapkoncepcióhoz járul 
hozzá a krimi izgalma. A Köz-
tünk marad a Zoom virtuális 
terében látható; március 26-án 
Enyedi Éva és Fodor Tamás közös 
múltjába nyerhetünk bepillantást. 
Az előadásokra online váltható 
jegy, a belépéshez szükséges lin-
ket és az információkat a jegyvá-
sárlásnál megadott e-mail címen 
kapják meg a résztvevők.
szkene.hu

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

Közös Pont
Beszélgetés 
Oravecz György  
zongoraművésszel
Március 29. 18.00
Újonnan induló beszélgetős 
műsorunkban olyan embereket 
szólítunk meg, akik valamilyen 
módon kötődnek Albertfalvához, 
és hivatásukat magas szinten mű-
velik, illetve sokat tettek közössé-
günkért.

A beszélgetések az Albertfalvi 
Közösségi Ház YouTube-csator-
náján HD-minőségben is láthatók 
lesznek: https://youtube.com/c/
AlbertfalviKozossegiHaz

Versek közt bóklászva
Készüljünk együtt  
a Magyar Költészet Napjára!
Kérjük, mondja el az egyik ked-
venc versét a telefonjának, majd 
névvel és címmel április 9-éig 
küldje be az albertfalva2.0@
gmail.com e-mail címre!

A beérkezett produkciókat áp-
rilis 11-én megosztjuk a közössé-
gi ház Facebook-oldalán.

Albertfalvi Tavasz
Fotópályázat, nem csak  
albertfalvaiaknak
Kérjük, hogy Albertfalván járva 
fotózza le a tavaszt: az ébredő 
fákat, a nyíló virágokat, a boga-
rakat, a fények játékát, a hangu-
latokat…

A képeket az albertfalva2.0@
gmail.com e-mail címen várjuk 
április 22-éig; a beérkezés sor-
rendjében feltöltjük őket a közös-

ségi ház Facebook-oldala mel-
lett az Instagram-oldalunkra is: 
www.instagram.com/albertfalva. 

A legtöbb kedvelést elért ké-
peket a Föld napja alkalmából 
díjazzuk.

Albertfalvi Hely- 
és Iskolatörténeti 
Gyűjtemény
https://www.facebook.com/
albertfalvihelytorteneti
gyujtemeny 

Albertfalva története képekben
Régi fotók, tárgyak, bútorok, ása-
tási leletek során keresz-
tül nyerhetünk 
b epi l l a n t á s t 
a kerületrész 
egyedi törté-
netébe és az intézmény 
gyűjteményébe.

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

Prohászka  
Antal festőmű-
vész kiállítása
Március 26. 
16.00
A szolnoki művész tárlatát 
a járványhelyzet miatt online 
rendezzük meg. Az izgalmas al-
kotásokat bemutató videót Face-
book-oldalunkon tekinthetik meg 
a művészetkedvelők.

Húsvéti kézműves meglepetés
Április 4. 16.00
Online kézműves foglalkozáson 
készíthetünk asztaldíszként is 
használható alkotásokat Lovas 
Zsuzsanna iránymutatásával.

Online Kerekítő
A közösségi ház zárvatartása 
alatt is folytatódnak a Kerekítő 
foglalkozások a megszokott idő-
ben a Facebook-oldalon keresztül.

Mondókás Móka (0–3 éves ko-
rig) – szerdánként 9.30

Bábos Torna (1–3 éveseknek) – 
szerdánként 10.15

Foglalkozásvezető: Divényi Pi-
roska

Gazdagréti 
Közösségi Ház
https://facebook.com/ 
gazdagretikozössegihaz

Március 30. 20.00
Dilemma 
– Gamerek világa vitaest
A mai gyermekekhez közelebb 
áll az online térben való játék, 
barátkozás, mint a hagyomá-
nyosnak mond-
ható társasjá-
tékok világa. 
Vajon mit gon-
dol egy pedagógus erről, mit 
gondol egy szülő, és mindezt ho-
gyan éli meg maga a gyerek? Er-
ről beszélgetünk vendégeinkkel: 
egy tanárral, egy szülővel és egy 
kiskamasszal.

Április 4. 10.00
Papírszínház Mesevasárnap  
– A békakirály és Vashenrik
Facebookon ingyenesen megte-
kinthető mese. A mindenki által 
jól ismert történet feldolgozá-
sa Szecsődi Tamás Leó tollából. 
A mese az úgynevezett állatvőle-
gény típusúak közé tartozik, ame-
lyekben közös elem, hogy a le-
ányt feleségül kérő visszataszító 
állat egyik pillanatról a másikra 
szépséges ifjúvá változik.

Őrmezei  
Közösségi Ház
https://www.facebook.com/
ormezei 

„A Mi Tojásfánk” – Húsvéti 
tojásfa díszítése Őrmezőn
március 29étől április 3áig
Az ünnepi készülődés jegyé-
ben hirdetjük meg az eseményt 
az itt élőknek, 
amely során 
saját készítésű 
húsvéti tojáso-
kat, díszeket 
tud mindenki egyénileg elhe-
lyezni a Költők parkjában az erre 
a célra kijelölt fán.

Húsvét szombatján, április 3-án 
délután lefotózzuk, és mindenki 
örömére közzétesszük az ŐKH 
Facebook-oldalán a remélhetőleg 
színessé és egyedi szépségűvé 
váló első Őrmezei tojásfát.

Mesekuckó Katival
Új időpont! Szombatonként 
8.00 órától
Mesélő: Viola-Kővári Katalin, 
az ŐKH kulturális szervezője.

Házunk Táján – foglalkozás
vezetőinkre zoomolunk
Csütörtökönként 19.00 órától 
Élőben követhető online beszélge-
tések az ŐKH foglalkozásvezetői-
vel. Március 25. Turner Eszter – 
Zumbini. Amerikai táncos, zenés, 
hangszeres mozgásfejlesztő prog-
ram, magyar és angol nyelven 0-4 
éves babáknak és szüleiknek.

Április 1. Mátyás-Karácsony 
Zsuzsanna – Ringató. Kisgyer-
mekkori zenei nevelési program.

RajzVERSem – Beküldési  
határidő: 2021. március 28.
Rajzversenyt hirdetünk a Magyar 
Költészet Napja alkalmából, első-
sorban őrmezői gyerekeknek és fi-
ataloknak. A résztvevők kedvenc 
verseiről várunk rajzokat, négy ka-
tegóriában (óvoda; általános iskola 
alsó és felső tagozat; gimnázium). 
A kategóriák első három helye-
zettjei díjban részesülnek. Az al-
kotásokat hétköznapokon ügyeleti 
időben (9–17 óra) személyesen 
fogadjuk. További információkért 
keressék fel Facebook-oldalunkat!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk

kult kult

Utazás a koponyám körül
Rendhagyó olvasópróba volt a B32-ben
Karinthy Frigyes Utazás a koponyám 
körül című kisregényének adaptációját 
készül színpadra vinni a Nézőművészeti 
Kft. A B32 Galéria és Kultúrtér lehe-
tővé tette, hogy bárki bepillantást 
nyerhessen egy rendhagyó olvasópró-
bába: a B32 Facebook-oldalán lehe-
tett megnézni, hol tart Scherer Péter, 
Marton Róbert és Gyulay Eszter közös 
munkája.

A koronavírus-járvány miatt még mindig nélkülözni 
kell az élő színházi előadásokat, ám a B32 Galéria 
és Kultúrtér segítségével március közepén úgy néz-
hettek be a kulisszák mögé az érdeklődők, ahogy azt 
„békeidőkben” nem biztos, hogy megtehették volna. 
A készülő produkció bemutatóját 2021 őszére terve-
zik az alkotók.

Az Utazás a koponyám körül a világirodalomban is 
egyedülálló alkotás. Egyrészt rendkívül precíz, ana-
lizáló leírása az író, Karinthy Frigyes betegsége körül 
kibontakozó történéseknek, másrészt belső víziók, 
álmok és reflexiók bonyolult szövevénye. Éppen ezért 
az adaptáció a színészi játék személyességén túl erős 
zenei hatásokra épít.

Az előadás rendhagyó olvasópróbája a B32 Galéria 
és Kultúrtérben zajlott, ezt tették hozzáférhetővé a ház 
Facebook-oldalán. Karinthy Frigyes szerepét Scher-
er Péterre osztotta a rendező, Gyulay Eszter, partnere 
és a zenei részek megalkotója pedig Marton Róbert.

– Ha szigorúan vesszük, és elkezdek kutatni 
az agyamban a múlt eseményei között, akkor azt 
gondolom, hogy én Karinthy miatt lettem színész – 
mesélte Scherer a Hármas szereposztás című pod-
castban, amelyet Kovács Gabriella készített az alko-

tókkal. – Mert azokkal a bizonyos általános iskolás 
darabokkal, mint a Röhög az egész osztály, a Tanítom 
a kisfiamat, a Magyarázom a bizonyítványomat stb. 
mindig megnyertem a városi „Ki mit tud?” verse-
nyeket, pontosabban a városi Úttörő Kulturális Se-
regszemléket. Tíz- és tizennégy éves korom között 
ajkai suhancként, aki egyébként a közeli dombra 
járt ugrabugrálni, és a mellette lévő erdőbe, a patak 
mellé szalonnát sütni, a színház világa valahogy már 
megérintett. Ezeken a darabokon keresztül a nevetés, 
a nevettetés mámorával együtt a színpad is beszip-
pantott – emlékezett vissza Scherer Péter. – A közép-
iskolában fizika tagozatra jártam Szombathelyre. Ez 
családi hagyomány volt, mert mindannyian, apám, 
tesóm és én is jók voltunk a reál tárgyakból, apu pedig 
kiváló, szóval nem volt kérdés, hová megyek és mit 
tanulok. Tulajdonképpen négy évig egyáltalán nem 
foglalkoztam színjátszással, sem versmondással. De 
amikor felvételizni kellett, akkor visszajött ez a do-
log, és beadtam a jelentkezésemet a Színház- és Film-
művészetire, ahova nem vettek fel, sőt, az első rostán 
kiestem. A Budapesti Műszaki Egyetemre azonban 
felvettek. Pestre kerültem, és az első dolgom az volt, 
hogy színházi csoportot kezdtem el keresni, ahol 
játszhatok. Egy barátommal együtt meg is ta-
láltam Debreczeni Tibor drámapedagógus 
minitársulatát, később pedig Somogyi Ist-
vánt és az általa alapított Arvisura Szín-
házi Társaságot, ahol tizenkét esztendeig 
voltam. Közben lediplomáztam, ám a szak-
mám helyett is inkább ezt a színházas dol-
got csináltam. Úgy gondolom, hogy bár nem 
mondtam folyamatosan Karinthy-műveket, 
mind a mai napig maximálisan meghatározó 
szerepe volt abban az írónak, hogy színész lettem, 
színésszé válhattam – fogalmazott Scherer Péter.

Újbuda

kultúra
otthON

Közösségi házak ajánlója

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

FÖLD NAPJA  
ÚJBUDÁN 2021

AZ ÉV ÉLŐLÉNYEI  
– EGYÉNI RAJZPÁLYÁZAT

ujbuda.hu/foldnapja2021
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A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik az Idősbarát Újbuda honlapról,  
illetve Facebook-oldalunkról is!

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

60+mozaik
pártok eseményei

apróhirdetés

fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS  
KOALÍCIÓ PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/70/8505440, 06/21/3001000. Az iroda címe: 1118 Bp., 
Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja 
az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája a jár-
ványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus elleni vé-
dekezés részeként segítjük az idősek és a betegségük miatt fo-
kozottan veszélyeztetett csoportba tartozók otthonmaradását. 
Kérjük, hogy amennyiben szeretné igénybe venni önkéntes 
segítőink bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy csekk-
befizetésben nyújtott segítségét, további egyeztetés céljából je-
lentkezzen az alábbi telefonszámon: +36/20/2000781. Cím: 
1111 Bp. Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/4714972, e-ma-
il: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan.

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

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába 
Szilvia a +36/70/3799163as telefonszámon és a baba.szil-
via@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe 
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk 
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbu-
da Facebook-oldalon!

 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/2095932, mail: bp1122@le-
hetmas.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, gye-
re és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

 � A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Telefonos ügyelet: 2053655; e-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda 

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK  
MOZGALOM PROGRAMJAI
A túlzott lezárások ellen, az uszodák, edzőtermek, könyvtá-
rak, vendéglátóhelyek újranyitásáért aláírásgyűjtést indított 
a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. Érintésmentes be-
vásárlási segítség felől a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének 
elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél 
lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 06/30/358
2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt 
érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes olda-
lon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.face-
book.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momen-
tumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy ré-
szese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

 � A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI
A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt telefonos félfogadás-
ra van lehetőség, az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

 � Lakás, ingatlan
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! 
Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalékot kap! 06/20/9-600-600.

 � 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.

VÍZ, FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat! Csap, 
szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró villanybojler 
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.

 � TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, telepítés, 
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-
653.

 � Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, -JAVÍTÁS 0–24 óráig. 
Megbízható mérnök: 06/30/851-9333, 
zszerviz8@gmail.com

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 

György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694, 
festesma.iwk.hu

SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSFAMETSZÉST 
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.

KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, favágás, 
bozótírtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, 
tereprendezés. Ingyenes felmérés, árajánlat! Tel.: 
06/20/259-6319, web: www.telekrendezes.hu

SZOBAFESTÉST, -MÁZOLÁST vállalok. 
Kisebb munkákat is. 06/70/755-5858.

REDŐNYÖS MUNKÁK! Készítés-javítás, 
szúnyogháló, gurtnicsere. Megbízhatóság, 
elfogadható ár. 06/30/212-9919.

 � Régiség
PAPÍR és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs 
10.00–19.00.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs készpénzért 
vásárol aranyat, ezüstöt, neves festményt, 
bútorokat, órákat, Herendit, teljes hagyatékot. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720.

KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938.

ÖKRÖS ANTIKVITÁS. Magas áron vásárolok 
készpénzért antik bútorokat, festményeket, 
porcelánokat, ezüsttárgyakat. Ökrös Károly: 
06/20/217-0183, Széll Kálmán tér 10. (bejárat 
a Szilágyi Erzsébet fasorról).

ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, HAGYATÉK 
FELVÁSÁRLÁSA BP. legmagasabb árán!  
Böszörményi aranyház, Bp., XII. ker., 
Böszörményi út 16. Tel.: 06/70/4073898.

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes 
kiszállással és azonnali elszállítással, 
készpénzért vásárol régi és új könyveket, 
teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, 
kéziratokat, képes levelezőlapokat, 
festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, 
teljes hagyatékot. Tel.: 06/1/312-62-94, 
06/30/941-2484.

SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol 
kastélykuriózum részére: festményt, Herendi-, 
Zsolnay-porcelánokat, katonai kiegészítőket 
és egyéb antik tárgyakat. noegaleria@gmail.
com, +36/70/946-0029.    

 

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

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • 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 a BauCOOL-Construct Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. 
Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

impresszum

60+ programajánló

Felhívás a 100 évnél idősebb kerületi 
polgárok és hozzátartozóik részére

Minden 
napra 
– hírek, tájékoztatók  
és kulturális programok  
a 60+ program 
Facebook-oldalán

Ma már közhely, hogy 
minden átköltözött a vir-
tuális térbe, így az Újbu-

da 60+ Program is az interneten 
keresztül szervez eseményeket. 
Elsődleges, hivatalos kommuni-
kációs csatornánkon a friss hírek, 
fontos, naprakész tájékoztatók mel-
lett folyamatosan közzéteszünk 
interneten elérhető tartalmakat, 
amelyek önöknek érdekesek, szó-
rakoztatóak lehetnek; koncertek, 
virtuális kiállítások, előadások, fil-
mek, olvasnivalók stb. 

Kérjük és javasoljuk, hogy a hi-
vatalos, hiteles és naprakész in-
formációkért rendszeresen keres-
sék fel a 60+ program hivatalos 
oldalát a Facebookon!

A teljes programkínálatról a www.idos-
barat.ujbuda.hu honlapon az aktuális 
havi programlistában, illetve hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon 
érdeklődhet. A programokon való részvétel 
feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, 
vagy annak folyamatban lévő igénylése!

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

Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, de 
időskorban kiemelt figyelmet igényel. A mozgásszervi gon-
dok megelőzésében, kezelésében tapasztalt gyógytornász vár-
ja az érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyéni kérdések megbe-
szélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk, mit tegyünk, ha 
fájdalom jelentkezik; adott mozgásszervi problémára milyen 
mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.). 

A beszélgetés online történik Google Meet felületen hét-
fői napokon 13–14 óráig. Előzetes jelentkezés szükséges 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, 
adják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ kedvezmény-
kártya számát. 

Számítógéppel, 
okoseszközökkel 
kapcsolatos 
segítségnyújtó szolgáltatás
Regisztrálni szeretne valahová, de problémába 
ütközött? Videohívást kíván indítani Skype vagy 
Viber alkalmazással? Fényképet szeretne külde-
ni? Esetleg az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalával vagy 
csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése? Munkatársunk 
minden hétfőn 12–16 óráig, pénteken 8–12 óráig segítséget 
nyújt. Felmerülő kérdéseiket feltehetik a 06/70/684-7412-es 
telefonszámon vagy e-mailben az it.60plusz@ujbuda.hu cí-
men. Kérjük, hogy kérdésekkel felkészülve keressék munka-
társunkat!

Online 60+ lelki segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghallgassa vagy 
segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok 
idős ember nem kér segítséget lelki gondjával kapcsolatban, 
mert úgy gondolja, ezt magának kell megoldania, vagy nincs 
kihez fordulnia, esetleg nem akar másokat terhelni. Pedig leg-
többször egy jó beszélgetés, egy kis felénk forduló figyelem 
is segíthet abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre szán-
juk el magunkat, vagy kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. 
Az Újbuda 60+ Program részeként kínáljuk ingyenes „segítő 
beszélgetések” szolgáltatásunkat, ahol képzett időskorú ön-
kéntesek várják, hogy segíthessenek Önnek.

Keressen minket személyesen vagy telefonon, 
ügyfélfogadási időben hétköznap 9–14 óráig 

az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központban (Kérő utca 3.), tel.: 
372-4636.

Origami
Foglalkozás minden hétfőn 14 órától

A részvételhez Facebookon csatlakozzon 
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű csoport-

hoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma 
megadásával.

Do-in
Foglalkozás minden szerdán 12.30 órától

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

Szenior örömtánc Andreával
Minden csütörtökön 17 órától  

A részvételhez Facebookon csatlakozzon a Szenior Öröm-
tánc (Újbuda 60+ Program) csoporthoz teljes neve és a 60+ 
kedvezménykártya száma megadásával.

Online problémamegbeszélő 
csoportok
Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző té-
mák mentén keddenként 9.30–10.30 között (nagyobb létszám 
esetén a második csoport 11.00-kor kezd) Google Meet felü-
leten. Jelentkezés: az idosbarat.ujbuda.hu honlapon található 
jelentkezési lap kitöltésével (minden alkalomra külön kell 
jelentkezni)

Kedves Olvasóink!
Az Idősbarát Önkormányzat díjjal 
kétszeresen is kitüntetett Újbuda 
Önkormányzata mindig kiemelt 
figyelmet fordít idős-
korú polgáraira. Ezen 
tevékenységének újabb 
fejezeteként Újbuda 
2021 februárjától foko-
zottabb figyelmet kíván 
fordítani 100 esztendős-
nél idősebb polgáraira. 
Az Újbuda 60+ Program 
kéri a százéves kort be-
töltött polgárokat, illetve 
hozzátartozóikat, jelent-
kezzenek a program el-
érhetőségeinek valame-
lyikén, hogy felvehessük 
Önökkel a kapcsolatot. 

Újbuda Önkormány-
zata az érintettek igénye 
esetén – a születésnapi 
köszöntés és a minden-
napokra kiterjedő figyelem mellett 
– tervei szerint interjúban mutatná 
be a százévesnél idősebb emberek 
élettörténetét. Az interjúk termé-

szetesen csak a járvány végeztével 
kezdődnek, és kizárólag azokkal, 
akik vállalják a részvételt. Kérjük, 
hogy a kapcsolatfelvétel céljából 

minél előbb jelentkezzenek, hi-
szen fontos, hogy az időskorú em-
berek, valamint egy-egy hosszú, 
tartalmas élet tapasztalatai és ér-

tékei minél nagyobb megbecsülés-
nek és tiszteletnek örvendjenek.

Jelentkezni az Újbuda 60+ 
Program ismert elérhetőségein 

lehet; telefonon, e-mailben vagy 
személyesen a nyitvatartási idő-
ben a járványügyi előírások fi-
gyelembevételével. 

A kapcsolat felvételét követően 
az önkormányzat az adatokat ki-
zárólag az adatkezelési szabályok 
betartásával tárolja*.

*Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzata mint Adatkezelő a rá vonatko-
zó Európai Unió általános adatvédelmi ren-
deletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodik személyes adatai védelméről. 
Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során sze-
mélyes adatok és a kapcsolattartás érdekében 
lakcím, e-mail cím és telefonszám megadá-
sa szükséges. A megadott személyes adatok 
adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről 
a 100 évesnél idősebb  kerületi polgárokkal 
történő kapcsolatfelvétel és köszöntésük, 
segítésük lehetőségének a megteremtése. 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés 
az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gya-
korlásának keretében végzett feladat végre-
hajtásához szükséges. 

Az érintetti joggyakorlást, az Adatkeze-
lő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő 
általános adatvédelmi gyakorlatát részlete-
sebben az önkormányzat honlapján a www.
ujbuda.hu/adatvedelem cím alatt, valamint 
a felhívás honlapján található, mellékelt 
adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
Levélcím: Budapest Főváros, XI. Kerü-

let Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.

E-mail: gdpr@ujbuda.hu

ÚJBuDAI ÖNKéNTES KOORDINáCIóS éS MóDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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

További elérheTőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.  

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu.  
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program

facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program (www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

HELYISÉG-
BÉRBEADÁS
A KULTURÁLIS
VÁROSKÖZPONTBAN

kozigazgatas.ujbuda.hu/ 
hirdetotabla-palyazatok

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. április 12. (hétfő) 12 óra

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

Hintsch György (MSZP) alpolgármester. Alpolgármesteri 
fogadóóra minden hónap első szerdáján. Bejelentkezés az alábbi 
telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő 
(Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második 
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati 
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség, 
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369

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. Minden 
hónap első kedd 17-18 óra között, Mérnök utca 40., illetve előzetes 
egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,  
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,  
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,  
+36/20/316-2925

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

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  önk. képv.  
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)  
15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com

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

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.  
+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu. Fogadóóra: minden 
hónap első kedden 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók Béla út 141.)

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

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

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.  
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,  
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,  
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.  
Egyeztetés alapján:  +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

Tisztelt XI. kerületi  
vendéglátóüzletet üzemeltető  

kereskedők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától módosult  

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet, melynek 31. §-a alapján  

a 2021. január 1-jéig bejelentett vendéglátóüzletek esetén 
a rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóüzlet-típust 

a kereskedő legkésőbb  
2021. március 31-éig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzlettípusról szóló 
bejelentést a megadott határidőig elektronikus úton 

(ügyfélkapu/cégkapu) lehet benyújtani, feltüntetve az üzemeltető 
nevét, valamint az üzlet, vendéglátóegység címét, elnevezését.

Hivatalunk elektronikus címe:  
UJBUDA 202117330 (KRID azonosító); 

Címzett:  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA.

A vendéglátóhely üzlettípusok meghatározása című dokumentum  
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 

nyomtatvanyok-es-dokumentumok linken érhető el.

Újbuda Polgármesteri hivatala,  
vargáné dr. kremzner Zsuzsanna 

jegyző

felhívás
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Erkel László Kentaur Jászai 
Mari-díjas díszlet- és jelmez-
tervező, festő, zenész, énekes, 
érdemes művész. Ma már 
a látványtervezést tartja fő 
tevékenységének, de az elmúlt 
évtizedekben igazi polihisz-
torként volt jelen a művészet 
számos területén. Erkel Ferenc 
leszármazottja alkotói folya-
matairól, múltról és jelenről, 
Presser Gáborhoz fűződő 
barátságáról, valamint az Erkel 
családról beszélt lapunknak.

 � Van abban valami periodicitás, hogy mi-
kor milyen művészi minőségben alkot?

Mostanra már az első számú szakmám 
a dísz let- és jelmeztervezés, minden más te-
vékenységem is ehhez kapcsolódik. A fes-
tészet például kifejezetten ilyen. Amikor 
épp nincs valami nagy projekt vagy nem 
dolgozom komolyabb külföldi munkán, ak-
kor kezdek el egy újabb ciklust vagy újabb 
anyagot. Addigra felgyülemlik annyi terv, 
ötlet, amiből már meg lehet kezdeni újabb 
tizenöt-húsz kép megfestését. De az első 
és legfontosabb a színházi munka. Abban 
vagyok leginkább otthon.

 �Miből meríti az inspirációt?
Ez a munka állandó anyaggyűjtést, állan-
dó megfigyelést, fejlődést jelent. Követem 
a modern építészetet, képzőművészetet, 
mindent, ami a vizualitással kapcsolatos, 
ezekből is inspirálódom, de én gyakorla-
tilag mindent nézek. Számomra minden 
díszlet. Szerintem aki ebben a szakmá-
ban dolgozik, az folyamatasan megfigyel, 
szemlélődik. Nyomon követem az éppen 

aktuális trendeket, nyomon követem, ho-
gyan fejlődik a díszlet- és jelmeztervezés, 
a vizuális kultúra, milyen új technikai le-
hetőségek vannak. Fontosnak tartom, hogy 
egymás tevékenységét is figyelemmel kí-
sérjük a szakmában. Ha tehetem, rengete-
get járok színházba itthon és külföldön is. 
A mi szakmánk speciális háttérszakma, hi-
szen sohasem találkozunk a közönséggel. 
Azon kívül, hogy meghajlunk a premieren, 
többé semmi kapcsolatunk a nézőkkel. 
Művészetünknek az a sajátossága, hogy 
tíz-tizenöt esztendő alatt a legjobb esetben 
is átformálódik emlékké. Lekerül a reper-
toárról, nem marad meg. Újabb rendezések, 
újabb változások, újabb vizuális elképzelé-
sek jönnek.

 � Ez elég drámainak hangzik. Mégis ezt 
választotta a fő csapásvonalnak…

Valóban, még a Satöbbi nevű zenekarral 
kezdtem, az egész ’80-as éveket végig is 
zenéltem velük. Ezekben az időkben csa-
ládi ismeretség révén megismerkedtem 
Presser Gáborral, édesapám ugyanis zon-
goratanárként egy ideig tanította őt. Ezt 
kihasználva belógtunk egy-két LGT-kon-
certre a bátyámmal. Nagy rajongók vol-
tunk. Lassacskán az ismeretség barátsággá 
alakult, ami később a közös alkotómunká-

ig is eljutott. Először a Satöbbinek volt egy 
lemeze, amihez őt kértük fel producernek, 
aztán Gábor kérdezte meg, van-e kedvem 
csinálni vele együtt lemezt. A közös zenei 
anyagból a Sirálysziget című dal bekerült 
Timár Péter Moziklip című filmjébe is. 

Presser Gábor nagyon meghatározó ré-
sze lett az életemnek. Ő vitt be a színház-
ba, a Vígszínházba, ahol megismerked-
tem Marton Lászlóval és a társulattal. Ez 
a ’90-es évek elején történt, akkor épp újító 
időszakát élte a színház. Kezdetben szín-
házi, zenekari plakátokat, lemezborítókat 

terveztem, aztán megkaptam a lehetősé-
get arra, hogy a Leonce és Léna díszletét 
megtervezzem. Az előadás elsöprő sikert 
aratott, és ezzel beindult – szinte magától 
– a gépezet. Tulajdonképpen az élet sodort 
a színház irányába, és ki is teljesedhettem 

ebben a közegben. Most, évtizedek távlatá-
ból, úgy érzem, a sors mindig kegyes volt 
hozzám, jó irányba terelt.

 � Befolyásolta-e valaha a döntéseit vagy 
a sorsát az, hogy az Erkel család leszár-
mazottja?

Nem érzem magam emiatt másnak vagy ki-
váltságosnak. Ha a zenei pályát választot-
tam volna, elképzelhető, hogy jobban a fi-
gyelem központjába kerül a családi eredet. 
Apám példája van előttem, aki zongoramű-
vész volt, épp egy olyan időszakban, amikor 
az Erkel névvel csak hátrányt szenvedhe-
tett. A felmenői között igen komoly mező-
gazdasági vezetők voltak, abban az időben 
a kulákok legrosszabbikának számított ez 
az eredet. Apám csak tehetségének köszön-
hette, hogy nagy nehezen átverekedhette 
magát a Zeneakadémián, de nem hagyták 
őt koncertezni, hiába volt kimagasló te-
hetségű zongoraművész. Végül zenepeda-
gógus és zenei rendező lett. Az ő példáját 
látva, és mert a Satöbbi zenekar punk stílu-

sával és durván alterna-
tív szövegeivel valahogy 
összeegyeztethetetlen-
nek éreztem az Erkel 
László nevet, lettem én 
inkább Kentaur. Termé-
szetesen nagyon büszke 
vagyok a származásom-
ra, az egész családra, hi-
szen Erkel Ferenc mellett 
is volt számos nagyszerű 
művész, zenész, kultúr-
politikus, gondolkodó 
ember a felmenőim kö-

zött. Ez olyan családi történelem, amire 
csak büszke lehet az ember. De alkotóként 
úgy gondolom, nem a származás a legfon-
tosabb, hanem az, hogy most, a jelenben 
mit alkotok.

T. E.

Házhoz repítjük a varjúságokat!
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közös kult

keresztrejtvényúj lakóink
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi ba-
bákról készült fényképeket. A fotó kat elektronikus 
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. 
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. 

Márványos Jázmin 2020. december 26-án (9.18 perc-
kor) született 3610 grammal és 57 centiméterrel.

Kedves zöld újbudai kerületünk újabb gyermekkel 
gazdagodott. 2020. december 20-án délelőtt – szinte 
karácsonyi ajándékként –, a nagyapja 71. születés-
napján látta meg a napvilágot a Szent Imre Kórház 
gondos szülészetén Simonyi Elefteria (az országban 
elsőként viseli ezt a görög nevet, ami szabadságot 
jelent, és ezzel tisztelgünk hellén őseinknek). Már 
két és fél hónapos és 6 kg-os, nem raplis, jó kedélyű, 
stramm. Minden újbudainak ilyen jó kishúgot kíván: 
Simonyi Fülöp, a büszke báty.

Nincs húsvét sonka és nyúl nélkül! Mivel 
a nyúl aranyos állat, és mi olyanokat nem 
eszünk, és persze, mert ő tojja a húsvéti to-
jást, mi maradjunk csak a sonkánál. Legtöb-
ben főve kaláccsal, főtt tojással és tormával 
fogyasztják, de a füstölt íz mellé tökéletesen 
passzolnak az egyszerűbb majonézes salá-
ták is, mint a burgonyasaláta vagy a fran-
cia saláta. Sonkából, ha tehetjük, vegyünk 
hagyományos füstölt parasztsonkát, és ma-
gunk főzzük meg. Ahány kilós a sonka, any-
nyi óráig főzzük. Az első főzőlevet felforrás 
után öntsük le róla, így lágyíthatjuk az erősen 
sós-füstös ízt. Rakhatunk mellé a főzővízbe 
hagymát, fokhagymát, babérlevelet, vagy akár leveszöldsé-
gekkel is gazdagíthatjuk az ízét.

Ha unjuk már az egyszerű főtt tojást, készítsük különle-
gesebb tojássalátákat az ünnepi asztalra. Mondjuk egy tejfö-
lös-snidlinges tojássalátát friss retekkel, vagy egy gyömbé-
res-céklás tojássalátát.

A tormát csípőssége miatt sokan nem kedvelik, pedig az íze 
nagyon jól illik a sonkához. Ha nem magában fogyasztjuk, 
hanem ízesítőként adjuk más krémekhez, különleges ízvilágot 
kaphatunk a torma „vadsága” nélkül.

A húsvéti „sárga túró” vagy „édes túró” az ország északke-
leti részében épp olyan elengedhetetlen szereplője a húsvéti 
asztalnak, mint maga a sonka vagy a kalács. Ha még nem is-
merjük, érdemes nekünk is kipróbálni, mert látványos és íz-
letes kiegészítője lesz a húsvéti sonkánknak. Parcsetich Ernő, 
a VakVarjú étterem séfje el is hozta kedvenc receptjét.

   
Elkészítés:
A tejet a cukrokkal és a sóval felforraljuk. A tojásokat bele-
ütjük egy tálba, villával a sárgáját szétnyomjuk, majd nagyon 
lazán éppen csak átkavarjuk. Amikor a tej felforrt, beleönt-
jük a tojásokat, és lassú tűzőn folyamatosan kevergetve, addig 
főzzük, amíg a tojások túrószerűen össze nem állnak. Vászon-

ruhát rakunk egy nagyobb szűrőbe, aztán beleöntjük a túrót. 
Ha a nagyja lecsepegett a ruhát összekötjük, majd fellógatva 
hagyjuk kicsöpögni a maradék levét. Hűtve tároljuk. Ha sze-
retjük, mazsolát is rakhatunk bele, ekkor ezt a cukorral együtt 
tegyük a tejbe.

Végül egy tipp: ha a tojásokat nem felütjük, hanem a kifúj-
juk, akkor kifesthetjük őket, és szép díszei lehetnek a húsvéti 
asztalunknak.

Jó étvágyat kívánunk!

Húsvéti sárga túró:

•	 1	l	tej
•	 1o	db	tojás	(ahány	 
dl	tej,	annyi	tojás)

•	 3-4	ek.	cukor	 
(ízlés	szerint)

•	 1	ek.	vaníliás	cukor

•	 fél	citrom	héja

•	 1	csipet	só

Húsvéti készülődés

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben c. ciklusának 
„Március”ából idézünk 2 sort.

Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, G, Z, A, O, N). 13. 
Had. 14. Rémálmáról elhíresült filmes utca. 15. Szemétbe vet. 
16. Ugatni kezd! 17. Népi ülőbútor. 19. Szövetség. 21. Mécs 
László. 22. Egy közismert középkori legenda, az Artúr-mon-
dakör egyik legfontosabb része. 24. Magyar származású Ke-
let-kutató (vízsz. 36.). 26. Ivóserleg. 28. Londoni segély! 29. 
Szutykos. 31. Aki betűi 
keverve. 32. Útszakasz. 
34. Ablakos tömítőanyag. 
36. Ritka férfinév, jelenté-
se: aranyos. 38. Napszak. 
40. Vízmelegítő. 42. Thaly 
Kálmán. 43. Kényszer-
munka-végzés. 44. Néma 
arab! 45. Sodó. 47. Alapít 
egynemű betűi. 48. Bécsi 
nagynéni! 50. Kerti mun-
ka. 52. Lábrész. 53. Talli-
um és nitrogén vegyjele. 
55. Közérdekű történés 
helye, választékos szóval. 
58. Belül kivéd! 60. Eszmei 
érték. 62. Személyes benyo-
más. 63. Csónakot hajt. 64. 
Házőrző. 65. Vágóeszköz. 
67. Vasút, angolul. 69. Ket-
tőzve: édesség. 71. Létezne. 
73. Talált tárgy tulajdonosát 
firtató kérdés. 75. Állásából 
durván elmozdít.

Függőleges: 2. A 20. sz.-i 
olasz irodalom kiemelkedő 
alakja (Ada). 3. Arrafele! 4. 
Ausztrál bíboros (George 
PELL). 5. Én, latinból átvett 
szóval. 6. Nobel-díjas ír köl-
tő, író (William Butler). 7. 
Libanoni autójel. 8. Roskad. 
9. Zug ikerszava. 10. Forma. 
11. Anód egynemű betűi. 
12. A népi-nemzeti irodalmi 
irányzat egyik legjelentő-
sebb képviselője, református lelkész (Mihály). 13. Az idézet 
második sora (R, N, A, S, U). 18. Parányi áramköröket tar-
talmazó lapocska. 20. Bizonytalan lábon áll. 23. Jogász, poli-
tikus, köztársasági elnök (János). 25. Egykori fizetőeszköz. 27. 
Festő és grafikus, a magyar aktivizmus művésze (Béla). 29. 
Magyar tánc. 30. Keskeny utca. 33. Nagy kiterjedésű, régies 
szóval. 35. Stanicli. 37. Kun betűi keverve. 38. Szélhárfa. 39. 

Magyar származású olasz szobrászművész (Amerigo). 41. Bajt 
okoz. 46. Esztétikus testmozgás. 49. Ártatlanul hiszékeny. 51. 
Légmozgás. 52. Görög betű. 54. Berlinben élni! 56. Tojásfestő 
eszköz. 57. Női név rövid változata. 59. Európai vulkán. 61. Ja-
pán híradástechnikai márka. 63. Spanyol férfinév (ELIO). 66. 
Panthera …, oroszlán. 68. Jód, kálium és hidrogén vegyjele. 
70. Járom. 72. Belül ringat! 74. Indium vegyjele. 76. Raksányi 
Gellért.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 
Budapest, Pf.: 135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 
2021. 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A pattogó 
rügyek víg ritmusára lelkem szokatlan dallal válaszol. Nyertese: 
Mózesné M. Zsuzsa, 1119 Budapest, Fehérvári út. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) ve-
hető át.
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Minden 
díszlet
Interjú Erkel László 
Kentaurral

A mi szakmánk 
speciális 
háttérszakma, hiszen 
sosem találkozunk  
a közönséggel



 | 2021. március 25. | 16 

Oltásra buzdítanak  
a BEAC sportolói
A BEAC sportolóit is 
megviselte az elmúlt 
egy év, mindannyiukra 
hatással volt a félelem 
a koronavírus-fertő-
zéstől, hogy ki kell 
hagyni a legfontosabb 
meccseket egy pozitív 
teszt miatt, a nézők 
nélküli mérkőzések, 
a világversenyek elha-
lasztása. Ezért oltásra 
ösztönző kampányt 
indított a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai 
Club, hogy a nyájim-
munitás kialakulásával 
minél hamarabb véget 
érhessen a járvány.

Közel egy esztendeje a „Sport 
mindenkor” jeligével az online 
sportolásra felhívó kampánnyal 
kezdődött az átállás a BEAC-nál 
a pandémia okozta új helyzetre. 
Ezt követően is folyamatosan ki-
hívásokkal kellett megküzdeni 
otthon, az egyetemen, a mun-
kában, a sportéletben. Edzések 
és versenyek maradtak el, edzők 
kezdtek más munka után nézni, 
a klub szakosztályainak, kollégá-
inak anyagi helyzete, fennmara-
dása került veszélybe. 

A BEAC a sportolók egészségét 
mindig szem előtt tartva próbált 
segítséget nyújtani a hosszú téli 

napokon is azzal, hogy online 
sportolási lehetőségeket terem-
tett. A klub vezetői, dolgozói kö-
telességüknek tartják, hogy állást 

foglaljanak az oltással kapcsolat-
ban, és minél szélesebb körben 
buzdítsanak regisztrációra, hi-
szen csak a vakcina segítségével 
térhet vissza mihamarabb a meg-
szokott élet.

– Feladatunknak érezzük, 
hogy mi, a klub tagjai, dolgozói, 
sportolói és edzői az egészség 
ügye, a sport ügye mellé áll-
junk – nyilatkozta Simon Gá-

bor, a BEAC igazgatója. – Olyan 
sportolók, edzők, szakemberek 
álltak a kampányunk mellé, 
és lettek annak arcai, akik több 

ezer főnek tartanak hétről hétre 
edzéseket, adnak tanácsot, vi-
gyáznak egészségükre. Hiteles, 
a közösségükért aggódó, felelős-
séget érző szakemberek mind-
annyian. Köszönjük nekik a klub 
nevében, hogy egy ilyen fontos 
ügy mellett foglalnak állást – tet-
te hozzá az igazgató.

A regisztrációs kampányhoz 
csatlakozott Újbuda kiváló spor-

tolója, Csere Gáspár, a BEAC 
olimpikon maratoni futója, a klub 
elnökségi tagja; Szabó László, 
a klub alelnöke, labdarúgója, 
egyben a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság elnöke. Kiálltak az ügy 
mellett az erőnlét- és fitnesz-, 
a labdarúgó-, a szabadidősport-, 
valamint a cheerleader-szakosz-

tály edzői és sportolói is. A BEAC 
Atlétikai Szakosztályának vete-
rán sportolója, dr. Horkay Ferenc 
szívsebész, valamint az NB I-ben 
szereplő női kosárlabdacsapat or-
vosa, dr. Dobos József egy-egy 
interjúban hívták fel a figyelmet 
az oltás fontosságára. 

D. B. S.

sport

A zöldhulladék összegyűjtéséhez az Újbuda Prizma ingyenesen zsákokat oszt, melyeket  
a szemetes edények mellé kell kitenni, és azokat FKF Zrt. ingyenesen elszállítja.   
A zsákokat az Újbuda Prizma Hamzsabégi út 60. szám alatti telephelyén április 16-ig  
lehet átvenni – a készlet erejéig – hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig.

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

APRÍTÉKOLÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK
1. KELENFÖLD: MÁRCIUS 21.  
(Hamzsabégi út–Etele út–Fehérvári út közti 
terület)  2. KELENFÖLD: MÁRCIUS 23.  
(Hengermalom út–Fehérvári út –Hamzsabégi 
út–Duna közti terület) 3. ALBERTFALVA: 
MÁRCIUS 25. (Etele út–Fehérvári út–Andor 
u.–vasút közti terület) 4. ALBERTFALVA: 
MÁRCIUS 28. (Andor u.–Fehérvári út–vasút 
közti terület) 5. ALBERTFALVA: MÁRCIUS 
30. (Hengermalom út–Fehérvári út–Duna 
közti terület) 6. ŐRMEZŐ, DOBOGÓ: 
ÁPRILIS 5. (Március u.–Május u.–Péterhegyi 
út–Rimaszombati út által határolt terület)  

7. KELENVÖLGY: ÁPRILIS 7.
8. PÉTERHEGY: ÁPRILIS 13.
9. GAZDAGRÉT, MADÁRHEGY,  
PÖSINGERMAJOR: ÁPRILIS 18.
10. SASAD: ÁPRILIS 21. (Rétköz u. - Sasadi 
út közti terület)
11. SASAD: ÁPRILIS 27.
(Sasadi út - Dayka Gábor u. közti terület)
12. SASHEGY: MÁJUS 3.
13. SZENTIMREVÁROS,  
LÁGYMÁNYOS: MÁJUS 5.
14. GELLÉRTHEGY: MÁJUS 9.


