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Törőcsik Mari
1935–2021

Osztály, vigyázz!
Önkormányzati tesztelés
az óvodák és iskolák
újranyitása előtt
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Karinthy és
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Scherer Péter
és Marton Róbert
közös bemutatóra készül

Freller István
„botlatóköve”

Folyamatosan oltanak
a szakrendelőben
A Szent Kristóf Szakrendelőben 7150 fő kapta
meg a koronavírus elleni oltást pénteki lapzár
tánkig, a listán szereplők összesen mintegy 10
százaléka nem jelent meg. A legtöbben a húsvéti
hosszú hétvégén kerültek sorra: 18 oltóponton
óránként 216-an jutottak hozzá a vakcinához.
Hétköznapokon is folyamatosan zajlik az oltás – a betegellátás
mellett –, hétfőtől péntekig reggel 8 és este 20 óra között minimum két oltóponton fogadják a regisztráltakat. – Az oltási rendet annak függvényében alakítjuk, hogy hány vakcinát irányoznak elő nekünk a következő napokra – mondta el dr. Lehoczky
Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója. Hozzátette:
a kapcsolat a kormányhivatal és a rendelőintézet között nagyon
jó, mindenkinek az a fő célja, hogy az emberek a lehető leggyorsabban kapják meg a vakcinát. Mind a lakosság, mind a munkatársak részéről pozitív a fogadtatás. Az oltakozók türelmesek
és hálásak, a szakdolgozók pedig örülnek, hogy nemes ügyért
dolgozhatnak. A kirendelt katonák és rendőrök is nagyon segítőkészek; semmilyen rendbontás nem volt még az oltóponton,
az eligazításban viszont sokat tudnak segíteni. Eddig Pfizer,
Moderna és AstraZeneca vakcina érkezett az oltópontra, de elképzelhető, hogy bővül majd a választék.
A főigazgató kitért arra is, hogy jelentősen megnövekedett
a munka a szakrendelőben. Hat orvost és 22 szakdolgozót vezényeltek át tőlük a közeli kórházba, az ottmaradóknak a he-

Egy tragédia morzsái:
egy bizonyítvány
és szinte semmi más

15

Olimpikon
felemás cipőben

lyettesítés és betegrendelés mellett kell végezniük az oltásokat
és a lakossági szűréseket. A sürgősségi betegellátás folyamatos,
ám a krónikus betegek esetében a szakrendeléseknél csúszásra
lehet számítani. Ehhez a lakosság türelmét és megértését kéri
a szakrendelő vezetője.

Tokiói sikerben bízik
az újbudai
triatlonista
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Befejeződött az önkormányzat
tavaszi faültetési programja
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Befejeződött az önkormányzat tavaszi faültetési
programja, összesen 240 új, 14–16
centi törzskörátmérőjű díszfa
került helyére kerületszerte (lásd
térképünket).
A kerület zöldítéséből civil
szervezetek, kezdeményezések
is kiveszik részüket. Ennek első
lépéseként Újbuda és a Woodapest
Egyesület együttműködésének köszönhetően a hétvégén két fát, valamint cserjéket ültettek az aktivisták Dallos Bogival a Nagyszőlős utca
és a Karolina út találkozásánál lévő parkban.
Az egyesület célja, hogy minél több zöld növényzet ültetésével,
madáretetők, rovarhotelek kihelyezésével tegyék élhetőbbé városunkat,
azon belül is elsőként kerületünket. Újbuda Önkormányzata szintén
elkötelezett az élhetőbb környezet kialakítása, a környezetvédelem
és a zöldítés mellett, így örömmel támogatja a jövőben is a szervezetet
további helyszínek kijelölésével, illetve szakmai segítséggel.

1

1

7
3

3

2
5 3 6
2 2 3
5
2
1 1
5
1

2

3
2

5

2

2

1

5

7
4
3
7
4

3

2
1 3
1
1
2

2

4
5 3
5 2 1

1

1

1

2

2

1

1

2
1
2

1
1

2

1
2

1

1

1

2

1

1

1 4

5

3

1
1
2 3 2 1 1 5
2
2
1

3 2
2

2
4

3

Vidáman, lelkesen, reménykedve
„A Jerusalema dance világszerte
elterjedt kihívásához csatlakozott közösségünk, az Észak-kelenföldi Óvoda kollektívája is.
Mivel a tánc olyan nemzetközi
nyelv, amit mindenki megért,
így üzenete világszerte az öröm,
a boldogság és a remény kifejezésének eszköze lett.
Azt üzeni, hogy a járvány ellenére a közösségek nem adják
fel, bíznak az egészséges, szép
jövőben, és továbbra is tudnak
örülni a tavaszi eső illatának,
vagy egy kedves mosolynak...
Ezzel a tánccal mi is szeretnénk megfogalmazni üzenetünket, hogy itt vagyunk: vidáman,
lelkesen, reménykedve.”

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság egészségügyi termék hamisításának bűntette miatt folytat eljárást
S. Viktor ellen, aki a gyanú szerint
2019–2021 között több alkalommal
adott fel olyan postai küldeményeket
(főleg külföldi címzetteknek), amelyekben Magyarországon illegális
vagy vényköteles potencianövelő,
teljesítményfokozó és egyéb készítmények voltak. Az újbudai nyomozók 2021. április 8-án két helyszínen
tartottak házkutatást, mely során 300
millió forint értékben foglaltak le
tablettákat, porokat, géleket és készpénzt. S. Viktort a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, jelenleg szabadlábon védekezik.

Önkormányzati tesztelés az óvodák és iskolák újranyitása előtt

Az oktatási intézmények április 19-ére előírt részleges
nyitási előtti héten Újbudán 580 bölcsődei és óvodai dolgozót tudott letesztelni az önkormányzat egy, a kerületben
működő magán egészségügyi intézménynek köszönhetően. Ezen túlmenően a kerület vezetése felajánlott az állami
fenntartású általános iskolákban dolgozó pedagógusoknak
800, a fővárosi önkormányzattól érkező PCR-tesztet (képünkön). Karácsony Gergely főpolgármester még korábban
közölte, hogy Budapest az iskolák április 19-i megnyitása
előtt tízezer tesztet ad át a kerületi önkormányzatoknak,
hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a pedagógusokat.
A tesztek kiszállítása április 15-én megkezdődött.
A kormány március 27-én még az összes közoktatási intézmény április 19-i megnyitását jelentette be, majd április
elején megkezdték a pedagógusok beoltását, önkéntes alapon. Április 9-én a középiskolák újranyitását elhalasztották május 10-ére (vagyis az érettségik utánra), aztán múlt
héten közölték: az általános iskolák felső tagozatában is
csak ekkor kezdődik meg a jelenléti oktatás. Az alsó tagozatosok és az óvodások számára továbbra is az április 19-i
nyitás maradt érvényben.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a múlt
héten arról számolt be, hogy a regisztrált pedagógusok
beoltása lényegében lezárult, 155 ezer főt oltottak be. Arról nem beszélt, hányan nem jelentkeztek oltásra, hányan
kapták meg a második dózist is, illetve hány érintettnél
telhetett el a védettség kialakulásához szükséges idő. Azt
viszont elmondta, hogy az intézményekben a tavaly szeptemberi tanévkezdéskor bevezetett protokoll marad érvényben, ami a hőmérsékletmérést, a távolságtartási előírásokat vagy a fertőtlenítést illeti.
Az államtitkár – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter szavaival egybehangzóan – úgy vélte,
hogy az alsósok esetében kisebb a kockázat, mert náluk
még nincs szaktanári rendszer, kevesebb a pedagógus-diák
találkozás. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy aki nem
akarja, az ne engedje iskolába a gyerekét – mondta ugyanakkor Maruzsa Zoltán –, ezt az iskolák vezetői engedélyezhetik. Aki azonban több mint 250 órát hiányzik, annak osztályozó vizsgát kell tennie – figyelmeztetett az államtitkár.
Újbuda

Megnyílhatnak a teraszok
A vendéglátóhelyek megnyithatják teraszaikat, kerthelyiségeiket, amint a koronavírus ellen beoltottak
száma eléri a 3,5 milliót – közölte a múlt héten a kormány. Ez lapunk megjelenésének hetében várható.
A teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10
között működhetnek, a felszolgálóknak maszkot kell
viselniük, a vendégeknek nem. A belső helyiségekben
továbbra is tilos a fogyasztás. A kormányrendelet értelmében a vendéglátóhelyek 2021 végéig ingyenesen
jogosultak az előttük lévő közterület használatára,
amit Orbán Viktor kormányfő a teraszdíj eltörléseként
jelentett be. A főváros önkormányzata már február
8-án ismertetett újraindítási csomagjában bejelentette
a teraszdíjak elengedését – emlékeztetett Karácsony
Gergely főpolgármester, hozzátéve, hogy a helyiségbérleti díjak elengedését is kiterjesztik ez év végéig.
Újbuda Önkormányzata februárban döntött a teraszdíjak 90 százalékának elengedéséről március 1. és december 31. között, és a már befizetett díjak időarányos
visszafizetéséről.

– A kormány úgy döntött, annak ellenére, hogy a pedagógusok védettsége még nem biztosított, április 19-én kinyitnak
az óvodák és az iskolák. Mi, önkormányzati vezetőként egy ilyen
helyzetben nem tehetünk mást, csak azt, hogy minden lehetséges
módon védjük a bölcsődei és óvodai nevelők, a pedagógusok
és a dolgozók egészségét – hangsúlyozta Orosz Anna, Újbuda
alpolgármestere. – Ezért a kerület saját maga fogja tesztelni
a bölcsődék és óvodák dolgozóit. Szeretnénk, hogy az újbudai
családok, az oktatási intézményekben dolgozó és gyerekekre
vigyázó felnőttek is biztonságban érezzék magukat – tette hozzá.
A járvány terjedésének megfékezése érdekében a szülők is
sokat tehetnek, emlékeztettek óvodai szakemberek. Gyakorolják
a gyerekekkel a helyes kézmosást, a nyitás előtt játékosan
vegyék át, mire kell vigyázni a csoportban (tüsszögés, köhögés,
a zsebkendő helyes használata stb.). A váltóruhákat érdemes
gyakrabban mosni, és a gyerekek által az intézményekbe bevitt
játékokat is fontos tisztán tartani.

KÖSZÖNET

A SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓINAK

kék hírek
Tisztázatlan eredetű
gyógyszereket
foglaltak le

Osztály, vigyázz!

Többszöri módosítás után egyelőre csak
az óvodások és kisiskolások számára
nyitotta meg újra az oktatási intézményeket
a kormány a járvány harmadik hullámában.
A szülők azonban nem kötelesek iskolába
engedni gyerekeiket, a távolmaradást
a helyi vezetők engedélyezhetik.
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Csomagkézbesítő
sms-nek álcázott
módszerrel
próbálkoznak a csalók

Ha a telefonjára gyanús, csomagkézbesítésről szóló emlékeztető
SMS-üzenet érkezik NE NYISSA
MEG! Ha mégis megnyitotta, NE
KATTINTSON A LINKRE!
A linken keresztül egy
applikáció települ a telefonjára, ezzel a módszerrel csalók juthatnak
hozzá a bankkártyaadataihoz. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó
Iroda ezekben az ügyekben
nyomozást folytat. A csalás azért terjedt el gyorsan,
mert akik az alkalmazást

telepítették, akaratlanul is továbbküldték az eredeti üzenetet, akár
több száz másik előfizetőnek. Figyelmeztessék ismerőseiket is!
Mit lehet tenni, ha már letöltötte
a csalók applikációját az SMS-ben
érkezett linken keresztül?
• Állítsa vissza a telefonját
gyári
beállításokra!
Ezzel minden adatot
törölni fog a telefonról, ezért a fontos adatokról előbb készítsen
biztonsági másolatot.
• Telepítsen egy megbízható vírusirtót a készülékére, vagy kérje ehhez
szakértő segítségét!

Tisztelt Egészségügyi Dolgozók! Kedves Kollégák!
Ugyan már egy hónapja, március eleje óta minden készen állt
a Szent Kristóf Szakrendelőben arra, hogy fogadja a védőoltásra váró polgárokat, csak húsvét előtt érkezett meg az első
vakcinaadag a Fehérvári útra. „De jó, hogy végre ebben is segíthetünk!” – mondtátok, amikor megtudtátok, hogy a rendkívül hosszú huzavonát követően a szakrendelő oltópontként
kezdhet működni.
Minden bizonnyal sokan nem értik, hogyan tudtok több
mint egyévnyi, kőkemény járvány elleni küzdelem, évtizedes
kiszolgáltatottság és méltatlan helyzetek sora után még mindig
lelkesnek és motiváltnak lenni, páratlan türelemmel, emberséggel állni a páciensekhez még a nap végén is.
Tudjátok, az egészségügy a szívemhez közel álló terület,
pontosabban: az életem. Ezért a fél szememet a mai napig rajta
tartom, fókuszában pedig jó ideje a Szent Kristóf Szakrendelő
áll. Azt gondolom – ez egyben válasz is az előző felvetésemre
–, hogy az egészségügy legnagyobb csodája az együttműködés. Hogy mindenki egy irányba tart, és bár lehetnek viták,
nézetkülönbségek, a cél mégis közös, ami mindent felülír:
minden beteget meg kell gyógyítani. Ez az a szemlélet, amely
fájdalmasan hiányzik az élet legtöbb területéről, amit mindenkinek meg kellene tanulni Tőletek.
Természetesen ehhez a kivételes kohézióhoz kellenek
olyan vezetők, akik összefogják és megszervezik a csapatot.

Külön köszönet jár dr. Lehoczky Péternek, Záray Marikának
és munkatársaiknak a tömeges oltás példás lebonyolításáért,
a fáradhatatlan és áldozatos napi munkáért, ami azt eredményezte, hogy a hosszú hétvégén kiemelkedő színvonalon sikerült beoltani hatezer embertársunkat. Továbbá elismerést
érdemelnek az egészségügyi dolgozók, akik a legsötétebb
időszakban is precízek és gyorsak, de legfőképpen kedvesek
és empatikusak.
Nélkületek esélyünk sem lenne a járvánnyal szemben, a hozzáállásotok és a munkabírásotok élteti bennünk a reményt.
A reményt arra, hogy visszatérhetünk hétköznapi, nyugodt
életünkhöz.
A nyugodt élet pedig Nektek különösen kijár, ezért szeretnénk egy csekély felajánlást tenni: az önkormányzat az egészségügyi dolgozóknak a 2021-es év végéig szóló bérletet ajándékoz, amelyet a Nyéki Imre Uszodában és a Sport11 uszodájában
lehet felhasználni – amint a szabályozások engedik.
Hálás köszönet a munkátokért, amelyhez további sok erőt
és kitartást kívánok!
Jó egészséget, vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!
Budapest, 2021. április 13.
Üdvözlettel:

Dr. László Imre
polgármester

MÁR ÚJBUDA
4 PONTJÁN:

Bükköny utca–Herend utca sarok
Igmándi út–Neszmélyi út sarok
Cirmos utcai parkoló mellett
Gazdagréti Közösségi Ház

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Törőcsik Maritól
búcsúzunk
Újbuda díszpolgára, minden idők
egyik legjobban elismert és díjazott
magyar művésze, akire méltán lehe
tünk büszkék itthon és a világ bármely
pontján, április 16-án örökre elhagyott
minket.

Pályáját töretlen siker és a szakma, illetve a közönség iránti hűség jellemezte. A legendás színésznő
nemcsak itthon, Magyarországon, hanem világszerte ismert és elismert volt. A Nemzet Színésze,
a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-díjas,
kétszeres Jászai Mari-díjas és Balázs Béla-díjas,
Érdemes és Kiváló Művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. A legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokon nyerte el a legjobb női
alakítás díját, köztük Cannes-ban, Chicagóban,
Karlovy Varyban, Taorminában, munkásságát több
fesztiválon életműdíjjal is elismerték.

A Telex által ismertetett levelezésben
az áll, hogy március 31-én a szervezet
elnöksége megbeszélést tartott Demeter
Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, aki 2020 nyara óta egyben
a magyar könnyűzene koordinálásáért
és társadalmasításáért felelős miniszteri biztos is. Demeter március elején,
a Mandineren megjelent cikkében közölte, hogy a következő öt évben több
mint 23 milliárd forintból újrahangolják
a magyar popkultúrát. Ennek részeként
popkulturális és társművészeti központot
hoznak létre a Hajógyári-szigeten, illetve
a közelében lévő Zichy-kastélyban.

A Magyar Költészet Napja alkalmából a Költők
parkjában Barabás Richárd alpolgármester,
valamint Bába Szilvia és Junghausz Rajmund
képviselő helyezett el egy-egy koszorút Zelk
Zoltán, Kálnoky László és Kormos István
szobránál.
László Imre polgármester ez alkalomból verset
mondott az Újbuda TV Macskakő című kulturális
magazinban: Juhász Anna vendégeként Szabó
Lőrinc egy, 1935-ben írt, a Nyugat folyóiratban
megjelent költeményét szavalta el.
Az Őrmezei Közösségi Ház idén hibrid
formában tudta megrendezni szokásos ünnepi
eseményét április 9–12. között. A XI. Újbudai
VersmaratON elsősorban a Facebookon zajlott,
de akadt néhány szabadtéri program is. Idén is
volt Verspad, ahol a résztvevők elhelyezhették
kedvenc verseiket, április 12-én pedig egynapos
kiállításon lehetett megtekinteni a Költők
parkjában az óvodásoknak és iskolásoknak
meghirdetett RajzVERSem pályázatra beérkezett alkotásokat.

A nehéz napokon
azt kívánom
mindenkinek,
hogy gondoljanak
a múlt szép napjaira
és a jövő szép napjaira

Hiánya betölthetetlen űr a színpadon.
Törőcsik Mari
(1935. november 23., Pély–
2021. április 16., Szombathely)

Elúszik az A38?

Elképzelhető, hogy a jelenleg
a Petőfi hídtól délre hor
gonyzó A38 Hajó néhány
híddal északabbra, az Árpád
híd tövében lévő Hajógyárisziget mellé költözik – derül ki
a Magyar Zenei Menedzserek
Egyesületének (ZEME) belső
listájára érkezett levélből.

Megemlékezések a költészet napján

Utolsó üzenetét nyolcvanötödik születésnapján,
2020 novemberében küldte el az újbudaiaknak,
ezekkel a szavakkal:

A Körhinta című Fábri Zoltán-film Marijaként
ismerte meg az ország 1955-ben, élete során 174
filmszerepet játszott. A színházi életbe 1956-ban
robbant be, 132 színházi szerepét őrzi az archívum, utoljára a 2016-ban bemutatott Galilei életében lépett színpadra. A számok csak a mennyiségről szólnak, e hosszú pálya értékét a minőség
adta. Barátja, Pilinszky János költő az elsők között ismerte fel és fogalmazta meg ennek a páratlan tehetségnek a titkát. Így írt róla:
„Törőcsik Mari ritka kivétel, ő nem alakítja, ő
táplálja szerepét, lázas ihlettel és folyamatosan.
A színpadi alak számára nem kész ruha, mit estéről estére magára ölt: szemünk láttára, pillanatról
pillanatra emeli ki szerepét önmagából és szövegéből, a teremtés forrón csupasz és kockázatos
gesztusával. Józan és sugallatos egyszerre. Ezt
a szélsőséges és nagyszerű ellentmondást csak
zseniális művész tudja elviselni és megvalósítani. Kivételes lélek, ki egyszerre senkié és mindenkié…”

A levelezés szerint rendezvényhelyszínt, kiállító- és próbatermeket, közösségi tereket alakítanának ki a Hajógyári-sziget déli részén. (Ott működtek
korábban a 2012 nyarán letartóztatott
Vizoviczki László érdekeltségi körébe
tartozó óriási szórakozóhelyek, mint
a Studio, a Dokk Café, a Sláger Palace
stb.) Középtávú tervként szerepel az elképzelések között az A38 Hajó odaköltöztetése, „ha ez kivitelezhető”. (Fizikai
akadálya nem lehet, hiszen a Dunán
2003 áprilisa óta kulturális és vendéglátó színtérként működő hajdani ukrán
teherhajó nincs a mederbe betonozva.)
A miniszteri biztos a Telex kérdésére azt írta, gondolkodnak az A38 Hajó
Hajógyári-szigethez való költöztetésén. „Lenne értelme, ezzel a hajósok is
egyetértenek” – tette hozzá.
Az A38 már most is otthont ad a Petőfi
TV-nek, és mint Demeter Szilárd közölte, odakerül a könnyűzenei adásokban
fontos szerepet játszó Petőfi Rádió is,
amelyet 2022. január 1-jéig terveznek
tartalmilag teljesen megújítani.
Újbuda
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A MAGYAR FILM
ÜNNEPE
AZ ÚJBUDA TV-N

A magyar film napját április 30-án ünnepeljük,
ez az első magyar film, Zsitkovszky Béla A táncz
című alkotása bemutatásának évfordulója.
Az Újbuda TV csatornáján az ünnephez kapcsolódóan
több olyan klasszikus magyar alkotást is megnézhet
a közönség, amely beírta magát a mozgókép történetébe. Juhász Anna pedig a filmes világ kulisszatitkait tárja
a nézők elé Macskakő című műsorában, újbudai vonatkozású
tartalmakkal.
Az Újbuda TV műsorai közül lokálpatrióta történeteket,
helyi művészekkel és aktív civilekkel készült beszélgetéseket is
felelevenítenek a szerkesztők. A Régi Újbuda című műsorban újra
megtekinthetik, hogyan képzelte el Horváth Ádám a Szomszédok teleregényt, vagy hogy miként fogadták Raisza Gorbacsovát Gazdagréten.
Számos művészportrét is sugároz a csatorna. olyan alkotókról is,
akik már nincsenek velünk, többek között Kézdy Györgyről,
Komár Lászlóról, Karinthy Mártonról és Bergendy Istvánról.
Korábbi színházi és zenei programokat, valamint kiállításokat
is megtekinthetnek majd a nézők, de újból képernyőre
kerülnek praktikus tartalmak, egészségügyi
vagy gyermeknevelési tanácsokkal szolgáló adások is.

este 20.00, ismétlés másnap 10.00

aktuális

május 1. (2.)

ISTEN HOZTA
ŐRNAGY ÚR
május 8. (9.)

NAPLÓ
GYERMEKEIMNEK
május 15. (16.)

EGY ERKÖLCSÖS
ÉJSZAKA
május 22. (23.)

FÉNYES SZELEK
május 29. (30.)

KEMÉNYKALAP
ÉS KRUMPLIORR

június 5. (6.)

A TANÚ

június 12. (13.)

SZINDBÁD
június 19. (20.)

MEGÁLL
AZ IDŐ

június 26. (27.)

FALFÚRÓ
július 3. (4.)

SZAMÁRKÖHÖGÉS
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Megnyíltak a Bóbita
új csoportszobái

Befejeződött a férőhelybővítés a Bóbita bölcsőde új
épületrészében, ahol a 28 új
férőhely kiszolgálására helyet kapott két foglalkoztató
– a hozzá tartozó fürdetővel
és két átadóval –, valamint
nevelőtestületi terem, pszichológusi szoba, sószoba
és raktár. A meglévő épületen
belül kialakítottak az udvarról
megközelíthető gyermekmosdókat, takarítószer-tárolókat
és akadálymentes mosdót is,
a bővítéssel érintett egységhez
pedig játszóudvart, az előkertben új parkolót és akadálymentes parkolót hoztak létre.
A teljes épület homlokzatát
hőszigetelték, az új épületrészen napelemrendszer segíti
az energiahatékony működést.
A bővítés finanszírozásához
Újbuda Önkormányzata 133,4
millió forinttal járult hozzá,
az állam 224 millió forint
vissza nem térítendő pályázati
forrást biztosított.

Könyvgyűjtő
akció erdélyi
gyerekeknek
„Szívből jövő KÖNYVajándék” címmel indított
gyűjtőakciót a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár, hogy szociálisan hátrányos helyzetű erdélyi gyerekek és fiatalok magyar nyelvű
könyvekhez juthassanak hozzá. A kezdeményezéshez mások mellett csatlakozott a Tegyünk
Kézdiszékért mozgalom (Újbuda egyik testvérvárosa, Kézdiszentlélek). Az akcióról, illetve
a testvérvárosi kapcsolatokról Barabás Richárd
alpolgármester és Bába Szilvia önkormányzati
képviselő számolt be lapunknak.

Meddig tart az erdélyiek akciója, és hol lehet
leadni a könyveket?

Fakitermelés – csak a szükséges mértékig
Újbudán a Pilisi Parkerdő Zrt. üzemelteti a Kamaraerdő,
a Dobogó-domb és a Rupp-hegy kedvelt kirándulóközpontjait. Ezeken a területeken a cég parkfenntartási tevékenységet, erdőművelési és fakitermelési munkákat végez.
Az idei ütemezett erdőművelési munkák a folyamatban
lévő erdősítések ápolására (kapálás, sarlózás, sarjleverés,
kaszálás, gépi ápolás stb.) terjednek ki a kerületben, 1,78
hektáron. A fő cél a gyomkonkurencia, a kúszónövények
(például a szederfajok) és a fás szárú elegyfajok, cserjék
visszaszorítása. Ez annak érdekében történik, hogy az erdősítés fő fafaját segítsék a fejlődésben, növekedésben.
A 2021-ben tervezett fakitermelés helyszíneinek határát
a képen szaggatott vonal jelzi a Kamaraerdőben. A fakitermelés módja egészségügyi termelés, és a középkorú, valamint idős erdőket érinti. Az erdőrészletekben kizárólag
korhadó, kiszáradt fákat távolítanak el, a szükséges mértékig. E munkák révén megakadályozhatják az erdészek
a kártevők terjedését, egyúttal csökkentik a fák esetleges
kidőlése által okozott károk, balesetek valószínűségét.
További információk a Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján
(http://www.parkerdo.hu)

Bába Szilvia: Az április 23-áig tartó könyvgyűjtő akcióról a Tegyünk Kézdiszékért mozgalmon
keresztül értesültünk március elején, és azonnal
csatlakoztunk hozzá. Két állandó helyszínünk van:
a felajánlott könyveket elhelyezhetik az önkormányzat Zsombolyai utcai bejáratánál lévő ládában, valamint a Savoya Parkban, a vevőszolgálatánál kihelyezett gyűjtődobozban. Ezen felül péntek
délutánonként az őrmezői termelői piacon lehet leadni könyveket az önkormányzati képviselőknek.

Mindenféle gyermek- és ifjúsági kiadványt
várnak?
B. Sz.: Nem. Az a kérésünk, hogy kizárólag új
vagy újszerű, jó állapotú könyveket adományozzanak, amilyeneket ajándékba is szívesen adnának vagy kapnának.

A járványhelyzet alatt hogyan tartják a kapcsolatot a testvérvárosokkal?
Barabás Richárd: Sajnos személyes találkozásokra jelenleg nincs lehetőség. Természetesen minden testvértelepülésünkkel tartjuk az összeköttetést, akár telefonon, akár online, és bízunk benne,
hogy hamarosan ismét a személyes kapcsolatok
kerülnek előtérbe.

Újbuda

ZÖLD SZIGET
INGATLAN PÁLYÁZATOK PÁLYÁZAT
2021-BEN IS!

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ALÁBBI INGATLANOKAT KÍNÁLJA NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

Cím
Dobogó út
Jégcsap utca 18.
Kakukkhegyi út 17.
Kakukkhegyi út 15.
Parittya utca
Spanyolréti út
Csorbai út 14.
Bocskai út 47–49.–Badacsonyi u. 30.
Mikes Kelemen utca 44.
Mikes Kelemen utca 14.
Őrmezei út 11.
Őrmezei út 9.
Spanyolréti út
Kondorosi út – Szerémi út sarok
Himfy u. 2.–Ménesi út 16.
Petzvál J. u. 42.
Fehérvári út 213.
Andor utca 60.
Ulászló utca 58.
Szent Gellért tér 3.

Hrsz
947/2
947/3
1385/9
1385/10
43896/6
1309/11
2942/14
4487/2
782/6
799
800/3
800/4
1331/2
43626/3
4964/1
3745/7
43015/7
2913
4497/20
5498/0/A/26

Telek terület (m2)
1174
1073
1064
940
774
1000
601
810
1644
4712
1215
1234
1208
6074
1117
299
2847
8696
3203
-

Felépítmény méret (m2)
2366
481,6 (+52,6 terasz)
184
1445
3267
bontandó épület
304 (tul. lap szerint 311)

Megnevezés (tulajdoni lap szerint)
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett lakóház, udvar
Kivett lakóház, udvar
Kivett üzem
Kivett piactér
Kivett telephely
Kivett intézményi terület, udvar
Egyéb helyiség

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázati alapinformációk és a részletes pályázati
dokumentációk kiváltásának feltételei a www.ujbuda.hu oldalon a /közigazgatás/
Hirdetőtábla, pályázatok/Pályázatok, támogatások/Városüzemeltetéshez
kapcsolódó pályázatok útvonalon érhetők el. A pályázatra az nyújthat be érvényesen
ajánlatot, aki a pályázati dokumentációt kiváltotta, elfogadja az abban foglaltakat, és a
pályázati biztosítékot a pályázat beadását megelőzően, határidőben megfizeti.

BEADÁSI HATÁRIDŐ:

2021. AUGUSZTUS 31.

Kell az oltás!
László Imre

Több mint egy éve szakít szét családokat a járvány, az orvostudomány azonban hihetetlen sebességgel talált rá a koronavírus
ellenszerére. És ezzel nekünk
most élnünk kell. Nemcsak beoltattam magam, hanem rendszeresen részt veszek önkéntesként
az oltópontként is működő Szent Kristóf Szakrendelő munkájában. Arra kérem Önöket,
hogy jelentkezzenek a védőoltásra, továbbá győzzék meg barátaikat, családtagjaikat, és akit csak
tudnak az oltás fontosságáról. Igenis legyőzhetjük a vírust, visszaszerezhetjük az életünk feletti
biztonságot és a nyugalmat. Ehhez csak igent kell
mondani a védőoltásra, azzal pedig egy vírus nélküli jövőre mondunk igent. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Simicskó István

Hónapokig bezárkózva, korlátozások között vártuk, hogy megszülessen a vírus hatékony ellenszere. Most végre itt van,
és tervezetten, rendben zajlik
az oltás. Nagy megkönnyebbülés tudni, hogy szüleink, idős rokonaink már védettek, és bár tudjuk, az oltóanyag nem a fertőződéstől,
hanem a súlyos következményektől véd, ez óriási
eredmény. Mindegy, hogy kinek milyen vakcina
jut, a szakértők szerint mindegyik hatásos. Óriási
felelőtlenség egyes politikusok megnyilvánulása,
hogy különbséget tesznek a vakcinák között, mert
mindegyik hatásos. A legfontosabb feladatunk
jelenleg az, hogy az ismerőseinket is buzdítsuk
a regisztrációra és az oltás felvételére, hogy minél hamarabb, minél többen védettek legyünk,
és visszakapjuk a régi életünket.

Csernus László

Februárban arra kértem az Újbudán működő
pártokat, hogy álljunk ki közösen a koronavírus
elleni oltás mellett. Akkor a városvezetés feltételeket szabott, hogy aláírják a nyilatkozatot. Belementem, mert számomra mindig
is egyértelmű volt, hogy csak
közös erőfeszítéssel tudunk
úrrá lenni a járványon. Most
is arra kérek mindenkit, hogy
regisztráljon és oltassa be magát.
Fogadja el a felajánlott vakcinát, hiszen nem csak a saját életünkről van szó! Nem
kockáztathatjuk az emberi életeket azzal, hogy
válogatunk a vakcinák között! Ne dőljön be senki az oltásellenességnek, elbizonytalanításnak!
A védettséget ma csak az oltás tudja biztosítani.
Egyúttal köszönöm az egészségügyben dolgozók megfeszített munkáját. Döntsünk egymásért
felelősen!

Novák Előd

kozigazgatas.ujbuda.hu/
kornyezetvedelmi-palyazatok
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Regisztráltam az oltásra, de még nem kaptam meg.
Nem várok soronkívüliséget, noha Covid-szűrőállomáson dolgozom önkéntesként.
Viszont az oltás lehetőségével nem
élők hátrányos megkülönböztetésével nem értek egyet. Aki úgy
érzi, hogy rá fertőzésveszélyt
jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen
a maga sorsáról! Ezért elfogadhatatlan a rendezvények, vendéglátóhelyek
látogatásának oltási igazolványhoz kötése, az emberek szabadságának korlátozása. Így is túl sok
észszerűtlen lezárás volt.

Hintsch György

Hetek óta folyik a vakcinák, a technológiák összehasonlítása, mennek a találgatások, hogy melyik igazán hatékony, melyiknek van
kevesebb mellékhatása. Nem vagyunk
virológusok, egészségügyi szakemberek, így én azt gondolom, az a jó vakcina, ami elérhető számunkra – ez számomra az AstraZeneca volt. Kövessük
azok tanácsát, akik értenek hozzá: oltassuk
be magunkat azzal, amit az orvosunk felajánl!

Barabás Richárd

Fontosnak tartom, hogy mindenki beoltassa magát.
A magas fokú átoltottsággal tudjuk a legjobban védeni önmagunk és a környezetünkben élők, családtagok, barátok
egészségét. Ugyanígy az oltásnak
köszönhetően tud újra biztonságosan
elindulni kerületünk kulturális élete,
tudunk majd újra színházba, moziba,
koncertre járni, közösségi programokon
részt venni, együtt lenni.
A rendelkezésre álló vakcinákat a magyar hatóságok
ellenőrizték, kérem, hogy bízzanak bennük és regisztráljanak! Én a magam részéről regisztráltam,
és a kezdetektől türelmesen várom,
hogy sorra kerüljek. Őszintén remélem, minden újbudai minél előbb
oltáshoz juthat.

Bába
Szilvia

A vírus elleni védőoltást tartom
az egyetlen kiútnak ebből a lehetetlen helyzetből, amelybe több mint
egy éve kényszerültünk. Én is
regisztráltam, bízom benne,
hogy hamarosan sorra
kerülök. A szüleim már
megkapták az oltást,
így néhány lépéssel közelebb kerültünk ahhoz,
hogy hosszú idő után
újra megölelhessük egymást.
Sajnálatosnak tartom,
hogy önjelölt „szakértők”
folyamatosan bizalmatlanságot keltenek az emberekben.
Kérem, ne üljenek
fel ezeknek, mindenkit arra biztatok,
hallgassanak a valódi
szakemberekre, és oltassák be magukat.
Ezúton is kívánok minden újbudai polgárnak sok kitartást és jó egészséget! Remélem, minél
hamarabb visszakapjuk megszokott életünket, és rövidesen ismét személyesen is biztonságban találkozhatunk egymással.

A mai magyar politikában kevés dolog van,
amiben egyetértés tud kialakulni. Igaz ez
a járványkezelésre is. Eltérnek a vélemé
nyek a nyitásról, az igazolványról, az oltások
sorrendjéről, egy dologban azonban ma már
egyetért a többség: kell az oltás. Újbuda képvi
selőit kérdeztük, miért fontos, hogy mindenki
beadassa a vakcinát.

Molnár Gyula

Én beoltattam magam, Szputnyik-V vakcina jutott számomra.
Minden ma, Magyarországon elérhető Covid-19 elleni oltóanyag jó és biztonságos, nagy arányban véd a megfertőződéstől, és a megfelelő mértékű átoltottság után meg
fogja állítani a járvány terjedését.
Kérek mindenkit, hogy az oltásokról kizárólag hiteles forrásból, egészségügyi szakemberektől tájékozódjon, a közösségi médiában
keringő mendemondákkal ne foglalkozzon.
Gondoljanak arra is, hogy a gyerekeket egyelőre
csak mi, beoltott felnőttek védhetjük meg, hiszen
az ő oltásuk még nem lehetséges. Ha még nem tették meg, regisztráljanak!

Orosz Anna

Az elmúlt egy évben sok olyan szokás vált
a mindennapjaink részévé, ami a járvány
elején még elképzelhetetlen volt.
A folyamatos maszkviselés
és kézfertőtlenítés, a távolságtartás mindannyiunk életének része
lett. Nemcsak ezekben, de az ölelés nélküli
családi találkozókban, a hetente érkező fájdalmas hírekben is osztozunk.
Sokan érezhetik tehetetlennek magukat, hogy szívesen
tennének valamit a járványt igazán megszenvedő emberek
segítéséért. Az oltás az, amivel mindenki személyesen leginkább hozzá tud járulni a járvány megfékezéséhez. Akkor tudjuk megvédeni szeretteinket, akkor tudunk pontot tenni ennek
a nehéz időszaknak a végére, ha elérjük
a szükséges átoltottsági szintet. Én
minden oltásban bízom, bármelyiket
ajánlják fel nekem, el fogom fogadni.
Remélem, minél többen döntünk
az oltás mellett!

HALLGASS AZ ORVOSOKRA:

Ha még nem tetted meg...
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Scherer Péter
és Marton Róbert
közös bemutatóra
készül

és a Nézőművészeti Kft.

Karinthy műve világirodalmi szempontból is egyedi
alkotás. Egyrészt rendkívül precíz, analizáló leírása
a betegség körül kibontakozó történéseknek, másrészt belső víziók, álmok és reflexiók bonyolult szövevénye. A Nézőművészeti Kft. készülő adaptációja
erre a kettősségre, a színészi játék személyességén
túl az erős zenei hatásokra kíván építeni – derül ki
a művészekkel készült beszélgetésből. Az író szerepében Scherer Péter lesz látható, aki, mint mondja,
végső soron Karinthy Frigyes munkáinak köszönheti, hogy a színészi pályát választotta.

színjátszással, sem versmondással. De amikor felvételizni kellett, akkor visszajött ez a késztetés, és beadtam a Színház- és Filmművészetire a jelentkezésemet, ahova nem vettek fel, sőt, az első rostán kiestem.
A Budapesti Műszaki Egyetemre azonban felvettek,
Pestre kerültem, ám az első dolgom az volt, hogy színházi csoportot kezdtem el keresni, ahol játszhatok.

Marton Róbert

Szeghalmon született, 1977-ben. A külkereskedelmi szakközépiskola után a Fiatal
Színházművészetért Alapítványi Színiiskolát
2000-ben fejezte be Békéscsabán. 2001-től
a Szegedi Nemzeti Színház, majd 2003-tól
a budapesti Nemzeti Színház művésze. Az elmúlt
évtizedben leginkább a Karinthy Színházban,
valamint a Jóban Rosszban című sorozatban
láthatta őt a közönség. 2020-ban debütált
zeneszerzőként a B32 Galéria és Kultúrtér
és a Nézőművészeti Kft. közös produkciójában,
a Kicsibácsi és Kicsinéni meg az Imikém című
előadásban.

„Meghatározó szerepe volt
abban Karinthynak,
hogy színésszé válhattam”

A sors különös játéka, hogy szinte egy időben azzal,
hogy a társulat elkezdett dolgozni a Karinthy-kisregényen, Scherer Péter 2020-ban megkapta a Karinthy-gyűrűt, melyet elsősorban a színpadi humor
kimagasló szereplőinek adományoz a szakma. Az elismerésnek azért is örült nagyon a színész, mert –
ahogy a Hármas szereposztás című beszélgetésben
meséli – Karinthy munkássága és humora gyerekkora óta közel áll hozzá. – Én Karinthy miatt lettem
színész. Röhög az egész osztály, Tanítom a kisfiamat, Magyarázom a bizonyítványomat és a többi…

Van a darabnak
egyfajta nyomozás
jellege, ráadásul
folyamatosan mesél
a bűntudatról is
Ezeken az olvasmányokon keresztül a nevetés, a nevettetés mámorával együtt a színpad is beszippantott. Úgy gondolom, bár nem mondtam folyamatosan
Karinthy-műveket, hogy mind a mai napig maximálisan meghatározó szerepe volt abban az írónak,
hogy színész lettem, színésszé válhattam – emlékezik Scherer Péter.

Az Utazás a koponyám
körül című Karinthykisregény színpadi
adaptációjának bemutatására készülnek
a Nézőművészeti Kft. művészei, Scherer Péter és Marton Róbert, Gyulai
Eszter közreműködésével. Az alkotói folyamatról, a Karinthy családhoz való kötődésről
és az őszre tervezett előadásról beszélgetett
a művészekkel Kovács Gabriella
a B32 Galéria és Kultúrtér Hármas szereposztás című podcastsorozatában.

Szakmája helyett
a színház lett a hivatása

Az, hogy színész lesz, kamaszkorában még nem volt
egyértelmű Scherer Péter életében. A családi hagyományokhoz híven reáltagozaton kezdett el tanulni.
Első próbálkozásra felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetemre. Egyértelmű lett volna a folytatás.
Mégis a színház győzött…
– A középiskolában fizika tagozatra jártam Szombathelyre. Ez családi hagyomány volt, mert a családban mindannyian; apám, tesóm, és én is jók voltunk
a reál tárgyakból, apu pedig kiváló, szóval nem volt
kérdés, hogy hova megyek, és mit tanulok – meséli
a színész. – Négy évig egyáltalán nem foglalkoztam

Karinthy Frigyes:
Utazás a koponyám körül

„Szeretném, ha az olvasó elhinné, hogy nem olcsó
hasonlaton nyargalok, vagy költői aláfestéssel
próbálom érdekessé tenni magam ezzel a bűnügyi
beállítással – szívesen kerülnék mindent, ami
„jelképes”, hiszen az olvasónál sokkal szorongóbban érdekel, hogy tisztán és világosan,
hangulatcafrangoktól fertőzetlenül emlékezem-e
arra, ami történt. De éppen ezért vagyok képtelen
nem venni észre, hogy egész betegségem alatt
végig, öntudatlanul, anélkül hogy észrevettem
volna (csak most eszmélek rá) bűnösnek éreztem
magam valamiért, valami elfelejtett bűnért, amit
nem mentett, hogy nem akart eszembe jutni: talán
ezért nem tudtam elejétől végig panaszkodni vagy
lázadozni végzetem ellen. Ami pedig a jelképet

Scherer Péter

Egy barátommal együtt meg is találtam Debreczeni
Tibor drámapedagógus minitársulatát, később pedig
Somogyi Istvánt és az általa alapított Arvisura Színházi Társaságot, ahol tizenkét évig voltam. Közben lediplomáztam, de a szakmám helyett is inkább a színházas dolgaimat csináltam – teszi hozzá.

Kell a zene, hogy ne csak
a sötét oldal domináljon

Az Utazás a koponyám körült Karinthy Frigyes
főműveként szokták emlegetni. A regény valóságosan megtörtént eseményekről, személyes tapasztalatokról szól: az író saját agyműtétének történetét
beszéli el, megrázóan plasztikusan, hol jéghidegen
és kívülről nézve, hol nagyon is bensőségesen,
az ember esendőségét és kiszolgáltatottságát szemléltetve.
– Karinthy igen érzékletesen fogalmazza meg
és tárja elénk például azt, hogy az orvosok hogyan
tudnak elveszni a diagnózisokban – vélekedik
Scherer Péter. – Először fül-, aztán szemproblémára
gyanakszanak, vagy a dohányzás okozta ártalmakra,
mert egyszerűen nem mernek a legrosszabbra gondolni. Van a darabnak egyfajta nyomozás jellege, ráadásul folyamatosan mesél a bűntudatról is – emeli ki
a színész. Miközben kutatják a betegségét, Karinthy

illeti – az olvasó, ha elég megértés és részvét van
benne önmaga iránt ahhoz, hogy életét figyelje,
fel fogja ismerni, hogy mindennap történik velünk
három vagy négy olyan apróság, ami nemcsak
arra a napra, hanem sorsunknak és lelkünk fejlődésének arra a korszakára jellemző – csak észre
kell venni ezeket a jeleket.”
„Erősebb hallucinációm soha nem volt, érthető,
hogy az elsőt nem ismertem fel rögtön. Sokszor
megtörtént azelőtt is, gyerekkorom óta, hogy
otthon üldögélve, de különösen az utcán ballagtomban, a nevemet hallom hátam mögött – egy
nagyon halk, szinte süket hang suttogja: „Frici!”,
mintha figyelmeztetni akarna, vagy méginkább,
mintha egy szégyenlős, szegény, régi ismerős
szólna, aki nem mer hangosan szólni: mintha
ismerős volna a hang is, csak nem tudom, kié.”

Ajkán született, 1961. november
16-án. Felsőfokú tanulmányait
a Budapesti Műszaki Egyetemen
végezte, itt szerzett diplomát
1987-ben. 1984 és 1994 között
az Arvisura Társulat tagja, 1997-től
a Bárka Színház művésze, 2002től pedig a Krétakör Színházzal
is dolgozott. Jancsó Miklós késői
filmjeinek alapszereplője volt, de
összesen több mint ötven magyar
játékfilmben és tucatnyi tévéfilmben
játszott, szinkronfőszerepeinek
száma huszonöt fölött van. 2015
őszén az RTL Klub Válótársakjában
ismerte meg a sorozatkedvelő
nagyközönség.
Legfontosabb elismerései:
Színikritikusok díja (1995), A filmkritikusok díja (1999), A Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2007), Jászai Mari-díj (2009),
Televíziós Kritikusok Díja (2016),
Magyar Filmdíj (2019), Karinthygyűrű (2020).
mindvégig úgy érzi, hogy valamiben bűnös, valamit
elrontott, valamit elhibázott. Scherer Péter ezért is
tartja szenzációs műnek a kisregényt, mint mondja:
„Annyira tömény és annyira fájdalmas helyenként,
hogy mindenképp úgy éreztük, kell az előadáshoz
ellenpontozásként a zene, hogy ne csak a sötét oldal
domináljon.”

Sokáig csak
az asztalfióknak dolgozott

Így lett Scherer Péter partnere a darabban Marton
Róbert, aki egyben az előadás zeneszerzője is. Illetve, ahogyan ő fogalmaz: a darab színházi dalszerzője.
– Borzasztó hálás vagyok a Nézőművészeti Kft.
alkotóinak, hogy foglalkozhatok ezzel a feladattal.
Az elmúlt időszakban számomra nagyon fontos lett
a zenével való munka. A zongorázás, a zeneszerzés
mindig is az életem része volt, de ahogy mondani
szokás, sokáig csak itthon, a fióknak dolgoztam. Aztán megismerkedtem a Nézőművészeti Kft. csapatával, és az EztRád című produkcióban már közreműködtem. De azért nem zeneszerzőnek, hanem inkább
színházi dalírónak nevezném magam – fogalmaz
Marton a Hármas szereposztás című podcastban.

Nekem a Karinthyak közeli
ismerősök

Marton Róbert színpadi szerepei mellett számos játékfilmben és népszerű tévésorozatokban is játszik.
Sok-sok évet töltött el a Karinthy Színházban Karinthy Márton igazgatása alatt. Épp ezért neki az íródinasztia kicsit olyan, mintha a szomszédban lakó, közeli ismerős család volna. – A Karinthy Színházhoz
hosszú esztendők kötnek, úgyhogy alapvetően van
egyfajta elképzelésem és rálátásom a századelő világáról – meséli. – A színházban eltöltött nyolc év alatt
olyan közel kerültem a családhoz, hiszen egy élő Karinthyval dolgozhattam együtt, annyi anekdotát, családi történetet hallottam, hogy ma már olyan nekem,
mintha mindig is ismertem volna őket. A kedvenc
történetem róluk az, hogy amikor Frigyes és felesége,
Böhm Aranka elindult erre az igen komoly műtétre,
minden pillanat számított, hiszen fennállt a veszély,
hogy megvakulhat az író. Ám csak néhány napos
késéssel tudtak elindulni, mert Arankának nagyon
fontos dolga akadt: kalapdobozokat kellett még vásárolnia erre a nagy utazásra – emeli ki Marton Róbert.
– Amikor elolvastam Karinthy regényét, még inkább
elmélyült bennem a századelő kávéházi hangulata,
a kuplék, sanzonok világa. Az a célom, hogy az előadás zenéiben ezt a hangulatot megtartva, viszonylag
markánsan megpróbáljak kísérletet tenni arra, hogy
a mai emberhez közel hozzam ezt a muzsikális hangzást, hangulatot. Igyekszem a dalszövegekben olyan
világot teremteni, ami reflektál Karinthy világára is,
abból indul ki és arra emlékeztet. Úgy gondolom, ezt
a világot vissza lehet hozni, vissza lehet idézni a mai
ember számára is – teszi hozzá.
A teljes beszélgetés a B32 Galéria és Kultúrtér
Hármas szereposztás című podcastsorozatában hallgatható meg.
Újbuda
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A regény, amely minden érzékünkre
hat, akár a legfinomabb csokoládé.
Ráadásul igazi finom csokoládéreceptet is rejtenek a lapok. Ám a mű
igazi különlegességét mégis a történet adja. Két női sors. Egy családi
örökség. Egy igaz szerelem története. A múlt század elején. A csokoládégyáros lánya, Judith Rothmann
kiváltságos életet él a degerlochi

villanegyedben. De a látszat csal,
semmi sem olyan tökéletes, mint
amilyennek kezdetben tűnik. Judith
szenvedélye a csokoládékészítés,
minden szabad percét a gyárban
tölti, újabb és újabb különleges
édességeket kísérletez ki. Leghőbb
vágya, hogy egyszer ő vehesse át
apja helyét. Az idős Rothmann-nak
azonban egészen más tervei vannak
a lányával: jól akarja férjhez adni,
ráadásul egy olyan férfihoz, akit
Judith soha nem tudna szeretni. Aztán feltűnik a jóképű és tehetséges
Victor Rheinberger, aki Stuttgartban akar új életet kezdeni...
Maria Nikolai romantikus regényfolyamának első része a 20.
század eleji Németországot, a leleményes kalandorok világát mutatja
be, ahol az ötlet gazdaggá tehet,
az asszonyok pedig a saját kezükbe
veszik sorsuk irányítását. A könyv
különösen ajánlott a Downton Abbey-sorozat és az Anne Jacobs-regények rajongóinak.
Maria Nikolai: A csokoládévilla

SZÍNHÁZ

Janikovszky Éva 95. születésnapját
egy online Janikovszky-hétvégével
ünnepli 2021. április 23-ától 25éig a 6szín és a Móra Könyvkiadó:
a József Attila-díjas írónő két könyvének színpadi adaptációját láthatja
streamelve a közönség. A lemez két
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Újra forog a Lemezjátszó

Lovasi András és Kispál András
oldala című produkciót élőben közvetíti a teátrum. A 2013-ban Tollár
Mónika rendezésében bemutatott
előadásban ezúttal a lemez A oldalán Horváth Lili és Kovács Patrícia,
B oldalán pedig Elek Ferenc és Simon Kornél lesz hallható, illetve látható. A téma biztosan ismerős lesz
azoknak, akiknek a véleménye nagyon eltér – adott esetben a saját fél
órával korábbi véleményüktől, csak
azért mert közben egy másik szerepbe kerültek, és már nem az anyukájukat kell győzködniük ugyanarról,
hanem a gyereküket. Néha nagyon
nehéz nevetni ezeken a helyzeteken,
de egy sötét nézőtéren, vagy otthon,
a számítógép előtt, simán lehet úgy
tenni, mintha ez nem rólunk szólna,
hanem másokról.
Az ünnepi hétvége másik produkciója, Az úgy volt címmel,
a 6szín kedvelt repertoár-előadása volt a koronavírus-járvány
előtt. Ez Janikovszky Éva addig
színpadon soha be nem mutatott
könyvei alapján készült, és a születéstől a kiskamaszkorig veszi
sorra az élet minden nyűgét. Ki
tudja, hogy kitől örökölte az a gyerek az eszét, a szépségét? Kire
ütött, amikor csak a baj van vele
már megint? És vajon mi jár egy
kiskamasz fejében? Janikovszky
Éva humorral megírt könyvei segítenek megérteni gyerekeinket,
akikkel közben együtt nevethe-

tünk a világ igen fontos dolgain.
A színpadra állított írások laza
szövete betekintést enged gyerekeink mindennapjaiba, az író
jellegzetes iróniájával átszőve.
A Barna Zsombor, Bodoky Márk,
Georgita Máté Dezső és Osváth
Judit szereplésével készült 50 perces előadást 7 éves kortól 107 éves
korig ajánlja a teátrum.
Janikovszky-hétvége a 6színben
jegy.hu

ÉPÍTÉSZET

Aligha van olyan magyar építész,
aki Kós Károlyhoz hasonló mér-

tékben élte volna meg, élte volna
át a 20. század viszontagságait.
Az aranykor kellős közepén született, egy soha nem látott fejlődés
lázában égő országban nyílt ki
a szeme a világra, és adatott még
neki idő alkotásra az I. világháború
előtti boldog békeidőkben. Szolgált
királynak és főhercegnek, fővárosnak és városnak, egyetemnek; de
háborúk, katasztrófák, eget-földet
rengető változások között is leginkább szolgálta az embert.
Az építészet mesterei – Kós Károly • www.holnapkiado.hu
A Holnap Kiadó Könyvesboltja:
1111 Budapest, Zenta utca 5.;
www.holnapkiado.hu
(X)

IRODALOM

Április 21-én, a Juhász Anna Irodalmi Szalon #124. estjén Schein
Gáborral beszélget Juhász Anna
az író-költő legújabb, Ó, rinocérosz
című verseskötetéről. A művész
kötetében azzal a káprázatos ötlettel játszik el, hogy miképpen írható
meg Európa és a nyugati civilizáció históriája, ha annak mitikus
és valóságos történeteiben a rinocérosz mint hús-vér figura szerepel. Onnan kezdve, hogy „Európét,

a szidóni szüzet egy rozmaringillatú, / fehér rinocérosz rabolta el”,
egészen odáig, hogy „A rinocé
roszellenes médiában napok óta
terjed a hír, / hogy a járvány okozója az úgynevezett patient zero, /
egy indiai rinocérosz, aki nem volt

hajlandó karanténba / vonulni.”
Schein Gábor könyve izgalmas
kísérlet is: a műfaj rugalmasságának próbája, amely hol kisebb,
hol nagyobb ugrásokat enged meg
térben és időben. Az Ó, rinocérosz
műfajok és műnemek határterületeit átlépő verses regény, groteszk
szatírjáték, ironikus enciklopédia,
Ovidius, Rabelais és Karl Kraus
találkozása a karneváli állatkertben. A szalon programjai ingyenesen megtekinthetők a Juhász Anna
Irodalmi Szalon Facebook-oldalon.
www.facebook.com/
jairodalmiszalon

KRIMI

Akik szívesebben olvasnak borzongató krimiket kikapcsolódásként, azoknak Louise Boije af
Gennäs Tetszhalál című kötete
biztosan nem fog csalódást okozni. A történet szerint Sara, miután
kilábalt a néhány hónappal korábbi
események okozta traumából, vis�szatér Stockholmba, hogy új életet
kezdjen. Másik lakásba költözik,
és a véletlen úgy hozza, hogy egy
álomálláshoz jut. Ám úgy tűnik,
a döntés az új életéről nem az ő kezében van. Apjáról – akinek halála
egykor elindította a rázúduló lavinát – megdöbbentő dolog derül ki,
és a lány sejteni kezdi, hogy a sö-

ÉLETMÓDBLOG

A reggel köztudottan a legideálisabb egy kis mozgásra, a testünk
felélénkítésére. Ha csak néhányat
nyújtózunk, miután felébredtünk,
már azzal is sokat tettünk testünkért. Rögtön felkelés után nem
érdemes túlságosan megerőltetni
magunkat, inkább a lazább és kíméletesebb feladatokat válasszuk
a reggeli edzésünk elemeiként
– olvasható az újbudai életmód
blogban. Németh Nóra az egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákat gyűjtötte itt össze, így többek
között ír a vízháztartásról, a D-vitaminról, a szükséges tápanyagbevitelről, de akinek hiányzik
a testmozgás, az egyszerű sportgyakorlatokat is találhat a bejegyzések között.
sport.ujbuda.hu

tét árnyak elől nem menekülhet.
Új otthonában titokzatos hangok
gyötrik, úgy érzi, követik az utcán, ráadásul anyja és húga körül
is mind aggasztóbb események
történnek. Sara rájön, hogy a lehető leggyorsabban ki kell derítenie,
kik és miért próbálják az őrületbe kergetni, mert annyi bizonyos,
hogy nem riadnak vissza a legbrutálisabb eszközök bevetésétől sem.
Louise Boije af Gennäs:
Tetszhalál

a (h)őskorszakról

SZÍNHÁZ

Folytatódik az Artus Stúdió Kérész Művek sorozata. A Goda Gábor vezette Artus Stúdió a műfajo-

Fotó: Dusa Gábor

KÖNYV

| 2021. április 21. | 10

kon átívelő előadásaival lepi meg
rendre a nézőket. További négy
Kérész Művek Gyakorlatok online
vetítésekhez tudnak csatlakozni az érdeklődők szombatonként
20 órától. Minden alkalommal
más a zeneszerző és a zenekar,
a képzőművész, az intermédia/
multimédia művész, és minden
alkalomra meghívnak egy-két
különleges meglepetés alkotót/
szereplőt a színház, a tánc, a zene
vagy a képzőművészet világából.
És belenézhetnek az aktuális kiállításukba is – Bálint Ádám: Fóliók.
Részletek az Artus Stúdió
honlapján: www.artus.hu,
valamint Facebook-oldalán.
(X)

Kétrészes videóinterjúban mesél Lovasi
András és Kispál András a Kispál és a Borz
hőskoráról a B32 Galéria Lemezjátszó
Classic áprilisi adásaiban. A zenészek fel
idézik a ’90-es évek elején megjelent Naphoz
Holddal, illetve Föld kaland ilyesmi... című
albumaikat és a közös munka emlékeit.
A Lemezjátszó Classic Exkluzív műsorában a rajongók két
egymást követő héten hallgathatják a Kispál és a Borz viharos kezdeti éveire visszaemlékező Kispál Andrást és Lovasi Andrást. A bensőséges, derűs beszélgetésben az éppen
harminc esztendővel ezelőtt megjelent első nagylemez,

a Naphoz Holddal, majd a rá egy évre
kiadott második album, a Föld kaland
ilyesmi… került középpontba. A két
korongon olyan legendás dalok szerepelnek, mint a Húsrágó hídverő, a Lefekszem a hóba, a Tökéletes helyettes,
a Bujtogató vagy A rétek halványak.
Manapság az eredeti, kultikussá vált
bakeliteket csillagászati árakon is keresik a gyűjtők, a zenekar népszerűsége
pedig töretlen, noha tíz éve felhagytak
a közös zenéléssel. A két alapító tag
olyan emlékeket idéz, valamint olyan
anekdotákat is elmesél a lemezek kapcsán, amelyeket eddig még soha.
Lovasi András így mesélt a ’80-as
évek undergroundjáról, és arról, hogy
milyen zenei hatások érték akkoriban.
„Pécsre ritkán jutottak el az alternatív együttesek, ezért nem is láttuk őket
állandóan koncertezni, de ezzel együtt
azért sok mindent hallgattunk: én voltam Neurotic-, Európa Kiadó-, Balaton- meg Bizottság-koncerten is. Ha le
is jöttek ide, itt nem volt meg az az aura
vagy miliő, mint a pesti helyeken, például a Kassákban. Volt egy értelmiségi
közönségünk, amely szamizdat módjára terjesztette kazettáról kazettára a koncerteket, a dalokat, és azzal jól elvoltunk. A múltkori adásban a Pál
Utcai Fiúkról volt szó, azt gondolom, hogy a PUF játékában, zenéjében nagyon hallatszik az, hogy honnan jöttek, és hogy a zenei gyökereik erősen a ’80-as évek hazai
undergroundjában találhatók meg. Kispál András például
egyáltalán nem szerette ezeket a korabeli underground
együtteseket. És mivel alapvetőn az ő játéka határozta
meg a zenekart, egyáltalán azt, ahogyan megszólalt, meg
ahogyan létezett, sőt, az ő gitárjátéka volt a legemblematikusabb szerintem, ezért mi elsősorban beatzenekarnak
tartottuk magunkat, akik Pink Floydot, Beatlest, Bors őrmestert, Cure-t hallgatnak. Persze én közben szerettem
másokat is, a nagy klasszikusokat, mint például Cseh Ta-

mást, Bereményit mint szövegírót, de Bródy Jánost és Zoránt is egyaránt.
Amikor mi indultunk, a ’80-as évek végén, Magyarországon az őszinte kőkemény rock ment az alternatívok
mellett, aztán jött a punk és az újhullám. Ezeknek a stílusoknak a keveredése mindkettőnkben megvolt. Kispál
azt mondta akkoriban, hogy mi valamiféle virágénekeket
csinálunk, növényekről énekelünk, elszállós, hippis, folkos
dolgokat adunk elő a ’70-es évek elejéről. A tiszta forrás
számunkra a popzenének az a reneszánsz időszaka volt,
amely a ’60-as években indult. Ilyen értelemben itthon

minket más együttesek abszolút korszerűtlennek tartottak
abban az időben, de úgy is néztek ránk, hogy ott vannak
a gyógyegerek. Kicsit le is voltunk nézve, de magasról tettünk rá, nem nagyon foglalkoztunk vele.”
A kétrészes videó első része április 12-étől, a második
rész pedig április 19-étől érhető el a B32 Galéria és Kultúrtér YouTube-csatornáján.

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

Április 22. 18.00
A Föld napja:
Albertfalvi Tavasz
A Föld napjáig
tartó tavaszi akciók, játékok, fotóés rajzpályázatok
megoldása és eredményhirdetése.
A részletekről az Albertfalvi Közösségi Ház honlapján is lehet tájékozódni: https://akh.ujbuda.hu/
ALBERTFALVA AZ INSTÁN
A közösségi ház Instagram-oldalán is láthatók a tavaszi Albertfalvát bemutató fotósorozatok,
kövessenek minket itt is: https://
www.instagram.com/albertfalva/
Április 26. 18.00
Közös Pont
Vendég:
Gyenes
Borbála,
a Sziluett Tánc Stúdió vezetője.
Fiatal kora ellenére ő az Albertfalvi Közösségi Ház legrégebbi
oktatója, már tizenhét évesen
dzsesszbalettot tanított kislányoknak, első növendékei ma fiatal nők. A beszélgetésben mesél
táncos múltjáról, valamint arról,
miként került Albertfalvára, milyen táncműfajokat tanít, milyen

sikereket értek el tanítványai és ő
maga.

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény

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

Gazdagréti
Közösségi Ház

ht t ps://w w w.facebook .com /
gazdagretikozossegihaz
Április 19–26.
LegCsiripebb pályázat
Keressük Újbuda és Gazdagrét LegCsiripebbjeit a legszebb,
legkezesebb és leghangosabb
kategóriákban. Várjuk a madarak fotóit április
26-áig a gkh@
ujbuda.hu e-mail címre, a leghangosabb kategóriában pedig
egy maximum 10 másodperces
videót a GKH Facebook-oldalára küldött üzenetben. A beér-

kező pályázatokat április 27-én
tesszük közzé kategóriánként,
és közönségszavazással hirdetjük ki a nyertest május 3-án este.
A legek győztesei egyedi ajándékokat kapnak.

Május 2. 10.00
Papírszínház Mesevasárnap –
Az én csodálatos tesóm
„Azt hiszem, nagyon szerencsés vagyok, mert van egy szuper jó barátom és egy csodálatos
tesóm!” – Egy kisfiú büszkén mesél testvéréről, aki rengeteg olyan
dologra képes, amire mások nem:
szuper jó a memóriája, iszonyat
jókat tud mesélni, és még a sötétben is képes olvasni. A megtekintés ingyenes a ház Facebook-oldalán.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/kelenvolgyikozossegihaz
Április 24. 16.00
Anyák napi
kézműves
foglalkozás
Titokdoboz készítése a legdrágább, legszentebb kincsnek,
anyának – Lovas Zsuzsanna
iránymutatásával. A program
a közösségi ház Facebook-oldalán
lesz elérhető.

Online Kerekítő
A közösségi ház zárvatartása alatt
is folytatódnak a Kerekítő foglalkozások a megszokott időben,
a Facebook-oldalon keresztül.
Mondókás Móka (0–3 éves korig)
– szerdánként 9.30. Bábos Torna
(1–3 éveseknek) – szerdánként
10.15. Foglalkozásvezető: Divényi Piroska

Őrmezei
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/ormezei
Április 20–28.
Lepjük meg Anyut! – Anyaismereti teszt gyerekeknek
és apukáiknak
Arra
vagyunk
kíváncsiak,
ők
mennyire
ismerik az anyukák
kedvenc dolgait.
A meghirdetett online kérdéssort
kitöltők ajándékot nyerhetnek,
amellyel meglephetik május 2-án,
anyák napján édesanyjukat, ha
helyesen válaszolnak, és gyorsan
el is juttatják nekünk.
Április 28. 20.00
ISMERŐS EXTRA
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz kötődő ismert, érdekes
személyiségekkel.

Újbuda

Vendég: Kiss Zoltán Zero zenész, a Máté Péter-díjas Karthago
együttes tagja.
Házigazda: Szebeni Dóra, a KözPont Újbudai Kulturális Kft. közművelődési vezetője.
Április 29. 8.00 és 14.00
A tánc világnapja
Az újbudai Vadrózsák Néptáncegyüttes és a Szenior Örömtánc
Magyarország oktatóinak kedv
csináló videóival hirdetjük a mozgás, a tánc fontosságát.
Csütörtökönként 19.00 órától
Házunk Táján – szomszédainkra zoomolunk
Élőben követhető online beszélgetések, amelyekben intézmények, szervezetek képviselőit szólaltatjuk meg, akik a közelünkben
vannak, akikkel együttműködünk
különböző tevékenységekben.
Április 22. – a Kaptár Ifjúsági
Klub
Április 29. – Toldi Tamás idősügyi
referens a 60+ Programról és intézményeiről
Szombatonként 8.00 órától
Mesekuckó Katival
Mesélő: Viola-Kővári Katalin,
az ŐKH kulturális szervezője.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Online fogadóórára
kérdéseket a fogadoora@ujbuda.hu email címre küldhetnek.

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: +36/70/684-7427.
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 egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.

+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.

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

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

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

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

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

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

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 +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

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

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

60+
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Minden napra

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

Ma már közhely, hogy minden átköltözött a virtuális térbe, így az Újbuda 60+ Program
is az interneten keresztül szervez eseményeket. Elsődleges, hivatalos kommunikációs
csatornánkon a friss hírek, fontos, naprakész tájékoztatók mellett folyamatosan közzéteszünk interneten elérhető tartalmakat, amelyek önöknek érdekesek, szórakoztatóak
lehetnek; koncertek, virtuális kiállítások, előadások, filmek, olvasnivalók stb. Kérjük
és javasoljuk, hogy a hivatalos, hiteles és naprakész információkért rendszeresen keressék fel a 60+ program hivatalos oldalát a Facebookon!

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

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

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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Lakásszerviz

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.
LAKOTTAN
MEGVÁSÁROLNÁM. Tisztelt
Hölgyem, Uram! Diplomás úr
gyermekei részére lakást, házat
keres. Várom a hívását a 06/20/28228-77-es telefonszámon.
ELCSERÉLNÉM Bp. Nagyvárad
téri, 1+2 fél szobás, 2 erkélyes,
panorámás panellakásomat
Budaörsi 2 szobásra (lakás vagy ház
is lehet). 06/70/77-23-172.

LAKÁSFELÚJÍTÁS
SZAKEMBEREKTŐL ingyenes
felméréssel, szerződéssel,
garanciával: 06/30/716-1535, www.
lakasfelujitasokosan.hu
TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁS
lelkiismeretesen: 06/30/505-8038.

gurtnicsere. Megbízhatóság,
elfogadható ár. 06/30/212-9919.
FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS,
teljes körű kertészeti munkák,
kertrendezés, szakszerű metszés,
öntözéstechnika. Munkáinkat
szakszerűen, garanciával vállaljuk.
www.sunikertek.hu, Zölderdő János
Kertész: 06/30/343-7318.

TV, számítógép

Régiség

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

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: 06/1/7891693, 06/30/898-5720.
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.
KASTÉLYOK berendezéséhez
vásárolok festményeket, antik
órákat és bútorokat, ezüsttárgyakat,
porcelánokat, bronzokat stb.,
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com

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.

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.
KONTÉNERES sittszállítás,
sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
REDŐNYÖS MUNKÁK!
Készítés-javítás, szúnyogháló,

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.: 06/1/3126294; 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.

Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok
ottlakással, 24 órában. 06/20/2249590.

Könyvek
KÖNYVEKET VÉRTESI
antikvárium vásárol! Vírus idején
maszkban kesztyűben. 06/20/4256437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
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értesítés
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából
elkészült Kamaraerdő, Kőérberek, Tóváros városrész területének kerületi építési szabályzata, azaz a KÉSZ 7. üteme.
A terület lehatárolása: XI., Repülőtéri út–Kőérberki út–Egér út–Balatoni út–villamosvonal–kerülethatár–Kamaraerdei út–Budaörs határa által határolt
terület. A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése értelmében teljes eljárás formájában történik.
A Kormányrendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2021. április 8-ától 2021. május 8-áig megtekinthető az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Igazgatóság felületén a készülő településrendezési
eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket május 8-áig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében
tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Igazgatóság tárgyi tervvel kapcsolatosan

lakossági fórumot tart 2021. április 28-án, szerdán 15.00 órai kezdettel.
A lakossági fórum a járványhelyzetre tekintettel online lesz megtartva. Az érdeklődők a fórumhoz a Főépítészi Igazgatóság felületére belépve:
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/foepiteszi-igazgatosag az ott megadott linkre kattintva tudnak majd csatlakozni.
Amennyiben a lakossági fórumon nem kívánnak részt venni, javaslataikat a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre írásban is eljuttathatják 2021. május 8-áig.
Budapest, 2021. március 30.
Tisztelettel:
Schreffel János főépítész-igazgató

Felhívás a 100 évnél
idősebb kerületi polgárok
és hozzátartozóik részére

gondjával kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt magának kell megoldania, vagy
nincs kihez fordulnia, esetleg nem akar
másokat terhelni. Pedig legtöbbször egy jó
beszélgetés, egy kis felénk forduló figyelem is segíthet abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre szánjuk el magunkat,
vagy kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. Az Újbuda 60+ Program részeként
kínáljuk ingyenes „segítő beszélgetések”
szolgáltatásunkat, ahol képzett időskorú
önkéntesek várják, hogy segíthessenek
Önnek.
Keressen minket személyesen vagy telefonon, ügyfélfogadási időben hétköznap
9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (Kérő
utca 3.), tel.: 372-4636.

Zárva tartanak
a 60+ programközpontok

Zárva

A járványügyi helyzet miatt az Újbuda 60+ Program
központjai bizonytalan ideig zárva tartanak az időskorúak védelme és a vírusfertőzések hatékony megelőzése érdekében.
Kérjük, figyeljék az Újbuda 60+ Program

Facebook-oldalát, illetve
weboldalunkat (idosbarat.
ujbuda.hu) a naprakész információkért, programjainkért!
A 60+ program telefonos ügyfélszolgálata
elérhető hétköznap 9–14 óráig a 372-4636os telefonszámon.

Kedves Olvasóink!
Az Idősbarát Önkormányzat díjjal kétszeresen is kitüntetett Újbuda Önkormányzata
mindig kiemelt figyelmet fordít időskorú
polgáraira. Ezen tevékenységének újabb
fejezeteként Újbuda 2021 februárjától fokozottabb figyelmet kíván fordítani 100
esztendősnél idősebb polgáraira. Az Újbuda 60+ Program kéri a százéves kort betöltött polgárokat, illetve hozzátartozóikat,
jelentkezzenek a program elérhetőségeinek
valamelyikén, hogy felvehessük Önökkel
a kapcsolatot.
Újbuda Önkormányzata az érintettek
igénye esetén – a születésnapi köszöntés
és a mindennapokra kiterjedő figyelem
mellett – tervei szerint interjúban mutatná be a százévesnél idősebb emberek
élettörténetét. Az interjúk természetesen csak a járvány végeztével kezdődnek, és kizárólag azokkal, akik vállalják
a részvételt. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából minél előbb jelentkezzenek, hiszen fontos, hogy az időskorú
emberek, valamint egy-egy hosszú, tartalmas élet tapasztalatai és értékei minél
nagyobb megbecsülésnek és tiszteletnek
örvendjenek.

Jelentkezni az Újbuda 60+ Program ismert
elérhetőségein lehet; telefonon, e-mailben
vagy személyesen a nyitvatartási időben
a járványügyi előírások figyelembevételével.
A kapcsolat felvételét követően az önkormányzat az adatokat kizárólag az adatkezelési szabályok betartásával tárolja*.
*Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata mint
Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes
adatai védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során
személyes adatok és a kapcsolattartás érdekében lakcím,
e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A meg
adott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő
részéről a 100 évesnél idősebb kerületi polgárokkal történő
kapcsolatfelvétel és köszöntésük, segítésük lehetőségének
a megteremtése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát
részletesebben az önkormányzat honlapján a www.ujbuda.
hu/adatvedelem cím alatt, valamint a felhívás honlapján található, mellékelt adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Levélcím: Budapest
Főváros, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113
Budapest, Bocskai
út 39–41. E-mail:
gdpr@ujbuda.hu

60+ programajánló
A teljes programkínálatról
a www.idosbarat.ujbuda.hu
honlapon az aktuális havi prog
ramlistában, illetve hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os
telefonszámon érdeklődhet.
A programokon való rész
vétel feltétele az Újbuda 60+
Kedvezménykártya, vagy annak
folyamatban lévő igénylése!

Szenior örömtánc
Andreával

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

Online problémameg
beszélő csoportok

Interneten zajló
rendszeres
programjaink

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

Origami

Dietetikai tanácsadás

Foglalkozás minden hétfőn 14 órától.
A részvételhez Facebookon
csatlakozzon
az Origami
(Újbuda 60+
P r og ra m)
nevű csoporthoz teljes
neve és a 60+
ke d vez ménykártya száma megadásával.

Do-in

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

ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket
és a 60+ kedvezménykártya számát.

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

Gyógytorna-tanácsadás

A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, de időskorban kiemelt fi-

Számítógéppel, okos
eszközökkel kapcsolatos
segítségnyújtó
szolgáltatás
gyelmet igényel. A mozgásszervi gondok
megelőzésében, kezelésében tapasztalt
gyógytornász várja az érdeklődőket. Lehetőség nyílik egyéni kérdések megbeszélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk,
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; adott
mozgásszervi problémára milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.).
A beszélgetés online történik Google
Meet felületen hétfői napokon 13–14 óráig.
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@

Regisztrálni szeretne valahová, de problémába ütközött? Videohívást kíván indítani
Skype vagy Viber alkalmazással? Fényképet szeretne küldeni? Esetleg az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalával vagy
csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése?
Munkatársunk minden hétfőn 12–16 óráig,
pénteken 8–12 óráig segítséget nyújt. Felmerülő kérdéseiket feltehetik a 06/70/6847412-es telefonszámon vagy e-mailben
az it.60plusz@ujbuda.hu címen. Kérjük,
hogy kérdésekkel felkészülve keressék
munkatársunkat!

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ
Az ügyfélfogadás szünetel. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont

A nyitvatartás szünetel. 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!

közös
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Könnyű és színpompás Freller István
tavaszköszöntő leves
„botlatóköve”
Felemás időjárással indult az idei tavasz is. Színpompás levesünkkel igyekszünk a felhők közül előcsalogatni a nap melengető sugarait.
Kevesen tudják, de minél színesebb egy étel,
annál szívesebben fogyasztjuk el, sőt, már a látványa is boldogsághormont termelhet. A zsenge répa
az egyik kedvenc tavaszi alapanyagunk, hiszen
rendkívül sokféleképpen felhasználható. Készíthető
belőle leves, püré a vadhúsokhoz, vagy akár répatorta is. Parcsetich Ernő, a Vakvarjú étterem séfje
elhozta frissítő, keleties ízvilágú répakrémlevesének
receptjét, mely garantáltan mosolyt csal
az arcokra még borús időben is.

Házhoz repítjük a varjúságokat!
Keresd éttermeinket a vakvarju.com oldalon!
buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27

k:
hozzávaló
zsenge
Ujbuda mag hird 66x49 2020.indd 1

új lakóink

A zsidók meggyilkolásának, a holokauszt
nak emléknapja Magyarországon április
16., amikor az akkori ország területén,
Kárpátalján megkezdődött az emberek
összegyűjtése, kifosztása, értékeik elrab
lása. Gettóba zárták, ahonnan rövidesen
haláltáborokba szállították, majd megölték
őket: elsősorban gyerekeket, nőket,
öregeket – hiszen a zsidó férfiak akkor
már nagy számban munkaszolgálaton,
a „mozgó vesztőhelyen” voltak.

Kárpátalja az I. világháború után Csehszlovákiához került,
itt viszonylag demokratikus körülmények között élhettek
a népek, a magyarországihoz képest mindenképpen. A környék zsidóságának jó része magyarnak vallotta magát, sok
helyen csak így maradt meg a magyar többség. S a magyar
honvédség csapatainak 1939-es bevonulásakor lelkesen
üdvözölték a zsidók a visszatérést az „anyaországhoz” –
amelynek hatóságai aztán meggyilkoltatták őket.
Magyarországon a vidéki zsidóság nagy részét már
megölték, amikor a budapestiek körül is szorulni kezdett
a hurok. Bár itt is gettóba zárták a zsidókat, és a nyilasok
folyamatosan gyilkolták őket, a haláltáborokba már nem
tudták a többséget elhurcolni. Így is rengeteg volt az áldozat a fővárosban.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
alpinal.
technikáv
ő
z
kedve
árak!

Michael Jackson 6. kislemeze (tkp. Pretty Young Thing). 40.
Mágus. 41. Nemesfémből kovácsolt fegyver. 43. Ön. 44. A sivatag hajója. 46. Lóláb végződése. 47. Rénium vegyjele. 48.
Szeméttároló. 50. Kossuth-díjas zeneszerző, zenetanár (Pál).
52. Lenget. 53. Ústí nad …, cseh iparváros. 55. Hasonló. 59.
Dologtalan méh. 61. Ősi. 64. Össze-vissza néz! 65. Egykor.
67. Költőóriás (Endre). 69. Söprés kezdete! 70. Jelenleg. 72.
Csecsemőbeszéd. Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 32.

A magyar közigazgatás, a vasutasok, a rendőrök, a csend
őrök, a bábák és a lelkes önkéntesek pillanatok alatt megszervezték honfitársaik kirablását, aztán nem sokkal később marhavagonokban való elszállítását.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján Újbuda, illetve
Budapest Főváros Önkormányzatának
nevében László Imre polgármester
és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-
helyettes emlékezett egy-egy kavics
elhelyezésével Freller István
botlatókövénél.
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Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518
Budapest, Pf.: 135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre.
2021. 7. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad és fölzeng a világ. Nyertese: Pálfay Erzsébet, 1115 Budapest, Fejér Lipót köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u.
5.) vehető át.
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Vallás

József Attila: A hetedik c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (G, S, T, T). 13. Teremt.
14. Gábor művésznő keresztneve. 15. Pára egynemű betűi. 16.
Roskadó. 18. Vet. 19. Belül fogná! 20. Kínai hosszmérték. 22.
A félelem … (Georges Arnaud). 24. Rácz Aladár. 25. Angol
indulatszó, jelentése: Vigyázz!, Hopp! 26. Palindrom férfinév.
28. … Beach, floridai tengerparti település. 30. Dél-amerikai folyam. 32. Nyomdai fényképész, majd fotóművész (Károly). 34. Sérülés. 36. Régi
1
2
3
4
5
tömegmérték. 37. Kifent. 38.
Mással végezteti el a rablást.
13
40. A szobába. 42. Konyhai
edény. 43. … Monroe Golden
Globe-díjas amerikai színész16
nő, fotómodell és énekesnő.
44. Éghető anyag fény- és hő20
21
22
hatással járó oxidációja. 45.
Egymást követő betűk az an26
27
28
gol ábécében. 46. Földműves.
47. Táncos műsor. 48. Vuk
32
33
apja. 49. Társa, röv. 50. Kismértékű. 51. Pénzt bankon
37
keresztül küld. 54. Celebeszi
tülkös állat, a vízibivaly rokona (ANOA). 56. Napszak. 57.
42
43
Ravaszdi. 58. Bosszús indulatszó. 60. Bogozó. 62. Szék
45
46
páros betűi. 63. Kén és bárium vegyjele. 64. Kihagyás
48
nélkül figyelő. 66. A „Csillagok háborúja” egyik Jedi
51
52
mestere. 68. Zubor Ágnes. 69.
Egykori vármegyénk. 71. Ci57
garettát készít.
Függőleges: 1. Londoni
63
64
sas! 2. Római szám és a tízszerese. 3. Sikoly része! 4. Levelek a fán. 5. Közeli helyi68
69
ségbe jutó. 6. Az uncia angol
rövidítése. 7. Norvég, svéd
és magyar gépkocsijelzés. 8.
1967-ben bemutatott rockmusical. 9. Még abban a 24
órában. 10. Vasfazék. 11. Kettőzve: vizek városa. 12. Mikes
Kelemen szülőfaluja. 17. Időmérő. 19. Egykori falu a Hortobágyon. 21. Nincs akadálya, hogy erre nézzen. 23. Megkönnyez.
25. Gabonát betakarít. 27. Magasba tart. 29. Görög eredetű női
név angol változata, jelentése: méh. 31. A Micimackó c. könyv
szerzőjének keresztneve. 32. Az idézet második sora (Z, Ű,
J, Z). 33. Kettős betű. 35. Észak-olasz város. 38. Végtag. 39.

I Magaviselet

A nevem Paréj Krisztián, 2021. január 30-án születtem 3650 grammal és 54 cm-rel a Szent Imre Kórházban. Nagyon szeretem az anyatejet, sokat alszok,
és szerencsére keveset sírok. Én vagyok anya és apa
büszkesége.

z ak k é
06-30/919-4694 S mESTErEk

Egy tragédia morzsái: egy bizonyítvány és szinte semmi más

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kérjük.
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói.

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
• beázások javítása
pzET T

Elkészítés:
Tisztítsuk meg és aprítsuk fel a póréhagymát, majd egy lábasban kevés olajon pároljuk üvegesre. Tisztítsuk meg
és reszeljük le a sárgarépákat. Adjuk
hozzá a hagymához, és pároljuk össze
pár percig. Ha sikerült friss kurkumát
szereznünk, reszeljük hozzá azt is, de
a por is megfelel a célnak. Öntsük rá
az alaplevet, majd fedő alatt főzzük
5–10 percig, míg a répa megpuhul.
Amikor kész, hozzáadjuk a kókusztejet, simára pürésítjük a botmixerrel, végül halszósszal és a lime
levével (és egy csipet cukorral)
beízesítjük. Tálalásnál a levest korianderrel és vágott chilivel megszórjuk.
Jó étvágyat kívánunk az elkészült fogáshoz!

• 7o dkg pa
é 03. 18. 11:18
sárgar2020.
éhagyma
• 15 dkg pór
agy víz
• 1 l alaplé v
tej
• 3 dl kókusz
s kurkuma
• 5 dkg fris
ve
• 2 db lime le
ósz
• 2 ek. halszzletekben
(ázsiai ü lhagyható)
kapható, e
riss
• 1 csokor rf
koriande
• chili

történelem
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Osztáh főn'ik : Dr. Lakatos István.
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Kimaradtak : Ditrich Tibor, Nagy Zoltán, Pető László.
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Közéjük tartozik Freller István, akinek „botlatóköve” a Fehérvári út 48. előtt emlékeztet arra, mi történt egykori lakótársainkkal.
Freller Istvánról keveset tudunk – de hogyan
is lehetne hosszú története valakinek, akit 16
éves korában megöltek. Annyit kibogarászhatunk, hogy talán 1928-ban született. A Váli
utcai polgári iskolába járt, a harmadik D-ben
például nem volt kimondottan éltanuló, talán
gyenge közepesnek mondhatjuk, jobb jegyet
csak mezőgazdasági és ipari ismeretekből,
valamint énekből szerzett. A következő évre
javított: közgazdasági és jogi ismeretekből is
jelest kapott, német nyelvből, énekből és tornából jót.
Nem származhatott különösebben jómódú
családból, mivel neve szerepel egy köszönő-

Mauthausen

A botlatókövek (németül: Stolpersteine)
Gunter Demnig német szobrász
alkotásai; a nemzetiszocializmus áldozatai előtt tisztelgő, macskakőre rögzített, 10×10 centiméteres réz emléktáblák,
amelyeket az áldozatok egykori lakhelye
előtt helyeznek el, a járdába süllyesztve.
Ezek a kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá
a történelmet. Nevükhöz híven rövid időre
megállítják, és a személyes sorsok bemutatásával emlékezésre, elgondolkodásra
késztetik az arra járókat, a véletlenül
„beléjük botlókat”. A művészi projekt révén
egy folyamatosan növekvő, az egyes
kövek hálójából összeálló, decentrális,
óriás emlékmű jön létre. A botlatókövek
a nácik által deportált, koncentrációs
vagy megsemmisítő táborokban, vagy
munkaszolgálat során meggyilkolt embereknek, zsidóknak, romáknak, az ellenállási
mozgalmak tagjainak, homoszexuálisoknak, Jehova tanúinak, keresztény ellenzékieknek és fogyatékkal élőknek állítanak
emléket. Újbudán egyelőre nyolc ilyen
emléktábla van.
levélen, amelyet egy miskolci nyaralásról írtak azok a fiúk,
akik jótékonysági akció segítségével juthattak el vakációra, nem sokkal a háború előtt.
Utolsó hírünk róla az, hogy a mauthauseni táborba deportálták, ahol 1944 nyarán ölték meg. Honnan és hogyan
került a felső-ausztriai táborba, nem tudjuk, bár viszonylag
sok információval rendelkezünk az ottani kegyetlenkedésekről. A táborok megmaradt archívumában szerepel egy
Freller István, aki 1925. július 24-én született, egy másik
dokumentum Freller „Stefan”-t említ, aki ugyan 1928ban született volna, de szintén július 24-i dátum szerepel
az év mellett, ami valószínűsíti, hogy ugyanarról van
szó. Az ő tábori száma, melyet talán a karjára tetováltak:
64 872. Még annyi derül ki, hogy Birkenauból szállították
Buchenwaldba. Innen mikor került tovább Mauthausenbe,
vagy csak egy vele nagyjából egykorú névrokonát vették
leltárba? Talán sosem derül már ki. Ahogyan azt sem tudjuk, hogy a tizenhat esztendős, iskolapadból kiragadott fiút
a Mauthausen közeli kőfejtőben verték-e agyon, vagy elgázosították, esetleg útközben lőtték le az SS-őrök, a munkát
nem bírta vagy éhen halt? Csupán annyi biztos, hogy itt
élt a kerületben, a Fehérvári út 48.-ban, évről évre javított
a bizonyítványán. Sejtjük, hogy 1944 áprilisában ki kellett
tűznie a megkülönböztető sárga csillagot, aztán kizárták
az iskolából, majd meggyilkolták. Pár sor csak az élettörténete – nem is egyedi e korban.

D. J.

A felső-ausztriai Linz közelében létesített tábor. Linzet Hitler „führervárosi”
rangra emelte, és grandiózus építkezésekbe kezdett, hatalmas sportcsarnokot
és a világ legnagyobb képzőművészeti múzeumát tervezték ide. A gigantikus építkezésekhez rabszolgákra volt szükség, részben ezért hozták létre ezt a tábort,
amelynek közelében kőfejtőt működtettek a rabokkal. A táborban folyamatosak
voltak a gyilkosságok, erre ösztönözték az őröket és kápókat is. A tábor orvosa élve
boncolta a foglyokat, kísérletekre hivatkozva. A magyarokkal különösen kegyetlenek voltak a magyarországi német származású SS-ek. Mauthausenbe közel 15 ezer
magyart hurcoltak el, akinek több mint felét megölték. Jó pár magyar politikust
is itt tartottak fogva, többek között Kállay Miklós volt miniszterelnököt és Horthy
Miklós fiát is. (Vági Zoltán–Kádár Gábor: Táborok könyve)
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Olimpikon
felemás cipőben

Tokiói sikerben
bízik az újbudai
triatlonista

Bragmayer Zsanett első olimpiájára
készül. Az újbudai triatlonista élete már
gyerekkorában összefonódott a sporttal.
Az uszodában nőtt fel, kipróbált több
sportágat, öttusában Európa-bajnok is lett
csapatban, végül az úszásból, kerékpáro
zásból és futásból álló triatlont választotta.
Ötszörös magyar bajnok, állt dobogón
világkupaversenyen, és van egy külön
leges rekordja, amelyre joggal büszke.
A mostanában felemás színű cipőben
versenyző triatlonista az egyetlen olyan
sportoló, aki tíz alkalommal nyerte el az ifjú
újbudai tehetségeket támogató Papp László
Sportolói Ösztöndíjat. Az Equilor Team
Újbuda SE élsportolóját, illetve edzőjét,
Kuttor Csabát az olimpiai felkészülésről
és az esélyekről faggattuk.
– Makacs, akaratos, tipikus élsportoló karakter. Jó értelemben vett egoista – mondja Bragmayer Zsanettről edzője, aki
világklasszisnak tartja az újbudai triatlonistát. A versenyző
14 esztendősen igazolt a Team Újbuda Sportegyesülethez,
Kuttor Csaba pedig a levegőt bokszolta örömében, hogy
végre megtalálták azt, akit kerestek. A fiatal lány tehetsége
már akkor nyilvánvaló volt a szakember számára – ő maga
versenyzőként háromszor is kvalifikálta magát az olimpiára –, különösen mozgáskoordinációja, úszótehetsége nyű-

gözte le. Egy jó triatlonistának minden számban erősnek
kell lennie, és az élmezőnyben kell maradnia a kellő eredményért. Mivel az első szám az úszás, azok kerülnek lelki
fölénybe, akik kiválóan teljesítenek a vízben. – Aki rosszul
úszik, már csak a veszett fejsze nyelét szorongatja – állítja
az edző. Szerencsére Zsanettnek éppen ez az egyik legnagyobb erőssége.

Trénerei folyamatosan segítették az ifjú tehetséget a fejlődésben, mentálisan is jó munkát végeztek, mivel a húszas évei
elejére igazi érett személyiséggé, valódi élsportolóvá vált. –
Az utolsó pillanatban jött meg az esze – teszi hozzá Kuttor
Csaba. A Team Újbuda sportolója az egyetlen női triatlonista,
aki zsinórban ötször nyerte el a magyar bajnoki címet.
A világ legjobbjai közé is felküzdötte magát Zsanett,
akinek egyéniben szinte teljesen biztos az olimpiai kvóta:
a májusi kvalifikáción már csak azért kell drukkolni, hogy
a magyar vegyes váltó indulási lehetősége is véglegessé
váljon. A legjobb háromban kell végezniük Lisszabonban,
és akkor Tokióban is rajthoz állhat majd a Bicsák Bence,
Tóth Tamás, Kovács Zsófia, Bragmayer
Zsanett alkotta négyes. Az újbudai triatlonista és edzője nagyon bízik abban,
hogy ez sikerülni fog.
– Én vérbeli újbudai vagyok. Itt nőttem
fel, a Teleki Blanka Általános Iskolába
jártam, amióta az eszemet tudom és sportolok, itt vagyok a kerületben. A tíz éven
át Újbudától kapott ösztöndíj is nagyban
hozzájárult a fejlődésemhez. A Team
Újbuda SE trénereinek is rengeteget köszönhetek, szóval ezer szállal kötődöm
a XI. kerülethez – hangsúlyozza az első
olimpiájára készülő triatlonos.
Zsanett célja az, hogy Tokióban megjavítsa a sportágában elért eddigi legjobb
magyar olimpiai eredményt, az Edöcsény
Nóra által 2000-ben, Sydney-ben megszerzett 19. helyet. Éremesélyekről, top 10-be kerülésről
edző és versenyzője is szerényen nyilatkoznak, de a triatlonban gyakran szerepet játszik a szerencse, Zsanett pedig
biztosan bombaformában lesz a nyáron.
Pedig 2020 januárjában még a műtőasztalon feküdt.
Pajzsmirigybetegségét már nem lehetett másként kezelni,
el kellett távolítani a szervet, amelynek diszfunkciói miatt
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Zsanett különösen nehezen bírta a meleg időben
megrendezett viadalokat.
Amikor megtudták, hogy
a pandémia miatt az olimpiát egy évvel elhalasztják,
akkor döntöttek a beavatkozás mellett, hogy legyen
ideje felépülni, újra formába lendülni. A terv bevált.
Zsanett azóta úgy érzi
magát, mintha kicserélték
volna, igaz, élete hátralévő részében gyógyszereket
kell szednie.
– Fő számom az úszás,
világszinten top 5-ös úszónak számítok. A gyengébbik számom a futás, ezért
ezen dolgoztunk rengeteget az utóbbi időben. A műtét óta
már ez is sokkal jobban megy. A kerékpáros felkészülésben sok nehézséget okozott a hazai utak minősége, de
az edzőtáborokban azért volt lehetőségem ebben is fejlődni
– számol be a sportoló.
A felemás cipőt testvérének köszönheti, őt kérte meg
ugyanis egyszer, hogy a sportszergyártó szponzortól kapott cipők közül válogassa ki neki a legmegfelelőbb párt,
és csomagolja el a versenyre. Mivel ugyanabból a fajtából
különböző színekben több is volt, Zsanett testvére úgy
döntött, megtréfálja húgát. – A verseny kiváló eredmén�-

2020 januárjában
betegsége miatt még
a műtőasztalon feküdt. Idén
már a célja, hogy Tokióban
az eddigi legjobb magyar
triatloneredményt érje el.
nyel zárult, a szokás pedig babonából megmaradt, hátha
továbbra is szerencsét hoz majd – árulja el Bragmayer
Zsanett, akit az olimpiai közvetítéseken is felemás cipőben láthatunk majd.
Most még Yokohamába készül, ahol május 15-én kezdődik a kvalifikáció. Ott lesz a világbajnoki futam első
állomása; olimpiai főpróbának is tekinthető, mivel minden ellenfél jelen lesz. Utána utaznak Portugáliába egyéni
és csapatversenyekre. A vegyes váltó sorsa ott fog eldőlni
– a négytagú magyar csapatból Tóth Tamás egyelőre hátrébb van a világranglistán.
Zsanett úgy érzi, sikerül majd felülmúlni Tokióban
az eddigi legjobb magyar triatlonos eredményt. Egyszámjegyű helyezésben nem reménykedik, de úgy gondolja,
az első 15-ben ott tud lenni a végén.
D. B. S.

ÍGY TÁMOGATJUK
A HELYI VÁLLALKOZÓKAT
AZ ÚJBUDA ÚJSÁGBAN*
A tavalyi év nem úgy alakult, ahogyan terveztük és
a dolgok jelenlegi állása szerint sajnos 2021 sem lesz
könnyű. Mindenkinek fájó látni régi törzs- és szeretett helyeink nehézségeit. Mi azzal tudunk segíteni,
ami a legfőbb érték egy kerületi nyilvánosságban: a
médiafelületeinkkel. Ennek jegyében szeretnénk felajánlani egy egyszeri, ingyenes megjelenést a 80 ezer
példányszámos Újbuda újságban –
és igény esetén további médiafelületeinken.

*MEGJELENÉS: az Újbuda 9., 10. vagy 11. számában, a rendelkezésre álló helyek
erejéig (számonként 10) - az igények feldolgozása érkezési sorrendben történik
MÉRET: 50x82 mm, kész kreatív hirdetés
Média11
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