A XI. kerület közéleti lapja
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Bérlakás –
végkiárusítás?

Saroktelek:
nincs eladás
Eredménytelennek
nyilvánította a polgármester
a vitatott pályázatot

Az önkormányzatok buknak, a lakásmaffia nyerhet

Legalább huszonöt milliárd forinttal apadhat
Újbuda vagyona, ha az önkormányzat kénytelen
lesz eladni a ma tulajdonában lévő bérlakásokat
egy most benyújtott törvénymódosítás alapján.
A piaci ár alig több mint 10 százalékáért is megvehető lesz egy
önkormányzati bérlakás, ha az Országgyűlés – amint az várható – elfogadja az 1993. évi lakástörvény, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi törvény módosítását. Az I. kerületi
fideszes képviselő, Böröcz László által a múlt héten benyújtott
javaslat értelmében, ha az egyéb feltételeknek megfelelő bérleti

jogviszony 2020. december 31. előtt jött létre, akkor az önkormányzati vagy állami tulajdonú, önálló ingatlanként nyilvántartott lakásra vételi jog illeti meg annak bérlőjét.
A XI. kerületben összesen 1318 önkormányzati bérlakás van,
ezek közül a fentiek szerint 249 nem értékesíthető. A megvásárolható 1089 lakás összesített forgalmi értéke 36 milliárd 78 millió
750 ezer forint (átlag 45 négyzetméteres lakásokkal és 750 ezer
forint/négyzetméter árral számolva). Ha az összes
lakást megveszi a mostani bérlő, még ha az elérhető
legjobb feltétellel adja is el azokat az önkormányzat, akkor is 25 milliárd forintos vagyonvesztés éri
Újbudát.
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Csomagolás
nélkül

Miniatűr uralkodó a Szabadság hídon
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Nem pusztán vállalkozás,
az ökotudatos
szemléletről is szól
a Tétényi úti bolt

Színésznő
és családanya
Kolodko Mihály legújabb miniszobra
a híd múltját és jelenét köti össze.
Az alkotás a Szabadság híd
eredeti névadóját, Ferenc Józsefet
ábrázolja, amint a császár és király
függőágyban ücsörög a hídon – utalva
ezzel a nyaranta megrendezett
Szabihíd programsorozatra.

Új otthont talált a népszerű kulturális központ

Újbudára jön a Dürer kert
A főváros egyik utolsó underground kulturális
helyszínének tartották a Zuglóban, az Ajtósi Dürer soron 2008 óta működő Dürer Kertet. Nemcsak
koncertek, zenei események, de családi programok,
képzőművészeti kiállítások is helyet kaptak a fokozatosan bővülő kulturális központban, ahol próbatermet is tudtak adni zenekaroknak.
Hiába volt azonban sikeres a vállalkozás, a Dürer Kertnek helyet adó épületet lebontották, helyére
szálloda és irodaház kerül. Nagy Zsolt ügyvezető lapunknak elmondta, hogy az elmúlt időszakban lázasan kerestek megfelelő helyszínt a neves szórakozóhely újraélesztéséhez. Nagyon örültek annak, hogy
Újbuda Önkormányzata támogatta elképzelésüket,
így a Rio Budapest megüresedett helyén, az újbudai Duna-parton, a Hengermalom út és az Öböl utca
találkozásánál hamarosan újranyithat a Dürer Kert.
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Trokán Anna családról,
újbudai emlékekről
és a közelgő színházi
szezonról

Csárdás
Kovács Katival

Bálint Andrással beszél
gettünk Jancsó Miklós
kultikus alkotásáról,
a Fényes szelekről
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A gyalogátkelők biztonságát növelő akciókat tartottak Újbudán

Zebra Zebi is segített
az átkelésben

Május 11. a Közlekedési Kultúra Napja. A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) felkérésére, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) az Országos Rendőr Főkapitányság
(ORFK) Balesetmegelőzési Bizottságával közösen, a Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület részvételével
ezen a napon Újbudán is akciókkal hívta fel a gyalogosok
és a gépjárművel közlekedők figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Két olyan forgalmas gyalogátkelőhelyen jelentek meg a rendőrök, és a KTI munkatársai, ahol
jellemzően iskolás gyermekek közlekednek a kijelölt gyalogátkelőhelyeken. A Villányi út és Késmárki út, valamint
a Bikszádi és Tétényi utak kereszteződésénél a jól ismert

Megtisztítják
a roncsautóktól
a kerületet

Az elmúlt három hónapban összesen 104 üzemképtelen járműre tett felszólítást Újbuda közterület-felügyelete. Negyven járművet a felügyelet szállíttatott
el, a többit feltehetőleg a tulajdonos/üzemben tartó
vitte el. A közterület-felügyelők a járőrözés közben
látott és a lakosság által bejelentett elhagyott járműveket is folyamatosan ellenőrzik.

Közlekedésbiztonsági
díjat nyert Újbuda
Újbuda harmadik helyezett lett Az év közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállalója kategóriában
a Közlekedéstudományi Intézet pályázatán.
Az elismerést az önkormányzatnak az óvodás korcsoportban végzett közlekedésbiztonsági nevelési
tevékenységéért ítélték oda. Az indoklásban kitértek egyebek mellett a Biztonságos Óvoda Kupa játékos vetélkedőre, a bicikliutak mellett elhelyezett
figyelemfelhívó táblákra, az oktatási intézményekbe
vezető útvonalakkal kapcsolatos igényfelmérésre,
illetve a kapott válaszok alapján kidolgozott közlekedésfejlesztési tervekre.

figura, Zebra Zebi is várta
a gyerekeket. Balesetmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatókat, ajándéktárgyakat adtak át az iskolásoknak.
A szülőket pedig arra figyelmeztették, hogy a zebrán
átkeléskor is körültekintően
lépjenek az úttestre, és mindig fogják meg kisgyermekük kezét.
Berta Tamás, a Közlekedéstudományi
Egyesület
Közlekedésbiztonsági Tagozatának társelnöke lapunknak elmondta, hogy
idén kifejezetten a gyalogosokra fókuszáltak. Újbudán
nagyon sok kisgyermeket
nevelő család él, rengeteg
a forgalmas hely az oktatási intézmények környezetében, ahol különösen fontos, hogy figyeljenek egymásra
a közlekedésben résztvevők. Zebra Zebi figurája azt üzeni,
hogy a gyalogátkelőhely egy élő helyszín, nem csupán egy
felfestés az útburkolaton. Itt hús-vér emberek szeretnének
biztonságosan átkelni a túloldalra minden nap. Ezért lényeges, hogy a járművezetők figyeljenek rájuk, mint ahogy
az is, hogy a gyalogosok is szabályosan, körültekintően
keljenek át.
A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából számos
felmérést is készítenek a szakemberek. Megkérdezik
a lakosságot közlekedési szokásaikat, ismereteiket vizsgálva, méréseket végeznek több helyszínen is, a későb-

biekben pedig értékelik az akciók sikerességét. – Nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy az ilyen jellegű
kampányok és akciók mérhető pozitív hatást gyakorolnak
a közlekedésben résztvevőkre – hangsúlyozta Berta Tamás. A közlekedésbiztonsággal foglalkozó szervezetek
ilyenkor több kampányt, programot is indítanak, mely hónapokon keresztül segíti a gyalogosokat, kerékpárosokat,
autósokat, hogy elkerülhessék a baleseteket. – Az ilyen
jellegű szemléletformáló akciók akkor lesznek hosszú távon hatásosak, ha következetesen művelik őket – tudtuk
meg a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának társelnökétől.
Ezen a napon a szakemberek konferenciákat tartottak,
és több szervezet is kampányokat indított, utak mentén figyelemfelkeltő plakátok, üzenetek jelentek meg. A lényeget
egy mondatban úgy foglalhatjuk össze, hogy a közlekedés
valamennyi résztvevője felelős a másikért, és kölcsönösen
oda kell figyelnünk egymásra. Ez a Közlekedési Kultúra
Napjának legfontosabb üzenete.
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Elkészült az első két új gyalogátkelő
Újbuda számára fontos
a gyalogosok biztonsága,
ezért megkezdődött több új
olyan gyalogátkelőhely léte
sítése, amelyet már régóta
igényelnek a helyi lakosok.
Az első kettő:
• a Péterhegyi út–Kapolcs
utca sarkán a Péterhegyi
út nagy forgalma tette
szükségessé az átkelő
kialakítását.
• a Tömös utca–Brassó út
csomópontokban az iskola
biztonságosabb megkö
zelíthetősége érdekében
sávszűkítéssel készült el
az átkelőhely.
Idén folytatódik az új gyalo
gátkelőhelyek kialakítása.

Az ápolók nemzetközi napja

Újbuda Önkormányzata
díjazza „Az év
újbudai ápolóját”
Az év újbudai ápolója elismerésre a kerületben
dolgozó ápolókat, ápolónőket, asszisztenseket lehet
jelölni, a tervek szerint közülük hárman részesülnek
fejenként 150 ezer forint jutalomban.
A magyar kórházakban, egészségügyi intézményekben az ápolók jelentős része már a járvány
előtt is nehéz körülmények között dolgozott,
és ilyen helyzetben kellett szembesülniük
a pandémiával. A különleges állapotokra tekintettel az ápolók nemzetközi napján
tett közzé felhívást Újbuda Önkormányzata
arra, hogy megtalálja az év újbudai ápolóit.
Az elismerésre a kerület lakói adhatnak jelölést rövid indoklással, saját tapasztalataik
alapján. Ez a kezdeményezés a járványhelyzetben fontos gesztus azok felé, akik segítettek és segítenek a betegségek miatt
kiszolgáltatott embereken.
A jelölés nyílt, e-mailben
vagy levélben történik, így
mindenki elküldheti május
végéig a választottjával
kapcsolatos rövid történeteit, élményeit.
E-mail cím:
evapoloja@
ujbuda.hu
A részletes
felhívás
a 16. oldalon
olvasható.

kék hírek
Fizetés nélküli elhajtást
akadályoztak meg
a benzinkutasok

Az újbudai járőröket 2021. május 4-én az egyik XI. kerületi
benzinkúthoz riasztották. A dolgozóknak gyanús lett, hogy
letakart regisztrációs matricával, illetve járó motorral tankolnak egy autót, ezért értesítették a rendőrséget. A rendőrök
gyorsan a helyszínre értek, és igazoltatták a jármű vezetőjét
és az utasokat. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrrel
szemben korábban körözést rendeltek el, nincs érvényes vezetői engedélye, valamint jogerősen
el van tiltva a járművezetéstől. A rendőrök
gyanúja szerint a forgalmi engedélyt meghamisították, továbbá a jármű nem rendelkezett
kötelező felelősségbiztosítással. Az egyik ülés
alól előkerültek a korábban levett rendszámtáblák, és az is kiderült, hogy a sofőr 2021 áprilisában három alkalommal hajtott el fizetés
nélkül a IX. kerületben. A jármű vezetőjét és az
egyik utasát előállították a BRFK XI. Kerületi
Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók a sofőrt
egy rendbeli közokirat-hamisítás bűntett, négy
rendbeli egyedi azonosítójellel visszaélés, valamint egy
rendbeli üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az utassal szemben
egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás, amiért eltávolította az autóról a rendszámot.

Kábítószer-ültetvény
a harmadikon

Rendőrök lepték el az egyik Etele úti társasház lakását
2021. április 14-én az esti órákban. Az intézkedő rendőrök
a lakásba lépve már érezték az erős marihuánaszagot. A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított P. Tamás és párja,
P. Katalin a rendőrök gyanúja szerint a lakás nappalijában
egy fóliasátorban termesztett kendert. A lakásban a növények termesztéséhez szükséges világító és szellőztető berendezéseket, növényi tápoldatokat is találtak. A nyomozók
a házkutatás során 64 tő cserépbe ültetett növényt, kábítószergyanús anyagokat, növényi származékot, tablettákat,
valamint digitális mérleget és drogfogyasztáshoz, -terjesztéshez szükséges eszközöket, továbbá 720 000 forint készpénzt foglaltak le.
A 43 éves P. Tamást és a 27 éves P. Katalint a rendőrök
kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hall-

gatták ki. A rendőrök a lefoglalt növényeket és kábítószer
gyanús anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják.

Facebook-poszt helyett
112-es bejelentést

Az utóbbi időszakban többször tapasztalhattuk, hogy egyes
közösségi oldalakra időnként olyan bejegyzések kerülnek
fel, amelyek a XI. kerületi parkokban megjelenő deviáns
személyekről, garázda alkohol- vagy drogfogyasztókról szólnak. Fontos, hogy a kerületi lakosok is tudják,
a közbiztonság érdekében a BRFK XI. Kerületi
Rendőrkapitányság és a közterület-felügyelet
rendszeresen ellenőrzi Lágymányos parkos
területeit. A rendőrök azonnal intézkednek,
ha bűncselekményt vagy szabálysértést észlelnek, illetve ha ilyet hoznak tudomásukra.
Legutóbb 2021. április 24-én érkezett állampolgári bejelentés, amelynek alapján az egyik
parkból előállítottak három férfit. A gyorstesztek eredménye láttán kettőjükkel szemben indult büntetőeljárás kábítószer birtoklása vétség
miatt. A lágymányosi parkokat és a környező utcákat azóta is visszatérően ellenőrzik a rendőrök.
A XI. kerületi rendőrkapitányság továbbra is kéri, hogy ha
valaki bűncselekményt észlel, haladéktalanul hívja a 112-es
segélyhívót!

Készítsen biztonsági mentést!

A rendőrség a biztonsági mentés fontosságára hívja fel
a figyelmet.
Miért készítsünk biztonsági mentést adatainkról?
•
mert az eszközeink tönkremehetnek;
•
elveszíthetjük vagy ellophatják azokat;
•
előfordulhat, hogy zsarolóvírus ejti túszul fájljainkat;
•
mert a telefont könnyű pótolni, de az emlékeket jelentő
fényképeket annál nehezebb.
Miről érdemes biztonsági mentést készíteni?
lényegében mindenről, de legfőképpen fényképekről,
videókról, dokumentumainkról, fájlokról;
•
készítsen biztonsági mentést rendszeresen és több
példányban a 3-2-1 elv alapján;
•
legalább 3 másolatot készítsünk adatainkról;
•
tároljuk az adatokat legalább 2 féle adathordozón;
•
legalább 1 példányt tároljunk a hálózatról teljesen
leválasztva (offline).

PARKOLÁSI ENGEDÉLYEK:
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2022. MÁRCIUS 31-IG
Tekintettel az ingyenes parkolás megszűnésének bizonytalan
időpontjára minden érvényes lakossági, gazdálkodói és egészségügyi
parkolási engedély érvényességi idejét AUTOMATIKUSAN
MEGHOSSZABBÍTJUK 2022. MÁRCIUS 31-IG!
Újbuda Önkormányzata számára fontos, hogy a kerületben élők érezzék,
az elmúlt hónapokban kialakult parkolási nehézségek ellenére nekünk az
Újbudán élők biztonsága, komfortérzete a legfontosabb.

ÚJ CITROËN Ë-C4
TISZTÁN ËLEKTROMOS
IDEJE FELTÖLTŐDNI!
Komfort futómű progresszív hidraulikával®
9 vezetéstámogató rendszer
Gyorstöltés 30 perc alatt 80%-os töltöttségig

11 330 000 FT-TÓL*

*Jelen ajánlat 2021.05.03-tól visszavonásig, új Citroën Ë-C4 100% Ëlectric modell esetén gyártásba leadott és
visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 11 330 000 Ft-os ár a Citroën Ë-C4 100% Ëlectric modell FEEL LIGHT ë-Style felszereltségű
verziójára vonatkozik. A feltüntetett termékelőnyök szériafelszereltségek. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális
ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A modell vegyes
fogyasztása: 160–168 Wh/km, vegyes CO2-kibocsátása: 0 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A kép illusztráció, a tájékoztatás nem
teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az
akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

•

AZ ÚJ PARKOLÁSI ENGEDÉLY KÉRELMEK
(GÉPJÁRMŰCSERE, ÚJ BEKÖLTÖZŐK ESETÉBEN) BENYÚJTÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

parkolas.ujbuda.hu

TRIPLEX

1112 Budapest, Vizsla utca 2-4.

www.carnet.hu/citroen
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Nem adja el a zöld területet az önkormányzat

„Viharsarok”
az Ulászló utcában

Eredménytelennek nyilvánította az Ulászló utca 58. alatti
telek értékesítésére vonatkozó
pályázatot László Imre, Újbuda
polgármestere. Mint a közösségi oldalán közzétett május
10-i bejelentésében kiemelte,
a civilek és a pártok képviselőinek javaslatát meghallgatva
és elfogadva hozta meg ezt
a döntést.

– A 2019 őszén megválasztott önkormányzati koalíció még mindig szembesül olyan
ügyekkel, amelyeket a kerület korábbi vezetésének kellett volna megoldania. Ilyen
az Ulászló utca–Zsombolyai utca–Kökörcsin utca–Vincellér utcai saroktelek kérdése is – emelte ki a polgármester. – Ennek
értékesítéséről a korábbi fideszes vezetés
döntött, az előkészítésre – amelybe nem
vonták be a helyi lakosokat – csaknem 100
millió forintot fordított.
A telek tervezési és beépítési dokumentumait, az építési engedélyt
örökül hagyták a jelenlegi vezetésre – tette
hozzá László Imre.
A médiában „saroktelekként” elhíresült,
Ulászló utca 58. címen
nyilvántartott mintegy
3300 négyzetméteres ingatlan zöld sziget
a környéken. A rajta lévő villában a II. világháború előtt tüdőgondozó volt, ennek
a parkjából maradhatott meg máig több

tucat nagy fa. Később a csecsemőgondozó- és védőnői szolgálat, illetve egy külön
építményben az ÁNTSZ működött itt, de
2013 óta senki sem használja a lepusztult
épületeket, a bekerített telken csak a madarak fészkelnek (köztük védett fajok is).
A kerületi önkormányzat több cikluson
átívelően próbálkozott a saroktelek sorsának rendezésével, amit nem könnyített meg
annak tulajdoni helyzete. Az ingatlan egyharmada ugyanis állami kézben volt – osztatlan közös tulajdonban az önkormányzattal –, az ÁNTSZ vagyonkezelői joga volt
bejegyezve rá. Újbuda Önkormányzata
még 2008 szeptemberében kezdeményezte,
hogy az állami hányad ingyenesen kerüljön
át önkormányzati tulajdonba. A kérelemben közölni kellett, milyen feladatra használnák az ingatlant, a szocialista vezetésű
önkormányzat a lakásgazdálkodás mellett
egészségügyi alapellátást szolgáló intézmény elhelyezését jelölte meg.
A kérelem elbírálása jócskán elhúzódott, így 2011-ben az akkor már fideszes

Eredménytelennek
nyilvánította
a polgármester
a vitatott pályázatot

Értékesítési pályázat
eredménytelenítését kezde
ményezte László Imre
polgármester a Bocskai úti
„iskolaudvar” ügyében is.
Az érintett terület soha nem
volt az iskola tulajdona, nem
a tanulók játszóudvaraként
szolgált, hanem az iskola
munkatársainak parkolója
ként, a jogviszony lejárta után
jogcím nélkül használták.
A tankerület részére készí
tett alapdokumentumban
az ingatlant tévesen tüntették
fel. Újbuda Önkormányzata
a helyzet rendezésére törekszik
az iskola vezetésével, minden
szempont figyelembevételével.

önkormányzat ismét benyújtotta. A döntés
2014-ben született meg, végül a saroktelek 2015 júliusában került teljes egészében
az önkormányzat birtokába, amiért tá-

mogatásként 50 millió forintot fizetett ki.
A megállapodás értelmében az ingatlannak
a korábbi állami hányadnak megfelelően,
vagyis egyharmad részben kellett továbbra
is közhasznú funkciót adni (ez 1101 négyzetméternyi területet jelent), a többi részét
szabadon hasznosíthatónak minősítették.
A vagyongazdálkodási osztály 2016. évi
beszámolójában az épület felújítását nem
tartották gazdaságosnak, megállapították
azonban, hogy lebontása után az ingatlan
kedvező paraméterekkel építhető be (70
százalékos beépíthetőség, 4-es szintterületi mutató). Az elkészült tanulmányterv
szerint a telekre két épület került volna,
mindkettőnek a földszintjét egészségügyi
alapellátásra vették volna igénybe, összesen több mint 500 négyzetméteren. Az épületek többi részét az önkormányzat tervezte
hasznosítani, de szó volt az ingatlanon létesítendő pihenőparkról, közösségi térről is.

Az önkormányzat 2016-ban szerződést
kötött az Archi-kon Kft.-vel a telken lévő
létesítmény bontási terve, valamint lakóépület építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (38 millió forint + áfa
értékben). Az építésziroda honlapján ma is
látható (2017-es dátummal) az odaszánt két
épület látványterve, a projekt leírása szerint

február 25-én jóváhagyta, hogy nyilvános
pályázatot írjanak ki az ingatlan és a rajta lévő épületek értékesítésére, ami április
7-én meg is történt. A pályázók a meglévő
építési engedélyezési tervek szerinti beruházás megvalósítására jelentkezhettek,
és arra is ajánlatot kellett tenniük, milyen
áron adják majd el az önkormányzatnak

Bérlakások
végkiárusítása

Az önkormányzatok buknak,
a lakásmaffia nyerhet a törvénymódosításon

„gyermekegészségügyi központot és a beruházást megalapozó 42 db lakást kellett
elhelyezni a kertvárosias tömbbelsőben”.
A Bartók Béla út felé néző árkádsorra üzletet, a tér sarkára kávézópavilont terveztek,
információk szerint 56 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak volna. A tervezésre
végül összesen csaknem 50 milliót költött
a 2019 októberéig hivatalban lévő önkormányzat, de a fejlesztéshez nem láttak hozzá. A környékbeliekkel nem egyeztettek,
lakossági fórum az ügyben nem volt. (A
mostani Fidesz–KDNP-frakció álláspontját – mivel Csernus László frakcióvezető
nem járult hozzá hosszú nyilatkozata szerkesztéséhez – terjedelmi okokból nem tudjuk közölni. Álláspontjuk megismerhető
a kerületi Fidesz, illetve a frakció tagjainak
Facebook-oldalán.)
A telken lévő 58 fából 24-nek a kivágásával járó, ugyanakkor a megengedettnél
jóval kisebb, 32,81 százalékos beépíthetőséggel, illetve 2,01-es szintterületi mutatóval számoló projekt építési engedélye
tavaly novemberben lejárt, de tekintettel
a járványra idén november 2-áig meghos�szabbították. (Mint a 24.hu megírta, erről

az engedélyt kiadó I. kerületi kormányhivatalnak értesítenie kellett volna minden
szomszédos ingatlan tulajdonosát; a hivatal
szerint ez megtörtént, az érintettek szerint
nem.)
A mostani önkormányzat képviselő-testülete – amely a veszélyhelyzetben csak
online módon fejezheti ki véleményét a polgármesternek az előterjesztésekről – idén

a létrehozandó gyerekrendelőt. A kerület
tiszta bevétele a telek eladási ára és a rendelő vételára közti különbség lett volna.
Az államtól ingyen megkapott tulajdoni
hányadot 15 évig elvben nem lehet eladni,
a felmentés megszerzése a nyertes pályázó
feladata lett volna.
Az ügy végkifejletében fontos szerepe
volt a Saroktelek nevű civil szerveződésnek, amelynek tagjai aláírásgyűjtéssel,
online és a sajtóban is az ingatlanfejlesztéssel szemben lobbiztak. A polgármesteri
vezetés nevében Hintsch György városüzemeltetésért felelős alpolgármester többször
is találkozott velük, minden információt
rendelkezésükre bocsátott, közösen tekintették át a terveket, építési engedélyt,
helyszínrajzot. A csoport képviselője, Simonyi Balázs lapunk kérdésére elmondta,
a pályázat eredménytelenné nyilvánítása
csak az első lépés, szeretnének ötletekkel,
közösségi önkéntes munkával részt venni
a telek „zöld jövőjét” illető 2.0-ás tervezésben. Összességében így látta: „Pozitív folyamat, ha egy önkormányzat tagjai
meghallják a lakossági igényeket, szakmai
érveket, és a petíció 4600 aláírásának, valamint a nyilvánosságnak
hatására
tudnak 180 fokot
fordulni, progres�szíven gondolkodni, és a hasznot
pénz, beruházás
helyett másban is
mérni: zöld környezet, fény, jó
levegő, madárdal,
tágasság.
Ritka
az ilyen gesztusértékű kiállás egy
sokszínű
önkormányzat részéről.
Ez az ügy példaértékű lehet más kerületek (önkormányzatok és civilek) számára: van értelme tenni
a környezetért, együttműködni. Hisszük,
hogy a civil kurázsi, a mi jószándékunkból
választott képviselőink belátása, a felkészültség, a jó szándék, a humor, a kulturált
kooperáció és a nyílt, egymást nem ellenfélnek tekintő kommunikáció minden esetben célra vezet”.

Legalább huszonöt
milliárd forinttal apadhat
Újbuda vagyona, ha
az önkormányzat
kénytelen lesz eladni
a ma tulajdonában lévő
bérlakásokat egy most
benyújtott törvénymódosítás alapján.
A piaci ár alig több mint 10 százalékáért is megvehető lesz egy önkormányzati bérlakás, ha az Országgyűlés elfogadja az 1993. évi
lakástörvény, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi törvény módosítását. Az I. kerületi
fideszes képviselő, Böröcz Lász-

ló által a múlt héten benyújtott
javaslat értelmében, ha az egyéb
feltételeknek megfelelő bérleti
jogviszony 2020. december 31.
előtt jött létre, akkor az önkormányzati vagy állami tulajdonú,
önálló ingatlanként nyilvántartott
lakásra vételi jog illeti meg annak
bérlőjét. A lakás értékét a tulajdonos állapíttatja meg, a vételár
alapértelmezésben annak a 30
százaléka. Ez azonban évenként
1 százalékkal csökken, attól függően, hogy milyen régen lakik ott
a bérlő, maximum a lakás értékének 15 százalékáig. Ha valaki
egy összegben fizet, akkor csak
a fentiek alapján kiszámított ár 70
százalékát kell lerónia. (Tehát egy
15 éve egy lakásban lakó bérlő

a becsült érték 10,5 százalékáért
is megveheti azt.) Mindez nem
vonatkozna a 2021. január 1. előtt
felújításra vagy bontásra kijelölt
épületben, rehabilitációs területen
lévő lakásokra, a bérlőkijelölési
joggal érintett, a szolgálati és vállalati bérlakásokra, a nyugdíjasházban, garzonházban lévő lakásokra és a műteremlakásokra.
A XI. kerületben összesen 1318
önkormányzati bérlakás van, ezek
közül a fentiek szerint 249 nem
értékesíthető. A megvásárolható
1089 lakás összesített forgalmi
értéke 36 milliárd 78 millió 750
ezer forint (átlag 45 négyzetméteres lakásokkal és 750 ezer forint/
négyzetméter árral számolva). Ha
az összes lakást megveszi a mos-

Elveszett adóbevételek
Jövőre sem jutnak bevételhez az önkormányzatok a gépjárműadóból – derült ki a 2022.
évi központi költségvetési tervezetből. Ebben a gépjárműadóból várható teljes összeget,
90,5 milliárd forintot a járvány elleni védekezési alap bevételeként jelölte meg a pénz
ügyminisztérium. 2020-ig az ebből befolyó összeg 40 százaléka az önkormányzatoknak
átengedett állami bevételek sorában szerepelt. A kormány tavaly áprilisban, a járvány
helyzetben szükséges közös teherviselésre hivatkozva vette el az önkormányzatoktól
a gépjárműadóból nekik járó részt. Ez 34 milliárd forintot jelentett az akkor felállított,
összesen mintegy 1400 milliárd forintos járványvédelmi alapban. A hasonló 2022-es
alapba 166,8 milliárd forint bevételt tervezett be a pénzügyminisztérium, vagyis több
mint a felét a gépjárműadó adja majd. A fennmaradó 76,3 milliárdot a kiskereskedelmi
különadóból várják. A budapestieknek az iparűzési adó (hipa) részleges elvesztése is
fájhat. Az idei évre a kormány a járványra hivatkozva részlegesen csökkentette a kkv-k
hipa terheit; ez az adónem jelenti az önkormányzatok legnagyobb, sokszor egyedüli saját
bevételét. A 25 ezresnél kisebb települések automatikus kompenzációt kaptak, a legutóbbi
kormánydöntés szerint a nagyobbaknak összesen 23 millliárd forint jut ezen a címen.
Budapest és a 23 kerület nincs a kedvezményezettek között, a Miniszterelnökség indok
lása szerint azért, mert „Budapest gazdasági teljesítménye az országos átlag kétszerese,
fejlettsége az uniós átlag 151 százaléka. A főváros emellett jelentős pénzügyi tartalékokkal
is rendelkezik”. A márciusi előlegbefizetés alapján számolva Budapesten
idén 17 milliárd forinttal csökken a hipából származó bevétel, mondta el
a médiában Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes. Ez körül
belül a főváros egyhavi működési költségével egyezik meg. Az álta
lános tartalékkeret 15 milliárd
forint, az egyéb pénz
ügyi tartalékok
meghatáro
zott célokat
szolgálnak.

tani bérlő, még ha az elérhető legjobb feltétellel adja is el azokat
az önkormányzat, akkor is 25 milliárd forintos vagyonvesztés éri
Újbudát. Tavaly az önkormányzatnak valamivel több mint 378
millió forint bevétele volt a bérlakásokból.
A KSH 2019-es adatai szerint
Magyarországon összesen több
mint 116 ezer bérlakás van – ilyen
léptékű potenciális lakásprivatizációra utoljára a rendszerváltás
utáni években volt példa, amikor

anyagi helyzetét rontja és társadalmi szerepét szűkíti tovább,
hanem azokat is ellehetetleníti,
akiknek nincs pénzük saját lakásra. Bővíti viszont a „hiénák”
vadászterületét, mivel a törvény
nem tiltja, hogy egy töredékáron
megvett lakást másnap eladjon
az addigi bérlő – akár annak, aki
megelőlegezte neki a vételárat.
– A törvényjavaslat néhány
ezer bérlőnek méltányolható
előnyt jelent, de „igazi nyertesei
az ügyeskedők, fideszes csóko-

A javaslat nem csak
az önkormányzatokat
károsíthatja, hanem
ellehetetlenítheti azokat
is, akiknek nincs pénze
saját lakásra

a tanácsi ingatlanok bérlői vehették meg lakásukat. Az Utcajogász
Egyesület elemzése emlékeztet rá – idézte a 444.hu –, hogy
1993-ban az Alkotmánybíróság
a most javasoltakhoz hasonló intézkedéseket semmisített meg,
sőt, a Böröcz-féle módosítás
még azoknál is jobban csökkenti
az önkormányzatok autonómiáját
és a lakáspolitika mozgásterét.
Az elemzés rámutat arra is, hogy
az 1993-as lakástörvény alapján
a műemléklakásokat mindmáig
nem lehet megvenni – az új jogszabály csupán a meg nem nevezett műemléki hatóság hozzájárulását írja elő.
Sajtóértesülések szerint az I. ke
rületi képviselő eredetileg olyan
előterjesztésen dolgozott, amely
csak a műemléki védettség alatt
álló ingatlanok, azon belül a budai Vár önkormányzati tulajdonban lévő, speciális helyzetű lakásainak megvételét tette volna
lehetővé. Ebből lett a mostani,
a lehetőségeket nagyon tágra
nyitó javaslat, amely bírálói szerint nemcsak az önkormányzatok

sok és konkrétan a lakásmaffia
lesz. Vesztes pedig az egész ország, mindenki, akinek nem volt
olyan szerencséje, hogy önkormányzati bérleményhez jusson,
és a fél életét le kell dolgoznia
azért, hogy méltó lakhatása legyen” – reagált a Facebookon
Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte: az ellenzéki polgármesterekkel közösen minden
törvényes utat végig fognak járni,
hogy ezt megakadályozzák, ha
kell, Alkotmánybírósághoz fordulnak. Ugyanezt helyezte kilátásba Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének
elnöke, Gödöllő polgármestere is,
aki a Népszavának nyilatkozva
„színvonal alatti tákolmánynak”
nevezte a módosító javaslatot.
Gémesi szerint kormánypártiak is
tiltakozni fognak a tervezet ellen
– ezt igazolja, hogy Kovács Péter,
a XVI. kerület fideszes polgármestere Facebook-bejegyzésében
a nemes egyszerűséggel „marhaságnak” minősített javaslat vis�szavonására szólította fel pártbeli
képviselőtársát.
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Nyolc teherautónyi
adomány
Több mint egy évvel ezelőtt döntött úgy a Tranzit
Art Café és az Édes Sári tulajdonosa, hogy csatlakozik
a Fogadj örökbe egy ovit!
programhoz, amely nehéz
helyzetben lévő települések
intézményeit segíti.
Az akció olyan sikeres
volt, hogy azóta is folyamatosan érkeznek az adományok a kávézóba, így nemcsak az eredetileg örökbe
fogadott Hevesaranyosra,
hanem Egerbocsra, Szúcsra, Tiszanánára és a környező kisebb településekre
is érkezett már felajánlás,
és nem csupán az óvodák,
de családok is részesültek
az adományokból.

168
250

DIGI ELŐFIZETŐKNEK:

TELEKOM ELŐFIZETŐKNEK:

511

VODAFONE ELŐFIZETŐKNEK:
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Újbuda Önkormányzata
megköszönte
a legkiválóbbak munkáját
Május 6-án, a magyar sport
napján adták át az Újbuda
kiváló sportolója és az Újbuda
kiváló edzője díjakat, valamint
a Pro Urbe Újbuda és a Pro
Communitate Újbuda kitüntetéseket. Az önkormányzat
az Újbuda közbiztonságáért
járó elismerést is átadta.

nokság szerenkénti döntőjében elért 3., 5.
és 7. helyezés, illetve az egyéni összetettben megszerzett 8. hely. Ez a sportág hazai
történetében is egyedülálló teljesítmény.
Újbuda kiváló edzője idén Halla Péter
lett, a vívó sportág utánpótlás-nevelésében és a versenyekre való felkészítésben
nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú
tevékenységének elismeréseként. Tanítványait az újbudai Bocskai István Általános
Iskolában folytatott utánpótlásképzéstől

tének meghatározó helyszíne, társadalmi
szerepvállalása is jelentős. A fogyatékkal
élők térítésmentesen léphetnek be, évente
több ingyenes koncertet szerveznek, hozzájárulnak a tehetségkutatáshoz, teret adnak
zeneiskoláknak és fiatal művészeknek.

Újbuda kiváló sportolója:
Kocsis Evelin Viktória

Bemutatkozik lengyelországi
testvérvárosunk, Ustroń

let-rehabilitációja területén kifejtett munkájáért. A Panel Érdekképviseleti Egyesület jelölésében kifejtette: a panelházak
az azóta megszűnt panelprogramon kívül,
egy új, lakóközösségenként példamutató
lakossági összefogással, önerős beruházásként újultak meg. Az összefogás összesen
2020 lakást érintett, és több mint 5000 újbudai lakos életét befolyásolta pozitívan.
A Pro Communitate Újbuda kitüntetést
Szűcs Mihály, a Barba Negra szórakozóhely
alapítója és vezetője vehette át a kerület
zenei-kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Novák
Előd képviselő, a kitüntetés előterjesztője
a javaslatban kiemelte: a 2011 óta működő
Barba Negra nemcsak a kerület zenei éle-

KERESD TE IS
CSATORNÁID
KÖZÖTT

(1. rész)

Bár a világjárvány még sokunkat visszatart
az utazástól, virtuálisan sorra felfedezhetjük
Újbuda testvérvárosait. Kalandozzunk el
Lengyelország déli részére, a Visztula partjára, Ustrońba!
A város elsősorban idegenforgalmáról híres, közkedvelt
gyógyvízére egészségügyi rehabilitációs szállodarendszert
épített ki a lengyel egészségügy. A 15 ustrońi „piramis”
a Równica-hegy lejtőin helyezkedik el, egyikük forrástermében
áll a szökőkút, amely a világszerte híres sós vízzel nyújt inhalációs terápiát légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek.
Ha a település épített örökségét szeretnénk megismerni, tervezhetünk templomtúrát a Szent Kelemen–Augsburgi Szent

Jakab–Szent Kereszt–Szent Anna templomok útvonalán, hallgathatunk latin nyelvű szentmisét, majd felsétálhatunk a 17.
századi kőoltárhoz a Równicára.
Az sem fog unatkozni, aki múzeumban szeretne kikapcsolódni: életrajzi múzeum, tanyasi regionális múzeum mellett
a „rozsdás gyémántok” vintage motorkerékpár-gyűjtemény
színesíti Ustroń palettáját.
A „Prażakówka” Városi Művelődési Központ épülete a 17–
18. században kocsma volt, ma népszerű koncerteknek, művészeti eseményeknek, például színházfesztiválnak és az Ustrońi Musical Ősz fesztiválnak ad otthont. A Visztula folyó
mentén álló 12 500 négyzetméter alapterületű amfiteátrum,
Lengyelország kevés fedett szabadtéri színpadjainak egyike.
Újbuda testvérvárosunk többi érdekességét egy későbbi számunkban mutatjuk be.

Pro Communitate-díj: Szűcs Mihály

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

A járványhelyzetre tekintettel idén csökkentett létszámmal ünnepelte az önkormányzat a kerület kitüntetettjeit. A kimagasló eredményeket elérő sportolók közül
utánpótlás-kategóriában Kocsis Evelin Viktória ritmikus gimnasztikázó kapta a 2020.
évi hazai és nemzetközi versenyeken elért
teljesítményei elismeréseként az Újbuda
kiváló sportolója címet. Legnagyobb sikere
a Kijevben rendezett Junior Európa-baj-

kezdve neveli, és a Vasas Sport Clubban
készíti fel a legmagasabb világversenyek
szintjéig. Legeredményesebb versenyzői
közé tartozik Bányai Zsombor, Nagy Dávid
és Koch Máté, ők junior Európa-, illetve világbajnokok.
A Pro Urbe Újbuda díjat idén Horváth
György, a Kelenföldi Egyesület Lakásfenntartó Szövetkezet (KELSZ) elnöke kapta
meg a Kelenföldi Városközpont lakóépü-

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

z ak k é
06-30/919-4694 S mESTErEk

alpinal.
technikáv
kedvező
árak!

Újbuda közbiztonságáért-díj: Lauber Tamás (jobbról második)

Pro Urbe-díj: Horváth György

Újbuda kiváló edzője:
Halla Péter
Újbuda Önkormányzata idén Lauber
Tamás rendőr alezredesnek, a XI. kerületi
rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetőjének ítélte oda az Újbuda közbiztonságáért kitüntető címet kimagasló eredményeiért.
A díjakat László Imre, Újbuda polgármestere mellett Bakai-Nagy Zita, valamint
Barabás Richárd alpolgármester adta át.

Újbuda

aktuális
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Az orángutánokra is gondolnak a Tétényi úton

Csomagolásmentes
bolt ökotudatosaknak

Megtartani
az egyensúlyt
munka és család
között

Alig pár hónapja nyílt meg egy új csomagolásmentes bolt a kerületben, de a Bikás
park körül élők már felfedezték a Tétényi úti
kis üzletet. A vállalkozásba fogó fiatal pár,
Kalo Márk és felesége, Kalo-Szabó Anna
elkötelezett híve annak, hogy csökkenteni
kell az emberiség ökológiai lábnyomát
és a környezetszennyezést, meg kell védeni
az élővilágot.

– Minimalizálni kell az igényeinket – mondja Dániel, aki
rendszeresen vásárol itt. Csomó mindenre nincs igazából
szükségünk, de mégis megvesszük. El kell jutni egy olyan
szintre, hogy valóban csak azt szerezzük be magunknak,

Interjú Trokán Annával
ami feltétlenül szükséges. A csomagolás
pedig csupán addig kell, amíg az élelmiszert szállítjuk, utána szemét lesz belőle.
A műanyag zacskók, palackok nemcsak
madarakat, állatokat ölnek meg, hanem
az emberek egészségére is károsak,
és újrahasznosításuk is korlátozott.
A csomagolásmentes boltok ötlete nyugatról, Németországból érkezett pár éve
Magyarországra. Elsőként Budaörsön
nyílt ilyen, majd máshol, egyebek közt
Újbudán is elindultak ezek a vállalkozások. A Tétényi úti üzletbe még a bútorok
is az újrahasznosítás jegyében kerültek,
internetes hirdetésekből választották ki
a használt berendezési tárgyakat. Aki belép ide, az már
edényekkel érkezik, de ha nem hozott eleget, a boltban is
adnak neki befőttes üveget, amelyben hazaviheti a kiválasztott terméket. Az alapvető élelmiszerek mellett kaphatók itt egészséges édességek, mindenféle magvak, müzlik,
de környezetkímélő mosó-, tisztítószereket és kozmetikumokat is találnak az ökotudatos vásárlók.
A gyártók is ráálltak már az ilyen boltok kiszolgálására. A termékek nagy papírzsákokban érkeznek, amelyeket
utána újra felhasználnak. Az üveges kiszerelésű áruk üve-

geit – ha a vevő visszaviszi –, elküldik a gyártónak újratöltésre. Vannak, akik idegenkednek attól, hogy ilyen helyen
vásároljanak, mert úgy tartják, ott minden drágább. Anna
szerint nem a nagy hálózatok saját márkás termékeinek

További információ és médiaajánlat:

kájuk megfizethető legyen, és megtartsák a vevőket. Értük
pedig mindent megtesznek. A kis üzletben játszósarok várja a kisgyermekkel érkezőket, a kedvességen túl számos
tanácsot is kapnak a vásárlók. Márk baristatanfolyamra jár,
mert úgy gondolja, a frissen főzött biokávé extra hangulatot ad majd vállalkozásuknak.
Újbuda szívében, lakótelepi környezetben is nagyon sokan élnek ökotudatos életszemlélettel, és ez nem csak divathóbort – derült ki, amikor ott jártunk. Komolyan tenni
akarnak a bioszféra sebeinek begyógyításáért. A csupasz
túró rudik is pálmaolajmentesek – mondta el Anna –,
ahogy itt minden termék. Az ezzel a hozzávalóval készült
termékeket eleve kizárták a kínálatból, mert évekkel ezelőtt láttak egy dokumentumfilmet, amelyben esőerdőket
irtottak ki, hogy olajpálmákat telepítsenek oda. Anna ma
is emlékszik az élőhelyét elkeseredetten védő, a hatalmas
munkagépekre támadó orangutánra.
Környezetünk megóvásának érdekében minden apró tett
számít – vallják a bolt tulajdonosai, akik hisznek abban,
hogy hosszú meneteléssel elérhető a teljesen hulladékmentes világ. Ez nem pusztán egy vállalkozás, amely a megélhetéshez szükséges profitot termeli, nekik az is fontos,
hogy segítsék vásárlóikat az ökotudatos életmód és szemlélet kialakításában.
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ZÖLD ÁPRILIS ÚJBUDÁN:
Új gépekkel takarít a Prizma I
Szemétszedési akciók A Föld napján
I Faültetési program I
Harc az illegális hulladék ellen

Fokozatos8nyitás a védetteknek
4

László Imre, Újbuda
polgármestere a védekezésről,
a Galvani hídról és a Tóvárosba
Elérhette a négymilliót
tervezett beruházásról
a legalább egyszer beoltottak
száma, így a kormány korábbi
bejelentésének megfelelően
múlt szombattól továbblazulhattak a járványügyi korlátozások, elsősorban azok
számára, akiket már védettnek
tekintenek.

n oltanak
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ben
a szakrendelő

kák
ívás és e-mail
azási mun
több telefonh ányzathoz
Közös
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Karinthy és
eti Kft.
a Nézőművész

Az oltás pártján
vagyunk

7

MTI/Szigetváry Zsolt

Jusson el közvetlenül
80 000 újbudai
háztartásba!

Művészcsaládban nőtt fel, szülei mindketten színészek, édesapja Trokán Péter,
édesanyja Papadimitriu Athina. Újbudán
született, de meghatározó élmények kötik
a Balatonhoz is, Görögországot pedig
második otthonának tekinti. Trokán Anna
gyerekkori emlékekről és a jelen kihívásairól
mesélt.
Ha földrajzilag kellene behatárolni, hol „található”
Trokán Anna, én három helyszínt jelölnék meg: Újbuda, Siófok, Görögország. Egyet tudsz érteni ezzel?

fortepan/Kotn

HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA
ÚJSÁGBAN!

áraival kell összehasonlítani a csomagolásmentes boltokét.
Itt ugyanis különösen ügyelnek a minőségre. A bio valóban bio, a termékek adalékanyag-mentesek, és az is fontos
szempont, hogy hazai beszállítóktól, termelőktől származó
árut forgalmazzanak. De odafigyelnek arra is, hogy porté-

A nők lelkierejének
története Finy Petra
új könyvében
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marketing@ujbuda.hu

nak minősülő védettségi igazolvány meglétét az adott helyszín üzemeltetőjének,
illetve a szolgáltatás nyújtójának kell ellenőriznie, pénzbüntetés, sőt elzárás terhe
mellett, és ugyancsak szigorúan büntetik
majd az ilyen dokumentum hamisítását.
A kulturális eseményeket este 11-ig be
kell fejezni, csakúgy mint a sportrendezvényeket. A fenti helyszíneken, illetve
eseményeken nem lesz kötelező a maszk –
a közterületeken, az üzletekben és a tömegközlekedésben viszont továbbra is hordani
kell. Érvényben marad az is, hogy kerülendő a csoportosulás, a gyülekezés pedig tilos. Emellett továbbra is tilos zenés-táncos
eseményt rendezni, illetve ezek helyszínén
tartózkodni – vagyis a koncertekre, fesztiválokra még várni kell.
Folytatás a 2. oldalon

A magyar
sport napja
A pandémia sem állhat
az olimpiára készülő
sportolóink útjába

16

Életem meghatározó helyszínei… Újbudán születtem, kislány koromban a Károli Gáspár téren, egy kis lakásban
laktunk. Számtalan élmény fűz ide, elképesztő hangulata
van ennek a környéknek. Még mindig, ennyi év után is
nagy hatással van rám ez a környezet, például sehol máshol

héz. De már látszik az alagút vége. Épp jelenleg szervezkedünk, hogy idén nyáron összehozzunk egy hatalmas
családi együttlétet, az összes nagymamával, gyerekekkel,
testvérekkel. Remélem, összejön. Szerintem a mostani
generáció egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon
nehezen juthat hozzá olyan közösségi élményekhez, mint
mi annak idején. Gyerekkoromban a mi ötvenvalahány
négyzetméteres lakásunkban mindig voltak vagy húszan.
Úgy nőttünk fel, hogy folyton volt nálunk valaki, nagy
dumálások, bulik voltak, vagy mi mentünk vendégségbe
és nyaralni a társasággal.

Adódik a kérdés, hogy az akkori kis Anna és a fiad,
Karesz gyerekkora miben hasonlít vagy különbözik...
Merőben más a két gyerekkor. Az én édesanyám sokkal
lazább volt, mint amilyen én most vagyok. Két hónapos
koromban ő már dolgozott. Ezzel ellentétben én az első
két évben otthon maradtam a kisfiammal, aztán nem sokkal később jött a világjárvány, akkor meg azért maradtam
otthon, tehát a fiamnak születése óta,
négy esztendeje, nemigen kellett nélkülöznie otthonról. Az én gyerekkoromban
ez egészen másképp volt. A két nagymamánk gyakorlatilag folyamatosan ott volt
velünk, a szüleink pedig egyfolytában
dolgoztak, amikor nem, akkor mindig
mentünk valahova. Nekem sokkal mozgalmasabb volt az első négy évem, mint
a kisfiamnak. De azt gondolom, mindkét
szituáció hordoz magában pozitívumokat
és nehézségeket.

Az elmúlt egy év nehéz volt?

nincs olyan illat szerintem, mint ezen a téren a környező
fáktól. A közeli templomkert sűrű növényzete, a harangok
kongása, emlékszem, gyerekkoromban nagyon misztikusnak tűnt. Volt itt egy beton focipálya, a házmester minden
télen felöntötte vízzel, aztán amikor megfagyott, korcsolyáztunk rajta. Mindennap a játszótéren lógtam kislányként, és a sors úgy hozta, hogy anyaként én is ide hozhattam a kisfiamat játszani.

Gyermekkorod másik fontos és kalandos helyszíne
Siófok volt. Megvan még az a nyaraló, ahová annak
idején minden évben lejárt a Trokán család a barátaival?
Már csak a romjai vannak meg. A Nemzeti Színháznak
volt ott üdülője, nyaranta a cipészektől kezdve a kellékeseken át a színészekig, mindenki ott fújta ki magát az évad
után. De nem egy hétre mentünk ám, hanem a fél nyarat
ott töltöttük. Sőt! Ezzel a nagy baráti társasággal nemcsak
a Balatonnál voltunk együtt hetekig, hanem amikor letelt
a siófoki nyaralás, együtt utaztunk külföldre is. Elrepültünk harmincvalahányan Görögországba vagy Olaszországba. Ha már itt tartunk, Görögország nagyon hiányzik.
A pandémia előtt többször volt olyan év, hogy kétszer is
ki tudtunk menni az ottani rokonokhoz látogatóba, most
pedig több mint egy éve nem láttuk őket. Ez nagyon ne-

Szerintem én hozom a nagy átlagot.
Az elején, tavaly tavasszal még megpróbáltam a pozitívumokra koncentrálni.
Örültem, hogy ha kényszerűségből állt is le a világ, azért
jó, hogy együtt lehet a család. Ráadásul mi épp akkor költöztünk ki kertes házba, amikor jött a tavaszi karantén.
Örültünk, hogy van időnk a házat csinosítani. Egy csomó
mindent a férjem egyedül csinált meg a kertben, nem kellett szakembert hívni, mert nagyon ráértünk. Lett kovászom, sütöttem a kenyeret és így tovább. Minden nagyon
jó volt, de aztán elegünk lett. Nyáron hirtelen egyik napról
a másikra belezuhantam két nagy próbafolyamatba, szinte azt sem tudtam, hol vagyok. Épp mire visszarázódtam
volna a munkába, jött a következő hullám, és kezdődött
az egész elölről. Csak ráadásul egyre hamarabb sötétedett,
egyre kevesebbszer sütött a nap… Télre én is kimerültem.
És meg kell mondanom, még most sem vagyok jól emiatt.

Most viszont egy olyan filmet kezdtél el forgatni, ami
egy disztópikus világban játszódik, és az origójában
szintén egy világjárvány van. Mit gondolsz, lesz terápiás hatása rád a munkának?
A filmes munkafolyamatok másféle lelkiállapotot és mesterségbeli hozzáállást igényelnek, mint a színpadi munkák. Forgatási napok vannak, egy-egy jelenet felvételei között hetek is

Igazi vihar előtti
csend van. Eddig semmi
munka nem volt, de
napok kérdése, és
összecsapnak a fejünk
felett a hullámok
eltelhetnek. Nem olyan, mint mondjuk egy hathetes koncentrált színházi próbaidőszak, ahol egész nap az adott történettel
és szereppel foglalkozik az ember, hanem szét van tördelve.
A véletlen hozta egyébként, hogy Buvári Tamás új filmje,
a #tüneményesutazás ennyire reflektál a jelen állapotokra.
A történet egy olyan járvány idején játszódik, ami kikezdi
a legszorosabb emberi kapcsolatokat is, és egy családról szól,
amelynek tagjai egy „alternatív utazáson” keresnek kiutat
az elkeserítő helyzetből. Tamás nem csupán rendezi, hanem ő
írta a forgatókönyvet is, ám amikor az kész lett, még szó sem
volt az igazi járványról. Aztán persze nem lehetett kikerülni,
hogy a valóság és a fikció reflektáljon egymásra…

Most, hogy újra nyitva a színházak, nálatok is felgyorsul az élet?
Igazi vihar előtti csend van. Eddig semmi munka nem
volt, de szerintem napok kérdése, és összecsapnak fejünk
fölött a hullámok, amikor elindul az egyeztetés, hogy melyik színházban mikor mit játszunk, próbálunk. Számomra
a legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy meg tudjam tartani
az egyensúlyt a munka és a család között. Általános színésznői dilemma, hogy család mellett miként lehet úgy
szakmai életet élni, hogy az minőségi és előremutató legyen. Én olyan típus vagyok, aki mindent száz százalékon
szeretne csinálni. Komoly kihívás számomra, hogy ez
gördülékenyen menjen, és senki ne sérüljön, jó munkáim
legyenek, de legyen meg a jó arány, és a családdal is együtt
tudjam tölteni a kellő időt.
T. E.
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újbudai
kulturális ajánlat
FESZTIVÁL

Őrmezei Korzó Közösségi Fesztivál online és élő eseményekkel

Programok 10–18 óra között
Őrmező különböző pontjain:
• Családi 10próba – pecsétgyűjtő ügyességi játéksorozat,
múltidéző fotókiállítások
• PONT ITT! matricapontok,
aszfalt társasjáték, zenés flash
mob
• Praclizz Őrmező szelfipontján! játék
• Címeres mezben Őrmezőn –
sportolóismereti teszt online
és a hajós játszótéren
• Korzó Zöld Pont – mire jó
a keserűvíz (tárlat és puzzle)
• Retro BMX-bringakiállítás
• Panelvilág – Somorjai Balázs fotóinak digitális tárlata
a Kaptár Ifjúsági Klub teraszán
• Irodalmi séta őrmezői költők
nyomában
Közösségi programok délután
a Kaptár Ifjúsági Klub placcán:

16.00 Kreatív foglalkozás
Virággal
17.00 BMX flatland bringás
bemutató, FDS hiphoptánc-bemutató
18.00 Animal Cannibals
zenés előadása
A közösségi rendezvények a járványügyi szabályok betartásával,
zárt helyeken kizárólag védettségi kártyával és korlátozott létszámmal látogathatók.
https://www.facebook.com/
ormezeikorzo
2021. május 29. 10.00–19.00

KIRAKART

Megállni egy kirakat előtt majdnem olyan, mint színházba menni. Ha tetszik, nézelődünk egy
kicsit, ha nem, sietve továbbállunk. A Szkéné Színházban ös�szevonják a kettőt: a kirakatot
és a színházat. Felkértek ugyanis
alkotókat, hogy azt használják,
amit mások nem. Vagy nem úgy.
Három napon keresztül töltsenek
meg élettel üres kirakatokat. Akik
az üveg egyik oldalán állnak,
azoknak egy éve hiányzik, hogy
megmutassák magukat, azok pedig, akik a másik oldalon vannak,
egy éve nem láthattak ilyet. Megállhatnak, továbbmehetnek, vis�szajöhetnek. Három napra díszletük a város. Az új kezdeményezés
során független művészek fognak
kirakatokban fellépni, többek
közt a Bartókon is.
kirakART
2021. június 4–6.
Részletek: szkene.hu

SZÍNHÁZ

Képzeljük azt, hogy van valahol
egy hely, odabent. Ezen a helyen
él Kicsibácsi és Kicsinéni meg
Imikém, a bádognyúl, aki igazából… Na mindegy, ez bonyolult,
elég annyi, hogy ő is ott lakik
velük. Kint épp nincs semmi, legalábbis semmi olyan. Úgyhogy ők
hárman nem is mennek sehova.
Minek mennének, otthon is bőven
akad csinálnivaló. Úgy „saccperkábé”: minden. Ami azért, lássuk
be, korántsem kevés. Találmányok, kísérletek, elképesztő ka-

landok, mi több, olykor egy-egy
világverseny is – csupa olyasmi,
amihez Kicsibácsiéknak (na meg
Imikémnek) ki sem kell dugniuk
az orrukat az ajtón. Ahogy nekünk
sem, ha már úgy alakult, hogy mi
is ott lehetünk velük. Legalábbis
képzeljük azt… A Nézőművészeti Kft. Dániel András írásai
alapján készült előadása kintről
és bentről, együttről és különről,
gombócevésről és a helyes kanyarodásról – nem csak felnőtteknek.
Kicsibácsi, Kicsinéni
meg az Imikém
2021. június 15. 19.00
B32 Galéria és Kultúrtér
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Szabad a Tér!
Élményépítő pályázat újbudai közösségek részére

IRODALOM

2021-ben ünnepeljük Pilinszky
János költő születésének 100 évfordulóját – a centenárium okot
és lehetőséget teremt arra, hogy
programokkal, közösségi és online
együttlétekkel, videókkal kiemeljük a szerző sokrétű életművét.

A centenáriumi sorozatban kilencedik vendége lesz Juhász Anna
házigazdának Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittan szakos
tanár. Több évtizedes barátságukról, Pilinszky János életéről és költészetéről, fontos verseiről, valamint az Új Ember-publikációkról,
Pilinszky szövegvilágáról is mesél
a résztvevőknek.
2021. május 20. 19.00
https://www.facebook.com/
jairodalmiszalon

FOTÓKIÁLLÍTÁS

A 61 esztendős Budai Fotóés Filmk lub ez évi kiállításának
témájává Újbuda szépségeit választotta. Az alkotók tavaly ősszel
kezdtek munkához, és az idei tavasz virágainak nyílásával fejezték be a fotózást. Természetesen
az anyagba bekerültek korábban
készült felvételek is. A kiállító tagok munkáját dicséri, hogy a teljesség igénye nélkül, de többször
is nekifutottak egy-egy környék
feldolgozásának, így olyan sok
remek fotó készült, hogy a válogatás nem volt könnyű. A tárlatot
május 31-éig tekintheti meg a közönség a járványügyi intézkedések betartásával.
Budapesti Művelődési Központ
bmknet.hu

GASZTRONÓMIA

A legtöbb kisgyerek életében
egyszer csak elérkezik az az
időszak, amikor válogatni kezd,
és a korábban kedvelt ételeket
egyszerűen nem hajlandó megenni. A kifogások sora igen változatos: nem tetszik a színe; csak

KONCERT

Újra élő koncert a Fonóban! A Balázs Elemér Group Magyarország
egyik legnépszerűbb dzsesszzenekara, melyet a nemzetközileg is
széles körben elismert dzsesszdobos, Balázs Elemér alapított 2000ben. A zenekar, amelynek tagjai
a magyar dzsessz élvonalához tartoznak, megalakulása óta jelentős
hazai eredményeket ért el, és nagy
sikerrel szerepelt több tekintélyes európai dzsesszfesztiválon is.
A Balázs Elemér Group kiemelkedően egyedi hangzásvilágot alakított ki, amelyet leginkább a dal-

lamközpontúság és a különleges
ritmika jellemez, a férfi- és a női
hang kontrasztjával színesítve. Zenéjük rendkívül változatos; szívesen kalandoznak például az etno
stílus világában, a legkülönbözőbb
kultúrákból merítve inspirációt.
Balázs Elemér Group feat
Magyar Bori
2021. május 28. 20.00
fono.hu

Van ötleted, hogyan tehetnéd jobbá a közvetlen környezetedet? Akkor indulj a XI. kerület új közösségi pályázatán,
melynek keretében közösségépítő, környezetszépítő civil
kezdeményezések kaphatnak támogatást.
A pályázat célja lehetőséget teremteni Újbuda lakosainak, hogy aktív formálóivá váljanak környezetüknek
és közösségük életének. Összesen bruttó 1 800 000 forint
áll rendelkezésre, ebből az egyes pályázatokra megítélhető támogatás minimális összege bruttó 50 000, maximális
összege bruttó 200 000 forint. Az elbírálás szempontjai
között szerepel, hogy a pályázott tevékenység valós helyi
igényre, szükségletre reagáljon, segítse a lakók bevonódását a megoldási folyamatba, és akár hosszú távon fenntartható legyen. A pályázatot Barabás Richárd, Újbuda
kultúráért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alpolgármesterének felkérésére dolgozta ki a Központ Kft.

Könyv

óját, teljes koreográfiákat tanulnak, vetélkednek és játszanak.
Előképzettség nem szükséges
a táborhoz, amely három héten
is várja a jelentkezőket: június
16–19., június 21–25., valamint
augusztus 23–27. között.
Bővebb információért
keressék az egyesület
elnökét Lengyel Veronikát:
06/70/378-5473

16 ÉVE A KERÜLETBEN

Prémium csoki, kávé,
tea, minoségi sörök,
borok, italok.
TERASZ IS!
– végre –

GYERTEK!
Süteményrendelések leadhatók:
interneten: gazdagretes@gmail.com
telefonon: +36 20 525 3509
vagy személyesen üzletünkben is,
1118 Budapest, Rétköz u. 51/d.

Hirmondo 50x82.indd 1

NYITVATARTÁS:
hétfotol csütörtökig és vasárnap: 9–20,
péntek, szombat: 9–21
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Milyen tevékenységekkel
pályázhatnak Újbuda lakói?

Az újbudaiak közösségi programokra pályázhatnak, amelyek keretében találkozhatnak, beszélgethetnek egymással
helyi kérdésekről, ügyes-bajos problémákról. A pályázatba foglalható eddig nem vagy kevéssé
használt területek hasznosítása, társasházak lépcsőházainak, belső udvarainak,
előkertjeinek közös kreatív felújítása,
közösségi rendezvények, ünnepek,
közösségi élet fejlesztésére irányuló
események szervezése.

Azt látjuk a világban, hogy ahol támogatják
a helyi közösségeket, a lakók elképzeléseit, ott
jobb élni. Motiváljuk a polgárokat, hogy gondoskodjanak környezetükről, aktívan részt vegyenek a helyi kezdeményezésekben, és maguk is kezdeményezzenek folyamatokat. Ez a zöld, közösségi gondolat teszi hosszú távon
élhetőbbé világunkat.

Rock and Magic
tánctábor

segítünk a nyitásban

A Gazdagrétes sütödéje saját
cukrászműhellyel rendelkezik. Naponta több mint tizenöt féle rétessel, valamint
süteményekkel, pogácsával,
finom kávéval várjuk kedves
vendégeinket.

Ha valami miatt megéri politizálni, az az, hogy segítsük
az újbudaiak közösségeit. Eddigi alpolgármesteri és képviselői munkám során mindig támogattam a lakossági
együttműködést. Fontosnak tartom, hogy a helyi közösségek közvetlenül tudják képviselni az érdekeiket. Így valóban az ő igényeiknek megfelelően alakíthatjuk a kerületet.
Az elmúlt másfél év során már több példa született a kerületben, ahol ez működik. Így például a héten alakult meg
az ötödik utcaközösség, velük folyamatos és szoros kapcsolattartásban vagyunk.

A pályázati űrlap a https://kozpont.
ujbuda.hu/node/48652 webhelyről
tölthető le, amelyet a kozossegipalyazat@
ujbuda.hu címre tudnak visszaküldeni
a jelentkezők. A pályázat benyújtásának
határideje: 2021. május 31.

Mi a pályázat
hosszú távú, akár
a kerületen túlmutató
jelentősége?

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

A Budapest, körséták a fővárosban röviden, tömören, kilenc
ajánlott útvonallal – főként gya-

Miért tartja szükségesnek egy
közösségi együttműködést
elősegítő pályázat elindítását?

logosan – vezeti el Önt a főváros
legszebb és legérdekesebb pontjaira. Számos hasznos tudnivalóval
és weboldalcímekkel kiegészítve.
Holnap Kiadó
Marót Miklós – Marót Edit:
Budapest, körséták
a fővárosban
A Holnap Kiadó Könyvesbolt
ja: 1111 Budapest, Zenta utca
5.; www.holnapkiado.hu

Idén is várja a gyerekeket a Rock
and Magic sportegyesület akrobatikus rock and roll tánctábora
a Gazdagréti Közösségi Házban.
A résztvevők megismerkedhetnek a rock alapjaival, belekóstolhatnak a modern tánc művészetébe, sok játék és mozgás várja
őket. A foglalkozások fejlesztik
a gyerekek mozgáskoordináci-

a rizst eszem meg; húst nem kérek
és még sorolhatnánk. Szülőként
mindenféle praktikával megpróbálkozunk, de sorra kudarcot
vallunk. Ám mielőtt végleg feladnánk, és gyermekünk venné
át az irányítást az étkezésben,
érdemes kézbe venni a Válogatós
gyerekek című könyvet. Ambrus
Éva legújabb kötetében könnyen
követhető gyakorlati tanácsokat
és számtalan gyerekbarát receptet
találunk, így a nehezebb periódusok sem okoznak problémát.
Ambrus Éva:
Válogatós gyerekek
Boook Kiadó

A lehetőségről a kiírás kezdeményezőjével, Barabás Richárd alpolgármesterrel beszélgettünk.

Május 24. 18.00
Közös Pont – Vendég:
Gubikné Rikassy Barbara
Az Újbudai Babszem Táncegyüttes alapítója ezer szállal kötődik
Albertfalvához.
Nemcsak a néptánchoz való viszonyáról,
de
képzőművészeti
alkotótevékenységéről és tanári
pályájáról is képet kapunk ebben
a beszélgetésben.
Május 29. 10.00
MesélŐk – az Itt és Most
Társulat előadása
Királyfik, királylányok, boszorkányok, manók, sárkányok, sőt,
a beszélő „mákostészta” is felbukkanhat az előadásban – senki
sem tudja előre, hova vezet minket, ugyanis az interaktív színházi játékban az improvizációból
adódóan minden alkalommal más
és más történet születik. Nem egy
megírt mesét láthatunk, a szereplőket helyben, a közönség találja
ki, és a gyerekek alakítják a történetet. Az előadást 5 éves kortól
ajánljuk.
A részvétel gyereknap alkalmából – előzetes regisztráció
alapján – ingyenes.
Legyen Ön is helytörténész!
Az Újbudai Kirakós program részeként szeretnénk, ha az itt élő
emberek mutatnák be röviden
a XI. kerület értékeit, az otthonuk
környékén található érdekes, értékes vagy egyszerűen csak szép
épületeket, utcarészleteket, köztéri alkotásokat, parkokat és tere-

ket. Mutassuk meg azokat az értékeinket is, amelyek megbújnak
a mellékutcákban vagy a kerület
kevésbé frekventált részein találhatók, hogy mások is tudomást
szerezzenek róluk, és alkalomadtán arra járva rácsodálkozhassanak.
Rövid, maximum 3000–4000
karakteres (1-2 oldal) írásokat
várunk az akh@ujbuda.hu e-mail címre. A beküldés folyamatos,
az írások az ujbudaikirakos.blog.
hu és a www.facebook.com/helytortenet11 oldalakon lesznek olvashatók.

használhatsz megújuló energiaforrásokat a környezeted
és az élővilág védelme érdekében.
Amire biztosan szükséged lesz,
az egy iránytű és az okos fejed.
A nagyobbaknak okostelefont is
kell majd használniuk a feladatok
teljesítéséhez. A részletes játékszabályt, valamint a kutatás első
pontját megtalálod május 30-án,
azaz gyereknap reggelén a GKH
Facebook-oldalán, illetve a GKH
weboldalán is. Kalandra fel!

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény

https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz

https://www.facebook.com/
albertfalvihelytorteneti
gyujtemeny

Helytörténet
– képekben
Régi
fotók,
tárgyak, bútorok, ásatási leletek
során keresztül nyerhetünk bepillantást a kerületrész egyedi
történetébe és az intézmény gyűjteményébe.

Gazdagréti
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/
gazdagretiko
zossegihaz
Május 30.
Zöld felfedező
– Gazdagréti Gyereknap
Ismerd meg Gazdagrétet Zöld
felfedező szemmel. Keresd meg
az itt található eszközöket, melyekkel megóvhatod környezetedet. Tudd meg, hogyan hasznosítják újra az olajat, hogyan
segíthetsz a rovarokon, hogyan

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

Május 22. 16.00
Bábonjáró történetek
– apró-cseprő ügyeink
A jelenetek alapjául a pozitív
k o m m u n i k á c ió
módszertanának
történetei
szolgálnak, melyek
segítségével betekinthetünk gyermekeink gondolataiba, cselekedeteik érthetővé válnak a felnőttek
számára, miközben a gyerekek
a bábok segítségével jól szórakoznak.
Május 29. 10.00–14.00
Gyereknapi lepkevadászat
A legkisebbeknek Kelenvölgy
különböző szegleteiben pihenő színes papírlepkéket és egy
óriáslepkét kell megkeresniük.
A játékon előzetes online regisztrációval lehet részt venni: kkh@
ujbuda.hu.
Május 30. 16.00
Dobozszínház
A gyereknapon Facebook-oldalunkon megtekinthető kedves kis
mese egy apró dobozkában ele-

venedik meg, ahol találkozhattok
egérkékkel és cicával.
Újrainduló állandó
programjaink:
A hatályos járványügyi szabályozások betartásával, látogatóink
és munkatársaink biztonságát maximálisan figyelembe véve, jelenleg csak érvényes védettségi igazolvánnyal látogathatják minden
programunkat és a könyvtárat.
Gerincjóga: hétfő 18.30–19.30,
kedd 11.00–12.00
Kártyaklub: kedd 15.00–19.00
Balett: szerda 16.30–18.00
Festőiskola: csütörtök és péntek
16.00–18.00
Horgászklub: csütörtök 16.00–
18.00
Callanetics: péntek 11.00–12.00

Őrmezei
Közösségi Ház

https://www.facebook.com/
ormezei
Május 21. 18.00
Formaalkotó fantázia
– György Éva és Luksikné
Skita Judit kerámiakiállítása
Megnyitja: Preisinger Zsuzsanna
művésztanár
Közreműködik:
Delényi Éva tárogatón
Helye: Kréher Péter-terem
A tárlat június 11-éig a ház ideiglenes nyitvatartási idejében,
a járványügyi szabályok szerint
látogatható. A belépés ingyenes.
Május 23. 20.00
Ismerős? – Molnár Áron
színművész, a noÁr
mozgalom alapítója
Online beszélgetés Facebook-oldalunkon, amelyben megismerhetjük a Junior Prima és Soós

Imre-díjas színészt, akit sikeres
színpadi és filmes alakításai után
az általa alapított noÁr társadalmi mozgalom ügyében láthatunk
egyre többször feltűnni.
Sorozatunk vendégeivel Fehér
Mariann rádiós műsorvezető beszélget.
Május 26. 20.00
Ismerős extra – Bánki József
labdarúgó, újságíró
Online beszélgetés Facebook-oldalunkon a Fradi népszerű Dodijával, a nyolcszoros ifjúsági,
négyszeres utánpótlás és ötszörös
olimpiai válogatott focistával,
aki a ’80-as években a zöld sasok
meghatározó játékosa volt, jelenleg újságíró.
Házigazda: Szegedi Zsuzsa
szakmai referens.
Csütörtökönként 19 órától
Házunk Táján
– Szomszédolunk online
Facebook-oldalunkon élőben követhető online beszélgetéseink
folytatásában intézmények, szervezetek képviselőit szólaltatjuk
meg, akikkel együttműködünk
különböző tevékenységekben.
Május 20. – az Őrmezei Közakarat Egyesület alelnöke, Vendégh
Zsolt
Május 27. – az Őrmezei Közösségi Kert képviseletében Reményi
Tamás
Május 29. 10.00–19.00
Őrmezei Korzó
Közösségi Fesztivál
– online és élő programokkal
A részletes programot lásd a 10.
oldalon.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

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

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

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart
fogadóórát, a járványidőszak alatt az online:
www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt is várjuk
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427.
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu

Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.hu, www.
facebook .com /demok rat i kuskoa
licioujbuda, 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.

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

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

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

Barabás Richárd, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő,

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

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: +36/20/2000781. Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9 –11.,
mobil: +36/20/471-4972, e-mail: uj
buda@fidesz.hu, web: facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, face
book.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 telefonszá
mon és a baba.szilvia@jobbik.hu
érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem változott, továbbra is
az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda, Tel.: 06/20/209-5932, mail:
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbu
damaskepp.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 MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI
A rendezvények, vendéglátóhelyek látogatásának oltási igazolványhoz kötése
ellen, az oltás lehetőségével nem élők
hátrányos megkülönböztetése és a túlzott
lezárások ellen, többek közt az uszodák,
edzőtermek, könyvtárak újranyitásáért
aláírásgyűjtést indított a párt a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi
ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati
képviselőjénél, Novák Elődnél lehet ér
deklődni: novak.elod@mihazank.hu,
06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.
com/mihazankujbuda.

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

A XI. KERÜLETI MSZP
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-ma
il: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.
mszp.hu,
www.facebook.com/msz
pujbuda

A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt
telefonos félfogadásra van lehetőség,
az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

Felhívás a 100 évnél
idősebb kerületi polgárok
és hozzátartozóik részére
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,

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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

TV, számítógép

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.

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

ÖNNEK ELADÓ INGATLANA
VAN? Nekünk fizetőképes
ügyfeleink. Segíthetünk? Dr.
Fülöp Anna: 06/30/537-1944.
KERTET GONDOZNI vágyó
fiatal pár nyaraló/hétvégi
házat venne a Balatonon vagy
a Dunakanyarnál 18 M-Ft ig.
06/20/4549-152.

Víz, gáz,
villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS
azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés!
246-9021, 06/20/934-4664.

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, -JAVÍTÁS
0–24 óráig. Megbízható mérnök:
06/30/851-9333,
zszerviz8@gmail.com
REDŐNY, ROVARHÁLÓ,
reluxa stb. javítása
és készítése! 06/70/296-7369.
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.

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

SZŐLŐ- ÉS
KERTGONDOZÁST vállalok
vidéken is. 06/30/682-4431.
KLÍMAKARBANTARTÁS,
-tisztítás és -fertőtlenítés.
06/30/258-5434.

Lakásszerviz

Gyógypedikűrös házhoz
megy, 18 éves tapasztalattal,
tyúkszem, benőtt köröm,
esztétikai pedikűr, kedvező ár.
06/70/308-7107, Lukácsné Erika.

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

Redőnyjavítás gurtnicsere
06/20/321-0601

Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor
készítését, javítását vállalom
garanciával.
Tel.: 06/20/980-3957.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI.,
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.
Nyitva: H–SZ 10.00–17.00,
Cs 10.00–19.00.
GÁBOR ESZMERALDA
becsüs készpénzért vásárol
aranyat, ezüstöt, neves festményt,
bútorokat, órákat, Herendit, teljes
hagyatékot. Kiszállás díjtalan.
Üzlet: 06/1/789-1693,
06/30/898-5720.
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.
KASTÉLYOK berendezéséhez
vásárolok festményeket,
antik órákat és bútorokat,
ezüsttárgyakat, porcelánokat,
bronzokat stb., teljes hagyatékot.
06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com
STUDIO ANTIKVÁRIUM
díjmentes kiszállással,
készpénzért vásárol könyveket,

teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat,
képeslapokat, festményeket,
porcelánokat,
teljes hagyatékot.
Tel.: 06/1/312-6294;
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.

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

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS
azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
NERC, RÓKA, NUTRIA,
mindenfajta szőrmebundát
vásárolok, illetve teljes ruhanemű
hagyatékot, kiegészítőket.
Tel.: 06/20/229-0986.

Állás
XI. KERÜLETI ÁLTALÁNOS
ISKOLA 6 órás délelőtti portást
és 8 órás délelőtti takarítót
keres. Érdeklődni a 204-1201-es
telefonszámon lehet.
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Online 60+ lelki
segítségnyújtás

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 megadott személyes adatok
adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről a 100
évesnél idősebb kerületi polgárokkal történő kapcsolatfelvétel és köszöntésük, segítésük lehetőségének
a megteremtése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR
6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés
az Adatkezelő közhatalmi
jogosítvány 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

Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghallgassa vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát emiatt? Sok idős ember nem kér
segítséget lelki gondjával kapcsolatban, mert
úgy gondolja, ezt magának kell megoldania,
vagy nincs kihez fordulnia, esetleg nem akar
másokat terhelni. Pedig 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.

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!

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

Interneten zajló
rendszeres
programjaink
Origami

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

Do-in

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

Szenior örömtánc
Andreával

Minden csütörtökön 17 órától
A részvételhez Facebookon csatlakozzon
a Szenior Örömtánc (Újbuda 60+ Program)

csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Online
problémamegbeszélő
csoportok

Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző témák mentén keddenként
9.30–10.30 között (nagyobb létszám esetén
a második csoport 11.00-kor kezd) Google
Meet felületen. Jelentkezés: az idosbarat.
ujbuda.hu honlapon található jelentkezési
lap kitöltésével (minden alkalomra külön
kell jelentkezni).
Témák: Május 18. – Elköteleződés
Május 25. – Kitartás

Dietetikai
tanácsadás

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

Gyógytorna-tanácsadás

A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, de időskorban kiemelt figyelmet igényel. A mozgásszervi gondok
megelőzésében, kezelésében tapasztalt

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

csoportjaival kapcsolatban lenne kérdése?
Munkatársunk minden hétfőn 12–16 óráig,
pénteken 8–12 óráig segítséget nyújt. Fel-

Számítógéppel,
okoseszközökkel

kapcsolatos segítségnyújtó
szolgáltatás

Regisztrálni szeretne valahová, de problémába ütközött? Videohívást kíván indítani
Skype vagy Viber alkalmazással? Fényképet szeretne küldeni? Esetleg az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalával vagy

merülő 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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Epres nyalánkság
a vasárnapi asztalra

Elkészítés:
A 24 cm-es tortaformát kívül vonjuk be több réteg
alufóliával, majd a belsejét egy réteg sütőpapírral.
Az alaphoz a kekszet összetörjük, a felolvasztott
margarint hozzákeverjük, majd kézzel a tortaformában egyenletesen eloszlatjuk. Előmelegített sütőben közepes hőmérsékleten (kb. 150 fokon) 10
percig sütjük.

Újra várrrjuk éttermünkben
nagy szeretettel!
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

új lakóink
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Egy nagyobb keverőtálban összekeverjük a krém
alapanyagait: a mascarponét, a tejfölt, a por- és a vaníliás cukrot, valamint a citrom
levét és lereszelt héját. A tojásokat szétválasztjuk, aztán
hozzkásvzaelóska: laphoz:
a ke
egyesével a krémhez adjuk
zabkeksz
a sárgáját. A fehérjét egy csi• 2o-22 dkg rin
ga
pet sóval kemény habbá verjük,
• 1o dkg mar
és lassan hozzákeverjük a mas�:
szához, ügyelve arra, nehogy
töltelékhez pone
a
összeessen a hab. Miután kihűlt
scar
• 25 dkg ma l
a kekszes alap, elegyengetjük rajö
ta a masszát és tepsibe helyezzük.
• 25 dkg tejf kor
u
c
r
Annyi meleg vizet töltünk a tor• 2o dkg po
taforma mellé, hogy félig ellepje.
• 2 csomsacgukor
Ezután visszahelyezzük a sütőbe,
vaníliá
és 150 °C-on, légkeveréssel 60
leve
• 1 db ceitsrzoemlt héja
percig sütjük. Mikor kezd barnulni
és r
a teteje, fedjük le sütőpapírral, ne• 3 db tojás
hogy túlsüljön. Miután letelt a sütési idő, lekapcsoljuk a sütőt, résnyire
léhez:
az eperzse gyobb
kinyitjuk az ajtaját, és így hagyjuk
em na szem
kihűlni a tortát.
• 5-6 sz(+
pár re)
r
e
p
e
Az epreket megtisztítjuk és feldaejé
a
t
a tor tet
raboljuk. Egy edénybe helyezzük,
felöntjük vízzel, hozzáadjuk a cukrot
• 2,5 dl víz
és a vaníliás cukrot, a citromhéjat,
• 1 ek. cukor íliás cukor
majd felforraljuk. A forrást követően
an
• 1 csomag v omhéj
lejjebb vesszük a hőfokot, és 10 peritr
cig főzzük. Apró lyukú szűrőn átpas�• reszelt c tazselé
or
t
szírozzuk, aztán folyamatos kevergetés
• 1 csomag
mellett hozzáadjuk a tortazselét az eperléhez, amíg teljesen homogén nem lesz.
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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.

Nyári Anna vagyok, 2021. március 9-én jöttem a világra. Szüleim nagyon meglepődtek, mikor jeleztem
érkezésem, mert édesanyám több olyan rosszindulatú
betegségen van túl, amely megnehezíti a családbővítést. De én elhatároztam, hogy jövök, és annyi rossz
után boldoggá teszem őket és bátyámat, Gergőt is.

Madaras Tamara 2021. május 1-jén született, 3120
grammal és 51 cm-el. Tamara nagyon nyugodt kislány, már az első éjszakától hagyja szüleit aludni.
Ezúton is köszöni a Szent Imre Kórház ügyeletes szülésznőjének és orvosának lelkiismeretes munkáját.

Bálint András és a

Ezután visszatesszük a tűzre, és felforraljuk.
A forrást követően folyamatos kevergetés mellett 1 percig főzzük, majd levesszük a tűzről,
és hagyjuk langyosra hűlni.
Miután teljesen kihűlt a torta, ráöntjük a langyos zselét, és mielőtt teljesen megdermedne,
helyezzük rá a díszítésnek szánt, félbevágott
epreket. Tálalásig hűtőbe helyezzük az elkészült tortát.

keresztrejtvény

Heltai Jenő: Kirándulóhajó c. költeményéből idézünk 2
sort.
Vízszintes: 1. Római 105. 3. Az idézet első sora (V, A, E, Á,
N). 14. Sinkovits Imre. 15. Daewoo-modell. 16. Lustálkodik.
17. Húsos sertésgerinc. 19. Termetes. 21. Rövidülésből keletkezett ritka férfinév. 22. Tár betűi keverve. 23. Kén és nátrium
vegyjele. 24. Zsinatolni kezd! 26. -nél párja. 28. Tubák. 30.
Vízzel tisztítani. 32. Elem! 33. Csekély értékű római rézpénz.
34. Előd. 35. Szappandarab!
36. Brazil író, újságíró (Jorge).
1
2
3
4
5
39. A Szatmár megyei Urziceni
román település magyar neve.
14
15
42. Rádió- vagy televízió-műsor. 43. Részben megsirat! 45.
17
18
Fényt bocsát ki. 47. Norvég,
svéd és osztrák gépkocsijelzés.
22
23
48. Pázsit. 50. Kelet-afganisztáni barlangrendszer a Safed
Koh-hegységben (2 szó). 52.
28
29
Toyota-típus. 54. Gitár eleme!
55. A szabadba. 56. Keresztül.
33
34
57. Oda-vissza: női név. 58.
Háziállat. 60. Észak-amerikai
38
39
istenség. 62. Gamba tartozéka. 64. Választékos igekötő.
43
44
45
65. Probléma. 66. Fájdalom.
67. Értékes kártyalap. 69. …
48
49
Canyon, nemzeti park az USA
Utah államában. 71. Kossuth52
53
és Baumgarten-díjas író, költő
(Tibor). 72. Református lelkész, tanár, miniszterhelyettes,
57
58
Nagy Imre veje (Ferenc). 75.
Nemesgáz. 77. Némedi Árpád.
62
63
64
Függőleges: 1. Töredezett.
2. Vitézség. 4. A távolabbi. 5.
67
68
Súlyarány, röv. 6. Másik üvegbe tölt. 7. Bolgár hegység. 8.
72
73
Új-zélandi és spanyol autójel.
9. Oldat kémhatását jellemző, dimenzió nélküli kémiai
mennyiség. 10. Recehártya.
11. Belső menet! 12. 1966-ban
Dabashoz csatolt település. 13. Grigássy Éva. 18. Halad. 20.
Cukorkát eszik. 23. Hidrogén-klorid. 25. Kétes! 27. Isteni kegyelem kívánása. 29. Házas (férfi). 30. Trópusi betegség. 31.
Fohász. 35. Pénzintézet, ahol az értékes holmi leadása mellett pénz kölcsönözhető. 37. Juttatna. 38. Az idézet második
sora (M, A, Ó, L, N). 39. Basszus hangú énekes (Péter). 40.
Gránit fele! 41. Síbolni kezd! 44. Bizalmatlankodás. 46. A bo-

rok királyának termőhelye. 49. …, Pam és Pumelka (1970-es
német film). 51. …-tin-tin, kutyasztár. 53. Alacsony katonai
rendfokozat, régies szóval. 56. Megdolgozná a zeneművet.
59. Rénium vegyjele. 60. Déli gyümölcs. 61. Sikértartalom!
63. Bőrredő. 65. Korábbi világelső svéd teniszező (Björn). 68.
A segélykérés nemzetközi betűjele. 70. Iparos egynemű betűi.
71. Vissza: és, németül. 73. Pára egynemű betűi. 74. Iljusin
felségjele. 76. Orbán Dezső.
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Van pár film, amit minden évben megnézek: Dolce
Vita, Nagyítás, Annie Hall, a magyarok közül például
a Fényes szelek. És mindig elcsodálkozom rajta, milyen jó. Hogyan került ebbe a produkcióba? Huszonöt–huszonhat év körül járhatott akkor. Jancsó már
neves rendező, több nagyfilmje világsiker.
Én pedig túl voltam már Szabó Istvánnal az Álmodozások korán, az Apán, meg néhány más filmen is. Miklóssal
talán egy vetítésen találkoztam, odajött, bemutatkozott.
Halál udvarias, kedves pasas volt. És a jellegzetes magas
hangján azt mondta: „nagyon szeretném, ha a következő
filmemben játszanál. Írtam neked egy szerepet”. Borzasztóan meg voltam tisztelve. 1968 augusztusában forgattuk
Veszprémben a filmet. Egy András nevű srácot játszottam
a szürke ingesek közül, aki nem sokkal korábban szabadult
egy koncentrációs táborból.

András, Balázsovits Lajos mellett. Még Kern Andrist is felfedeztem egy pillanatra.

Az a „különös dal” egy zsoltár, talán a 137., amelyikben a zsidók Babilon folyóinál a fogságot idézik föl.
Ráadásul magyarul és héberül is elénekli.
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Én ezt a dalt nem ismertem, Miklóstól magától tanultam.
És utánam később Kovács Kati az, aki igazán szépen el
énekli.

Történelmi az időpont is, amikor forgatták a filmet.
Igen, 1968 augusztusa. A csehszlovákiai bevonulás.
A veszprémi főtéren ért minket a hír, hogy „elfoglaltuk” Csehszlovákiát. Döbbenetes volt, ahogy a forgatás
és a történelem találkozott. Éreztük, hogy ez őrületes politikai esemény.

A film arról is szól, hogy az igaznak vélt ügyért milyen
áldozatokat szabad meghozni, vagy szabad-e másokat
rákényszeríteni a „mi igazságunk” elfogadására.

61

65

Igen. Most döbbenten fedeztem föl, hogy csárdást táncolok
Kovács Katival a veszprémi főtéren. Én egy helyes srácot
játszom, aki nem hajlandó elárulni a társait, de ugyanakkor
barátságot köt a nékoszos diákforradalmárokkal (Nékosz –
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége – a szerk.). Blaskó
Péter, Szombathy Gyuszi is feltűnik.

Bizony. Most, hogy újra megnéztem a filmet, vettem észre
a feliratot a háttérben egy házfalon: Ez még csak a kezdet,
folytatjuk a harcot – a párizsi diákok egyik jelszava.
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60

És az énekesnő Kovács Kati az egyik fontos szereplő...

És ez a párizsi diáklázadások kora is.
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Filmünnep címmel két és fél hónapos sorozatba kezdtünk az Újbuda Tévén. Az önök
szavazatai alapján kiválasztott tíz remek
filmmel idézzük fel szombat esténként
nyolctól a magyar film arany korszakát,
mindegyik előtt egy alkotóval beszélgetünk.
Jancsó Miklós Fényes szelek című alkotásáról Bálint Andrást kérdeztük.

Fotó: radnotiszinhaz.hu/Misetics Mátyás

Ismét itt az eperszezon! Egyszerűen imádjuk, hiszen
számtalan módon felhasználhatjuk: készíthetünk
belőle lekvártól kezdve pohárdesszerteken át egészen a lélegzetelállító tortákig, de vadhúsok mellé,
ragunak is fantasztikus. Parcsetich Ernő, a VakVarjú
étterem séfje ezúttal egy sajttortához használta a guruló piros epreket, melyet a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki imádni fog.
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Beküldendő: vízsz. 3. és függ. 38. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 09. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Lagymatag napsütés éleszti elfásult tagjaim és szellememet”. Nyertese: Müller Gizella, 1116
Budapest, Barázda köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

András valami olyasmit mond, ami akkor nagy dolog
volt, hogy engem nem érdekel az ideológia, én biológus akarok lenni.
Igen. Valahogy így. És ebben a filmben éneklem el azt a különös dalt, a Bábeli fogságban-t. Most, erre a beszélgetésre készülve, 53 év után újra megnéztem a Fényes szeleket.
Szerepelt benne az öcsém is, és egy csomó kitűnő színész,
Drahota Andreát, Verebes Pistát láttam fiatalon Kozák

Bár a film a ’40-es évek második felében játszódik, természetesen legalább annyira szól a ’60-as évekbeli Magyarországról is. Ha akarjuk, vannak a reformkommunisták,
a központi bizottság, a rendőrök. A lemondott, lemondatott Drahotának a film végén azt mondják: leszel te még
miniszter. Lehet találgatni, kire utalhattak. Amúgy nem
egy lélektani film ez. A legjobbak a totálképek. Ahogy
ott táncolunk Veszprém kellős közepén. Ahogy kiszorítják a nékoszosok a papoknál tanuló diákokat, bennünket
a térről. Van az egésznek egy sodró lendülete. Ha akarjuk,
akkor ott a „létező szocializmus” története. Gondolom, ezt
1968–1969-ben elfogadtatni nehezebb is lehetett. Mert
nyilvánvalóan napi politikai üzenete volt a filmnek.

Jancsó elmagyarázta, miről szól ez a film? Vagy csak
annyit mondott, állj oda, nézz oda, menj oda?

Miklósnak később több filmjében játszottam, jóban is voltunk, nagyon tiszteltem. Ő nem sokat foglalkozott a lélektannal, és azzal sem túl sokat, hogy megmagyarázza
nekünk a dolgokat – de hát olyan sokan szerepeltünk ebben a filmben. Több százan is részt vettünk minden nap
a forgatáson. Meg volt koreografálva a tömegmozgás. Nála
mindig az a szabály működött, hogy nem szabad megállni,
még ha két ember beszélgetett, akkor is mozogni kellett.
A színészek mozgásával fejezett ki konfliktusokat, megegyezéseket, ellentéteket. Képben gondolkodott. Balázsovits vörös ingében, a mi szürkénkben, a papokban a fekete
reverendában. A veszprémi vár málladozó házfalai is megszólalnak. És a Jancsó-beállítások. Már az első is legalább
öt–hat perces. Az a híres Jancsó-kazetta. Akkor még filmre
dolgoztak, és egyszerre mondjuk ötpercnyi filmet lehetett
betölteni a kazettába. De Jancsónak csináltak olyat, amibe
tíz is belefért. És egy ilyen tízperces snittet rengetegszer
el kellett próbálni, hogy mire elindul a kamera, mindenki tudja a dolgát. Ha csak egyvalaki hibázik, az egészet
elölről kell kezdeni. Bonyolult rendszer szerint mozognak
a szereplők, a statiszták, a kamera – az egészet nagyon
össze kell hangolni. Sokszor órákig gyakoroltuk. Emlékszem, gyakran egész nap próbáltuk, és csak a nap végén
vettük fel az aznapi jelenetet.

Ma már 20–30 másodperc is hosszú, de itt mégsem
érzed azt, hogy unalmas.
Mert minden mozog. És egy pillanatig sem érdektelen, ami
történik. Színt adnak neki a dalok, a korszak mozgalmi dalai, amelyek elhangzanak.

Maga a cím a Sej a mi lobogónkat című dal egyik sorából származik.
Sej a mi lobogónkat fényes szellők fújják, lalala, holnapra
megforgatjuk az egész világot.

Hogyhogy engedték ezt a filmet bemutatni?
Most vettem észre, hogy a vége felé ott egy közeli Drahota
Andreáról. Ahol megtörik a film. Szerintem ezt a jelenetet
utólag rakták bele – biztos volt valami oka ennek. Nyilván
kemény csaták kellettek, hogy be tudják mutatni. Lehet,
hogy az ára az volt, hogy itt valamit ki kellett cserélni.
A művészet, a filmek akkor nagyon lényegeseknek számítottak. A hatalomnak is, és közben mégis sokat el lehetett
mondani az aktuális világról.
Dési János

A teljes interjú megtalálható
Újbuda YouTube-csatornáján
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Újbudára költözik
a Dürer Kert

Kulturális löket
a Duna-parton
– és a környéket is
rendben tartanák

A főváros egyik utolsó underground kulturális helyszínének tartották a Zuglóban,
az Ajtósi Dürer soron 2008 óta
működő Dürer Kertet. Nemcsak
koncertek, zenei események, de
családi programok, képzőművészeti kiállítások is helyet kaptak
a fokozatosan bővülő kulturális
központban, ahol próbatermet
is tudtak adni zenekaroknak.

Hiába volt azonban sikeres a vállalkozás,
a Dürer Kertnek helyet adó épületet lebontották, helyére szálloda és irodaház

kerül. Nagy Zsolt ügyvezető lapunknak
elmondta, hogy az elmúlt időszakban lázasan kerestek megfelelő helyszínt a neves
szórakozóhely újraélesztéséhez. Nagyon
örültek annak, hogy Újbuda Önkormányzata támogatta elképzelésüket, így a Rio
Budapest megüresedett helyén, az újbudai
Duna-parton, a Hengermalom út és az Öböl
utca találkozásánál hamarosan újranyithat
a Dürer Kert.
– Minőségi, kulturális löketet kívánunk
adni az újbudai Duna-parton – hangsúlyozta Nagy Zsolt. Egy szolid kerthelyiséggel
indulnak, közben megkezdik azt a több
száz milliós átalakítást, amelynek végére a rossz állapotban lévő épületet felújíthatják, és olyan hangszigetelési rendszert

alakítanak ki, mely lehetővé teszi, hogy
ne zavarják a környéken élőket. Egy ezer
fő befogadására képes nagy koncertterem és egy 300 fős kisterem épül itt, „ház
a házban” technológiával. A hangszigetelt
termek fokozatosan nyitnak meg, de jövő
tavaszra már szeretnék az összes belső teret
használatba venni.
Idén nyáron a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit kivetítőn kísérhetik figyelemmel azok, akik szeretnek közösségben
drukkolni. Ha enyhül a járvány, és feloldják a korlátozásokat, akkor kisebb akusztikus koncertekkel, fesztiválokkal igyekeznek közönségüket az új Dürerbe csábítani
a vállalkozók.

Az elmúlt hónapokban egyeztetéseket folytattak Újbuda Önkormányzatával, ahol
pozitív fogadtatásra találtak, és támogatták ötleteiket, számolt be az ügyvezető.
Azóta a Dürer Kert munkatársai „Buda
Zuglójának” nevezik maguk között a XI.
kerületet. Rendben tartott, kutyabarát környezet kialakítását tűzték ki célul, bíznak
abban, hogy a szórakozóhely környékén
lévő elhanyagolt zöld területet rehabilitálni
tudják majd; szemétszedési akciót is tartottak már, kétkonténernyi hulladékot távolítottak el. Együttműködés körvonalazódik
a Magyar Országos Horgász Szövetséggel,
hogy a horgászok továbbra is használhassák az érintett partszakaszt.
D. B. S.

KÜLDJE BE ÖN IS
JELÖLTJÉT MÁJUS 31-IG!
AZ ÉV ÚJBUDAI ÁPOLÓJA-DÍJ

Keressük azt a történetet és főleg a történetnek azt
a szereplőjét, aki szakmaiságával, emberségével segítette Önt, vagy hozzátartozóját a rendkívüli járványhelyzetben. Olyan ápolók, ápolónők, asszisztensek
jelölését várjuk, akik megérdemlik az „Év Újbudai Ápolója” címet, melyet az Ápolók Nemzetközi Világnapja
alkalmából, május 12-én hirdettünk meg.

KITŐL VÁRJUK A JELÖLÉSEKET?

Azok a személyek jelölhetnek, akik – vagy hozzátartozójuk – valamelyik Újbudán működő állami vagy magánkórházban, szakrendelőben, háziorvosi rendelőben ellátásban részesültek 2020. március 16. óta, és
rendkívüli odafigyelést, ellátást, emberséges bánásmódot tapasztalt.

KIKET LEHET JELÖLNI?
Valamennyi Újbudán működő állami és magánkórházban, szakrendelőben, háziorvosi rendelőben dolgozó ápolóra, ápolónőre, asszisztensre lehet jelölést
küldeni. Amennyiben nem ismeri a jelölt személy teljes
nevét, adja meg keresztnevét, jelölje meg az intézményt, az ott tartózkodás pontos időpontját, és az
Önkormányzat dolgozói utánajárnak, ki segítette az
Ön vagy hozzátartozója gyógyulását.

HOGYAN LEHET JELÖLNI?

A jelöléseket 2021. május 31-ig várjuk az evapoloja@
ujbuda.hu címre, vagy postán az Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzat Humánszolgálati
Igazgatóságra címezve (1113 Bp. Bocskai út 39–41.)
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Év Újbudai Ápolója”.

TOVÁBBI RÉSZLETEK:

Ki legyen

