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Régi motoros
Máté Sándor egyedülálló  
motorversenyző karrierje

15

Műveljük 
kertjeinket!

Kis területen is lehet 
csodát tenni, ezt két 

újbudai hobbikertész 
példája bizonyítja6

7

A kerület új 
plázája

Modern biztonsági 
megoldásokkal nyit 
szeptemberben  
az Etele Plaza

Nem éljük fel  
a tartalékokat

8László Imre polgármester 
költségvetésről,  
ingatlanokról, kórházról

„Aki a napokban a Bartók Béla út 57. előtt jár, furcsa kivitele-
zést szemlélhet meg. 15 nm-en dunabogdányi köveket süllyeszt 
a földbe egy sokszínű brigád. A FŐKERT adja hozzá a tervet 
és a fát, a Penta az élőerőt, a XI. kerület a gáztervet, a Buda-
pest Közút az engedélyt, a Gardenfutura a termesztőközeget 
és a tudást” – írja közösségi oldalán Bardóczi Sándor, Budapest 
főtájépítésze, hozzátéve, hogy ez a főváros első olyan helyszíne, 
ahol a rejtélyes Stockholm-módszer élesben debütál. A különle-
ges módszer lényege, hogy a tervezett fák helyén egy közműárok 
nagyságú gödröt ásnak, ezt sziklákkal és speciális talajkeverék-
kel töltik fel, amelyben a fák nagyon jól érzik magukat. Gyöke-
reikkel behatolnak a sziklák közti résekbe, és ahogy a gyökerek 
vastagodnak, úgy mozdítják el a sziklákat, ezzel lazítva a talajt.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen közegben 
nőtt városi fák gyökérzete kétszer gyorsabban nő, a fa sokkal jobban 
érzi magát a helyén, virulensebb, a betegségekre kevésbé érzékeny. 
Segít neki túlélni a várost, mindezt úgy, hogy nem vesz el több helyet 
az autósoktól. A szerkezeti talaj ugyanis teherbíró, olyan, mint egy 
makadám útalap, akár burkolható is, parkolásra is alkalmas. Nem 
csoda, hogy a nyugati nagyvárosokban már évtizedes múltra tekint 
vissza a Stockholm-technológia. Hintsch György alpolgármester vé-
gigkísérte a kivitelezés folyamatát. Mint mondta, nagy öröm min-
denkinek, hogy az új módszer bevezetésénél Újbudára esett a fővá-
ros választása. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a jövőben 
egyre több kerületi fa kaphat gyökérwellness-kezelést.

Újbuda

Wellness  
a városi fáknak
A fővárosban Újbudán debütál a Stockholm-módszer

A koronavírus-járvány idején 
az egészségügyi ellátásban végzett 
hatalmas munka elismerésére 
alapított díjat a közelmúltban 
Újbuda Önkormányzata. 

Az év újbudai ápolója címet először június 16-án 
adták át, a kitüntetettek személyéről szakmai tes-
tület döntött a kerületi lakosok ajánlásai és sze-
mélyes történetei alapján. Elismerést vehetett át 
dr. Záray Gyuláné, a Szent Kristóf Szakrendelő 
ápolási igazgatója; Deákné Osváth Mariann (dr. 
Horváth Erzsébet főorvos asszisztense); Böcskei 
Anna, a Szent Imre Kórház Gasztroenterológiai 
Osztályának munkatársa. A díjazottaknak Lász-
ló Imre polgármester mondott köszönetet.

Ők az év újbudai ápolói 

Ovi-foci a Lurkó óvodában

4
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Nyolc hónap után június 17-én 
ülésezett először Újbuda képvi-
selő-testülete. A reggeltől  
késő délutánba nyúló ülésen 
rekordmennyiségű,  
38 napirendi pontban kellett 
dönteniük az egybegyűlteknek. 

A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt 
az önkormányzati képviselő-testületek 
és a bizottságok nem ülésezhettek, döntési 
kompetenciát nem gyakorolhattak, döntési 
joga kizárólag a polgármestereknek volt. 
Az Országgyűlés május 18-án ugyan őszig 
meghosszabbította a veszélyhelyzetet, de 
egyes korlátozásokat később feloldottak, 
köztük a különféle ülésekre vonatkozókat 
is. Így június 17-én ülésezhettek az újbudai 
képviselők, és nem aprózták el a dolgot: 32 
nyílt, négy zárt és két sürgősségi előter-
jesztést tárgyalt a testület. 

A napirendi pontok között szerepelt 
az a polgármesteri beszámoló is, amely 
a különleges jogrend ideje alatti polgár-
mesteri döntéseket részletezte. A testület 
elfogadta László Imre beszámolóját, mely-
ben kifejtette, hogy a különleges jogrend 
az önkormányzati feladatok ellátására elő-
írt határidőket jellemzően nem érintette, 
illetőleg számos eljárás, polgári jogviszony 
tartalmazott olyan határidőket, amelye-
ket még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt 
szabtak meg. Ezeket be kellett tartani, így 
gondoskodni kellett az indokolt döntések 
meghozataláról. A határozatok és a rende-
letek tervezeteit a képviselők, bizottságok 
véleménynyilvánítás, javaslattétel céljából 
mindig megkapták, vagyis a polgármeste-
ri döntéshozatal ténylegesen demokratikus 
keretek között zajlott. 

Erhardt Attila egyéni képviselő előter-
jesztését parázs vita után nem szavazta 
meg a képviselő-testület. Újbuda Önkor-
mányzata a kormányzati elvonások, illetve 
a koronavírus-járvány  gazdasági hatásai 

miatt rendkívül nehéz pénzügyi helyzet-
be került 2021-ben, épp emiatt szerepelt 
a június 17-i testületi ülés napirendjén is 
számos önkormányzati tulajdonú ingatlan 
eladása, hiszen a kerület működését, fej-
lesztését mindenképpen fenn kell tartani. 

Erhardt Attila szerint alternatív megoldás-
ként a hitelfelvétel jöhetne szóba: kormány-
zati engedéllyel ugyan, de volna lehetőség 
arra, hogy Újbuda Önkormányzata hosszú 
lejáratú, akár tízéves futamidejű beruházá-

si hitelt vegyen fel. Ebből finanszírozhatók 
lennének a jelen helyzetben is halaszthatat-
lan beruházások, ugyanakkor a kijelölt in-
gatlanvagyon végleges elvesztése elkerül-
hető lenne. A napirendi pont tárgyalásánál 
elhangzott, hogy az önkormányzat jelen-

legi vezetésének 2019-ben 3,5 
milliárd hitelt kellett átvennie, 
ennek tőketörlesztése a 2020-as 
években kezdődött, és a követ-
kező tíz évben terheli a kerületi 
büdzsét.

Szintén többórás tanácskozás, 
élénk szóváltások és viták jelle-
mezték az ingatlanhasznosítási 
pályázatok értékelését. A téma 
előterjesztéséből kiderült, hogy 

az Újbuda tulajdonát képező ingatlanokra 
kiírt pályázati hirdetmények közzététele 
után az értékesítésre kijelölt és meghirde-
tett ingatlanok dokumentációját 110 érdek-
lődő váltotta ki, és összesen 53 pályázat 

érkezett be. A sikeres pályázókat a kiírás 
szerint licitálásra, illetve tárgyalásos el-
járásokra hívták annak érdekében, hogy 
a megajánlott vételárak minél magasabbak 
legyenek, illetve elérjék vagy meghalad-
ják az értékbecslésben megállapított ösz-
szegeket. Az ingatlanokra minden esetben 
két ingatlanforgalmi értékbecslés készült. 
Az érvényes pályázatok közül az kerül ki 
nyertesként, amelyben a megajánlott in-
gatlanvételár a legmagasabb, és mind a két 
értékbecslés összegét meghaladja. A pályá-
zatok eredményességéről a képviselő-tes-
tület jogosult dönteni. Az előterjesztésben 
szereplő, a június 17-i ülésen megtárgyalt 
ingatlanok listája mindenki számára elér-
hető Újbuda honlapján.

Gyorsított eljárásban nyolc, sürgősségi 
eljárásban pedig két napirendi pontot tár-
gyalt a testület, amelynek ülése két rövid 
szünettel reggel kilenctől késő délutánig 
tartott.

aktuális aktuális

Iskolában jártak  
az újbudai rendőrök
A tanév utolsó napján, június 14-én 
az Újbudai Bocskai István Általános Is-
kolába látogattak a kerületi rendőrök: 
az intézmény udvarán kötetlen gyerek-
napot szerveztek az alsó tagozatosoknak. 
A kisdiákok belülről is megnézhettek egy 
rendőrautót, felülhettek egy rendőrmotor-
ra, felpróbálhattak lövedékálló mellényt, 
jólláthatósági átvetőt, szolgálati sapkát 
és egy játék bevetési rohamsisakot. A mo-
solyok tanúsága szerint a tanulók örültek 
a közvetlen hangulatú, játékos, ám szak-
mailag hiteles bemutatónak, a rendőrségi 
járműveknek és felszereléseknek.

Rendőrök segítettek  
a kismamának
Egy aggódó férj hívta 2021. június 4-én 
reggel Újbudáról a segélyhívó központot, 
hogy várandós felesége orvosi ellátásra 
szorul, elindultak a kórházba, de a Bu-
daörsi úton a nagy forgalom miatt nem 
tudnak haladni. A XI. kerületi járőrök 
megkeresték a Budaörsi út bevezető sza-
kaszánál veszteglő házaspár autóját, 
és megkülönböztető jelzéssel átkísérték 

őket az Üllői útra, ahonnan 
akadálytalanul eljutottak 
a kórházig.

Azonosították  
az automaták 
klopfolóját
A XI. kerületi rendőrök azért 
kerestek egy férfit, mert a gya-
nú szerint 2021. április 5-én hajnalban 
a Kelenföldi pályaudvaron és az Etele 
téren összesen nyolc jegy-, illetve cso-
magkiadó automata kijelzőjét törte be egy 
húsklopfolóval. A BRFK május 27-én tet-
te közzé felhívását, ahol bemutatta a felté-
telezett elkövetőt, aki egy húsklopfolóval 
a kezében sétál. A rendőrök ezt követően 
egy nap alatt elfogták a 23 éves H. Dá-
nielt, akit az újbudai nyomozók három 
rendbeli rongálás vétség és egy rendbeli 
rongálás bűntett miatt gyanúsítottként 
hallgattak ki.

Lezárult a nyomozás  
a gépkocsifeltörők 
ügyében
A XI. kerületi rendőrök befejezték a nyo-
mozást H. Zoltán és V. Gergő ügyében. 
Ők ketten tavaly októberben egy Újbudán 

parkoló autót törtek fel, és ab-
ból kisebb értékű tárgyakat 
tulajdonítottak el. A tolvajo-
kat a sértett megzavarta, ezért 
megpróbáltak elmenekülni, 
ám a kiérkező rendőrök néhány 
perc alatt elfogták őket. Az új-
budai nyomozók lopás vétség 

megalapozott gyanúja miatt gya-
núsítottként hallgatták ki az elkö-

vetőket, akik beismerő vallomást tettek. 
A kerületi rendőrkapitányság nyomozói 
a szükséges eljárási cselekményeket elvé-
gezték, és az iratokat átadták az illetékes 
ügyészségnek. 

Kábítószer-fogyasztót 
fogtak Kelenföldön
2021. június 6-án délután a XI. kerületi 
rendőrkapitányság körzeti megbízott-
jai a Tétényi úton két gyanúsan viselke-
dő személyre lettek figyelmesek, ezért 
igazoltatták őket. Az intézkedés során 
az egyik személy esetében felmerült 
a drogfogyasztás gyanúja, a ruhájában 
pedig kábítószergyanús anyagot találtak, 
ezért őt előállították a kerületi rendőrkapi-
tányságra. Az előállított férfi droggyors-
tesztje pozitív eredményt mutatott, ezért 
vele szemben büntetőeljárás indult, 

és az újbudai nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki kábítószer birtoklása vétség 
miatt. A rendőrök a lefoglalt droggyanús 
anyagmaradványt szakértő bevonásával 
vizsgálják.

A biztonságos fürdőzés 
szabályai
▪ Ismerje meg a fürdőhely, a vízterület 

sajátosságait, mederviszonyait, tájé-
kozódjon a várható időjárásról és a se-
gélykérés módjairól!

▪ Gyengén úszók csak sekély vízben 
fürödjenek.

▪ Aki nem tud úszni, még felfújható für-
dőeszközzel se menjen mély vízbe!

▪ Kisgyermeket egy pillanatra se hagy-
jon felügyelet nélkül a vízparton!

▪ Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, 
teli gyomorral!

▪ Szív- és érrendszeri, légző-, illetve 
mozgásszervi betegségben szenvedők 
egyedül soha ne fürödjenek!

▪ Gumimatracról, vízibicikliről felhe-
vült testtel nem szabad vízbe ugrani!

▪ Ne ugorjon a vízbe anélkül, hogy elő-
zetesen meggyőződne a meder mély-
ségéről!

▪ Városok belterületén csak a kijelölt 
helyen szabad fürdőzni!

kék hírek

Berobbant a nyár, így a kerület játszóterein megjelentek a pára-
kapuk és a némi árnyékot adó napvitorlák. A kapuk az alábbi újbudai 
játszótereken nyújtanak enyhülést: Bükköny utca, Kalóztanya; 
Fegyvernek utca, Pókhálós; Cirmos utca, Katicabogár; Andor utca, 
Egérlyuk; Zsombor utca–Tétényi út sarok, Fogócska; Szentivánéji 
park, Szentivánéj; Torbágy utca, Dzsungel; Baranyai utca–Bölcső 
utca játszótér; Költők parkja, Karikás; Bikás park, Kalóztanya; 
Bazsalikom kert; Igmándi utca, Pom-pom; Bártfai utca–Tétényi út 
mögött, Árnyas. Párakaput helyeztek el az újbudai kormányablak 
Bocskai úti bejáratánál is. A párakapuk és -falak várhatóan a szezon 
végéig helyükön maradnak.

Párakapuk és napvitorlák
A hihetetlen júniusi hőség sem akadá-
lyozta meg az Újbuda Prizma Kft. munka-
társait abban, hogy a Móricz Zsigmond 
körteret és környékét alaposan kitaka-
rítsák. Géppel és kézzel egyaránt zajlott 
a munka, hogy minden eldobált csikket, 
üveget, kiszórt szemetet összeszedjenek.

Takarítás az extrém hőségben

Bár a kerület számos 
pontján elérhető friss 
zöldség és gyümölcs, 
az árusító helyek 
több esetben sem 
illenek környezetükbe. 
Ezen változtatott 
az önkormányzat, amikor 
a kerület öt pontján 
e célra gyártott pavi-
lonokat helyeztetett el 
ideiglenesen az Újbuda 
Prizma Nonprofit Kft.-vel.
A könnyen telepíthető, 
áthelyezhető, egységes 
megjelenésű standokon 
folyamatosan elérhetők 
a jó minőségű, friss 
termények, így nemcsak 
a kerület rendezett-
ségét segítik elő, hanem 
az egészségmegőrzést is.

Új pavilonok, egységes városkép

Nemcsak a megnövekedett forgalom, hanem a zöld terüle-
teken szabálytalanul parkoló járművek is régóta bosszantották 
a Hosszúréti utca lakóit, akiknek mozgását még inkább megnehe-
zítette a piac hétvégi nyitvatartása. A visszatérő problémát Keller 
Zsolt önkormányzati képviselő szorgalmazására korlát kihelyezé-
sével orvosolták, amitől a helyi lakosok a közlekedés és a parkolási 
helyzet normalizálódását várják.

Ennek a korlátozásnak örülni lehet

Ar
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Újra ülésezhetett  
a képviselő-testület
Terítéken az ingatlanhasznosítási pályázatok

Újbuda jelenlegi vezetésének 
2019-ben 3,5 milliárd hitelt kellett  
átvennie, ennek tőketörlesztése  
a 2020-as években kezdődött,  
és a következő tíz évben terheli  
az újbudai büdzsét

ÚJBUDA IS KIÁLL 
AZ ELFOGADÁS 
MELLETT A magyar és a szivár-

ványzászló nem zárja ki 
egymást: Újbuda veze-

tése is kiáll az elfogadás 
mellett, és elutasítja azt az új 

törvényt, amely a gyermek-
védelem köntösébe csoma-
golva Európában példátlan 

módon összemossa a pedofí-
liát és a homoszexualitást.
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Július 1-jétől 
Magyarországon is 
hatályba lép az európai 
uniós zöld útlevél. 
Az EU-n belüli utazást 
megkönnyítő kártyát 
elektronikusan az ügyfél-
kapun keresztül, 
papíralapon a kormány-
ablakokban lehet majd 
igényelni. 

A zöld útlevél eltérő QR-kódok 
segítségével bizonyítja azok vé-
dettségét, akik már igazoltan 
átestek a Covid-19 betegségen, 
vagy megkapták ellene az oltást, 
vagy negatív teszttel rendelkez-
nek. Az európai országok több-
sége csak az Európai Gyógy-
szerügynökség által jóváhagyott 
vakcinákat fogadja el, a hazánk-

ban használt orosz Szputnyik V 
és kínai Sinopharm nem tartozik 
ezek közé, az ezekkel oltottaknak 
tesztre lehet szükségük utazáskor. 
(Az egyes országok feltételeiről 
a konzuli szolgálat honlapján le-
het tájékozódni.)

A közúti átkelőhelyeken a belső 
schengeni határokon, tehát Szlo-
vénia, Szlovákia, Ausztria felé 
megszűnik a határellenőrzés. Ro-
mánia, Horvátország és Szerbia 
esetében ez továbbra is fennma-
rad, de egészségügyi ellenőrzést 
már nem végeznek. 

MTI/Róka László

aktuálisaktuális

Univerzális pályák az 5-6 éveseknek

Ovi-Foci a Lurkó óvodában
Újabb Ovi-Foci pályát 
avattak Újbudán. Az Újbuda 
Önkormányzata, az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. 
és az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány összefogásával 
megvalósult sokoldalú sport-
pályát június 22-én Bakai-
Nagy Zita és Orosz Anna 
alpolgármester avatta fel 
a Dél-kelenföldi Óvoda Újbudai 
Lurkó Telephelyén. 

Magyarországon már 433 ilyen pálya van, 
Újbudán pedig ez a hatodik. Pattogó Mar-
tintól, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
marketing- és kommunikációs vezetőjé-
től megtudtuk, hogy a legendás focista, 
Buzánszky Jenő által 2011-ben indított 
kezdeményezés az elmúlt évtizedben si-
keresnek bizonyult, nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapnak. A biztonságos játék-
térben több labdajátékot is elsajátíthatnak 

az óvodások, de a fő cél az, hogy már kicsi 
koruktól megszerettessék velük a rendsze-
res testmozgást.

– A mozgás fejlesztése a legfontosabb. 
Minden ezáltal fejlődik, ahogy a gyerekek 
mozgása javul, az pozitív hatással van min-
den más területre is – fogalmazott a Lurkó 
óvoda vezetője. Halászné Bogdány Zsu-
zsanna hozzátette, hogy szeretnék tovább-
szépíteni az intézmény udvarát. Az Ovi-Fo-
ci pályát elsősorban az 5-6 évesek fogják 
majd rendszeresen használni.

Evangélikus óvoda 
épül Kelenföldön
Hosszú hónapokig tartó tárgyalás után 
Újbuda Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete egyhangúlag elfogadta az előter-
jesztést, hogy új óvoda épüljön Kelenföldön 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
fenntartásában. Az Albert utca 28–30. alatt 
a tervek szerint 112 gyermeket tudnak majd 
fogadni négy csoportszobában, leghama-
rabb 2023 őszén.

Gáncs Tamás, a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egy-
házközség igazgatólelkésze tavaly nyáron kereste meg 
az önkormányzatot azzal, hogy régi álmuk egy evangéli-
kus óvoda Újbudán. Az önkormányzat támogatta ezt a tö-
rekvést, hiszen a felekezeti sokszínűség az óvodai ellátás-
ban is lényeges számára. A kerületben működő katolikus 
és református intézmények mellé csatlakozhat ezzel a har-
madik történelmi keresztény egyház óvodája. 

A helyszín kiválasztásában fontos szempont volt, hogy 
az új óvoda a kerületi igényeket is kiszolgálja, ebben 
az egyház kezdetektől fogva partner volt. A dél-kelenföl-
di és albertfalvai térségben zajló intenzív lakópark-épít-
kezések miatt több gyermekintézményre lehet szükség. 
A férőhelyhiányt hivatott enyhíteni a River lakóparkban 
várhatóan 2024-re megvalósuló két önkormányzati óvodai 
csoportszoba, illetve az Evangélikus Egyház által remélhe-
tőleg már 2023-ra felépítendő óvoda is. Az önkormányzat 
folyamatosan dolgozik azon, hogy a beépülő rozsdaövezeti 
zónában szintén megfelelő óvodai ellátáshoz férjenek hoz-
zá az újbudai szülők. 

– Az egyeztetések során két fontos szempontunk volt 
– mondta el Orosz Anna alpolgármester. – Egyrészt, 
hogy minél több újbudai tudja majd használni az új in-
tézményt, másrészt, hogy sajátos nevelési igényű gye-

rekeket is fogadjon. Mindkét feltétel teljesülni fog: 
az óvodai férőhelyek legalább 50 százalékát újbudai 
gyerekek vehetik majd igénybe, és az új óvoda szívesen 
várja a sajátos nevelési igényűeket is – tette hozzá az al-

polgármester, aki megköszönte az Evangélikus Egyház 
nyitottságát, a hivatali kollégák munkáját és a képvise-
lő-testület támogatását.

Újbuda

ZöLdFOLyOSó
A BUdAöRSI ÚTTóL  
A KOpASZI-gáTIg

1) összefüggően parkosított terület
2) szabadidős és sportolási lehetőségek
3) gyalogos és kerékpáros kapcsolatok

Megkezdődik a déli Körvasút 
környékének tervezése

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 
a Budapest Fejlesztési Központtal (BFK) együttmű-
ködve sikerrel zárta a vonatkozó közbeszerzést, így 
a Viköti Mérnök Iroda Kft. és a Lépték-Terv Tájépítész 
Iroda tervezheti a Déli Körvasút környezetének 
rendezését, a Déli pályaudvarra vezető vágánytól 
a Dunáig tartó zöldfolyosó kialakítását. A nyáron 
induló, Újbuda Önkormányzatának folyamatos bevo-
násával zajló tervezésben a környéken élők részvéte-
lére, javaslataira is számítanak.

A Déli Körvasút környezetének rendezése nyomán a vasútvonal mind-
két oldalán teljes szélességben megújulnak az érintett közterületek, így 
a Dombóvári út, a Sárbogárdi út és a Hamzsabégi út is. A vasút mentén 
a budai oldalon végig parkosított zöldfolyosó lesz, jól kerékpározható brin-
gás főúttal, amelyet elválasztanak a gyalogosoktól és a kutyasétáltatóktól. 
A fejlesztés eredményeként az érintett közúti csomópontok gyalogosba-
ráttá válnak, a Hamzsabégi park és a Kopaszi-gát térsége között közvet-
len zöld kapcsolat jön létre. Mindez közösségi tervezéssel készül el. Első 
körben a www.delikorvasut.hu oldalon közzétett kérdőíven azt mérte föl 
a BFK, hogy a fejlesztési terület egyes szakaszait, csomópontjait hogyan 
használják az érdekeltek, mi a véleményük azok minőségéről, és milyen 
irányban változtatnának rajtuk. A kérdőívet 567-en töltötték ki, köztük 
nagy arányban mondták el véleményüket a fejlesztés közvetlen környezeté-
ben lakók, de azok is megnyilatkoztak, akik csak használják ezt a területet 
vagy áthaladnak rajta. A zöld felületek megújítása és kiterjesztése minden 
kitöltő számára fontos, de a rendezett közterületekre és a megnyugtató zaj-
védelemre is nagy igénye van a Déli Körvasút mentén élőknek. A tervezők 
kiválasztása lehetőséget nyújt a közönség bevonásának második fázisára, 
amely nyáron veszi kezdetét. A beruházó közösségi tervezési alkalmakat 
tart, ahol már konkrét kérdések eldöntését várják a résztvevőktől, például 

a parki funkciókra (játszóterek, sportpályák stb.), a terület jövőbeni tájépí-
tészeti karakterére (növényállomány, bútorok, burkolatok stb.) vonatkozó-
an. Az így kialakuló eredményeket a tervezőknek figyelembe kell majd 
venniük, és ezek beépülnek a tájépítészeti tanulmánytervekbe. Újbuda Ön-
kormányzata a NIF-fel és a BFK-val együttműködve arra biztatja a környék 
lakosait, kövessék nyomon az ezzel kapcsolatos híreket, és vegyenek részt 
Újbuda új zöldfolyosójának tervezésében. 

Bakai-Nagy Zita alpolgármester lapunknak elmondta: Újbuda to-
vábbra is fontosnak tartja a V0 vasútvonal előkészítésének folytatását 
párhuzamosan ezzel a fejlesztéssel és utána annak mielőbbi megva-
lósítását, hiszen a V0 megépítése esetén a teherforgalom egy jelentős 
részét el lehetne terelni a főváros központjától, így Újbuda megmene-
külhetne ettől.

NIF, Újbuda

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Júliustól 
jöhet a zöld 
útlevél

Tájékoztatás a tanévkezdő  
csomag igényléséről
Önkormányzati rendelet 
alapján minden olyan 
gyermek tanévkezdő 
csomagot kap, aki a XI. 
kerületben önkormány-
zati fenntartású óvodába 
újonnan iratkozik be, illetve 
Újbudán működő állami 
fenntartású iskolában kezdi 
meg az 1–4. évfolyamot 2021 
szeptemberében. 

A XI. kerület önkormányzati, illet-
ve állami köznevelési intézmények-
be járó gyerekek szeptember elején 
az óvodákban, iskolákban igénylés 
nélkül, automatikusan kapják meg 
a tanévkezdő csomagot. Az olyan csa-
ládok is kaphatnak csomagot, amely-

ben az 1–4. évfolyamos diák újbudai 
lakóhellyel rendelkezik, de nem ke-
rületi köznevelési intézménybe jár. 
Az érintettek szülei 2021. augusztus 
1-jétől igényelhetik ezt, kerületi lak-
cím vagy tartózkodási hely, illetve 
a tanulói jogviszony igazolásá-
val. Az ehhez szükséges, digi-
tálisan is kitölthető dokumentum 
papíralapon vagy az Újbuda-hon-
lapon lesz elérhető augusztus 
1-jétől, és az ügyfélkapu 
e-Papír szolgáltatásá-
val is igénybe lehet 
majd venni. Annak 
érdekében, hogy a gye-
rekek még a tanévkezdés 
előtt megkaphassák a tan-
évkezdő csomagot, kérjük, 
igényüket lehetőleg minél ha-
marabb jelezzék!

Élet más bőrébe bújva 

Érzékenyítő nap a Nyitnikékben
Különleges kaland várta a gyerekeket, 
szülőket és pedagógusokat a napokban 
az Újbudai Nyitnikék Óvodában. 
A Kézenfogva Alapítványa 
munkatársai játékos felada-
tokon keresztül mutatták meg 
a fogyatékkal élő gyermekek 
mindennapjait.
Az újbudai óvodák pedagógiai programjának 
fontos része az integrált nevelés, amelynek egyik alapfelté-
tele az elfogadás. Az ilyen és ehhez hasonló élménynapok 
betekintést engednek a családoknak és a gyerekeknek a fo-
gyatékkal élők hétköznapjaiba, történeteken és a szituációs 
játékokon keresztül közvetlenül mutatják meg sajátságos 

világukat. A gyerekek és a szülők szakembereknek tehetik 
fel kérdéseiket a témában. Az újbudai óvodákkal több éve 
szoros szakmai kapcsolatban álló Kézenfogva Alapítvány 
munkatársai azt remélik, hogy az ilyen események segítsé-

gével a gyerekek és szüleik a későbbiekben 
is átérzik társaik helyzetét, és elfogadóbbak 
lesznek. Az érzékenyítő napok nemcsak 
a gyermekeket segítik különleges tapaszta-

latokhoz, hanem a pedagógusok szakmai 
fejlődésében is lényeges szerepet játszanak. 

Az élménynap az Erasmus+ projekt része 
a pedagógus-továbbképzés érzékenyítés témakörében; 
ehhez kapcsolódnak az úgynevezett fogyatékossági téma-
hetek, amelyeket a már kiképzett pedagógusok rendeznek 
meg az óvodákban, általános iskolákban.

Újbuda

A hazai védettségi  
igazolványt válthatja ki 
az uniós dokumentum

Az egyik felújításra váró épület az Albert utcában
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TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁS
KERTGONDOZÁS

www.mpscleaning.hu              info@mpscleaning.hu
06 30 145 3330

Minőség      Precizitás      Stabilitás

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
•  beázások javítása
 06-30/919-4694 SzakképzETT 

  mESTErEk 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

facebook.com/Ujbuda

Kövesse híreinKet 
facebooKon is

Voltaire Candide-jának zárósza-
vait – „műveljük meg kertünket” 
– ma is sokan megfogadják, 
akár a főváros legsűrűbben 
lakott kerületében is. Lapunk két 
újbudai hobbikertész, Molnár 
István és Vásárhelyi-Prodán 
Miklós példáján mutatja be, 
hogyan lehet csodát tenni kis 
területen is, rengeteg energi-
ával és lelkesedéssel.

Molnár István, az újbudai nyugdíjas bioló-
gus jól ismeri kertjének történetét is, hiszen 
itt nőtt fel. A Gellért-hegy déli oldalában 
lévő telken a II. világháború előtt még fran-
cia kert díszlett, de azt a történelem viharai 

elsodorták. Nagyapja, apja után rámaradt 
a feladat, hogy kultúrát vigyen a közel két-
ezer négyzetméteres elvadult telekre, ame-
lyet 1972 óta ő gondoz. 

díjnyertes kert  
a gellért-hegyen
Munkájának gyümölcse nem csak a kert-
ben érik be: Molnár István nyerte meg 
tavaly a Magyarország Legszebb Konyha-
kertje díjat a zártkert 3. – vegyes kategó-
riában. Az újbudai kertész szaklapokban 
is rendszeresen publikál, tanácsokat ad 

Vadonatúj okos- és biztonsági megoldások

Szeptemberben  
nyit a legek plázája

Műveljétek 
kertjeiteket!

azoknak, akik szeretnék kertjüket jól mű-
velni, szép és egészséges termést betaka-
rítani. Aktív éveiben növényvédelemmel 
foglalkozott, de itt nem az a célja, hogy 
vegyszerekkel érje el a legjobb termést, 

kipusztítsa a kár tevőket. Okos megoldáso-
kat alkalmaz, hogy a rovarok, a madarak, 
a növények és az emberek harmóniában 
élhessenek, akárcsak a természetben. Min-
den esztendőben él az önkormányzat által 
kínált ágaprítékolási lehetőséggel, a kelet-
kező mulccsal pedig betakarja az előkert 
virágainak, málnabokrainak földjét, így 
a meztelen csigák nem tudnak kárt okozni 
ezekben. Permetezésnél is olyan módszere-
ket választ, amelyek nem károsítják feles-
legesen a környezetet, réz- és kénoldatokat 
használ.

István a saját kertjében is érzékeli a klíma-
változás hatásait, és igyekszik alkalmaz-
kodni hozzájuk. Gyomlál, kézzel szede-
geti ki a rovarlárvákat az ágyásokból, de 

szerszámait is gondosan választja meg. 
Természetesen a kertész legjobb barátai-
ról, a madarakról is gondoskodik odúkkal, 
itatókkal, télen eteti is őket. A sünöknek 
pedig farakást készített, ahol utódaikat is 
világra hozhatják.

Aktív időskor
István egy házaspárt is megihletett a kert-
műveléssel, ők egy gyönyörű sziklakertet 
gondoznak a ház mellett, ha kell, csipesz-
szel szedik ki az oda nem illő növényeket. 
A kertészkedés az idős embereknek nem-
csak hasznos testmozgás, de élményeket, 
célokat is ad. István büszke szépen termő 
gyümölcsfáira. A naspolyák, körték, almák 
terméseit elosztogatja a gyerekeknek, ba-
rátoknak, a birsekéből művészi sajtok ké-
szülnek.

Ottjártunkkor borsószüret előtt állt 
a Gellért-hegyi gazda, aki nem lepődött 
meg azon, hogy a hűvös tavasz miatt idén 
minden később érik a szokásosnál. 

Zöld sziget  
a panelrengetegben
Újbuda egy zordabb vidékén egy másik 
gazda nem haszonnövényeket termeszt, 
csak virágossá akarja tenni a betondzsun-
gelt. Vásárhelyi-Prodán Miklós az Etele 
úti lakótelepen él. A nyugdíjas vegyész-
nek és feleségének korábban volt egy kis 
kertje Kamaraerdőn, mára a panelházak 
közötti kis sziget maradt nekik. Közösen 
úgy döntöttek, hogy itt fognak kertészked-
ni, miután a FŐKERT rondellát alakított 
ki a házuk előtt. Miklós jelentkezett, hogy 
szívesen gondozná a növényeket, bővítené 
is az ottani fajok számát, csak egy vízcsa-
pot kért a területre. 

Mindenki szívesen megy haza egy olyan 
házba, amelynek kapujában virág nyílik, 
ezért a kapualjba is növényeket telepítet-
tek. Példájukat követve már a szomszédos 

lépcsőház is kivirágzott. Az Etele úti hob-
bikertész azt sem bánja, ha valaki leszakít 
pár szál rózsát, azokat viszont nem érti, 
akik ellopják a cserepes növényeket, mus-
kátlikat. 

D. B. S.

Fő médiatámogatóFőtámogató

www.arcmagazin.hu  
facebook.com/arcmagazin
instagram.com/arckiallitas

ÉLETJEL    
21. ARC közérzeti  
pályázat 
Határidő: 2021.07.27. 

Javában zajlik Buda legnagyobb bevásárló- 
és szórakoztatóközpontjának kivitelezése, 
ahol az 55 000 négyzetméter bérbe adható 
kiskereskedelmi terület háromnegyede már 
bérlőre talált. Az Etele Plazát az okos-, digi-
tális megoldások mellett a vadonatúj „Stay 
Safe” kezdeményezése keretében építi 
a Futureal, amelyet a globális egészségügyi 
vészhelyzetre válaszul indított el az ingat-
lanfejlesztő. A szeptemberi átadás előtt 
bejárásra invitálták a kerület vezetését.

Az épületben egyedülálló látvány tárul a belépők elé 
az elegáns előcsarnoknak, a divatmárkák folyosóinak, 
az attraktív belső rendezvénytérnek, valamint az éttermi 
szinthez közvetlenül kapcsolódó terasznak köszönhető-
en. Az ország első okosplázájában a tervek szerint 180 

üzlethelyiség kap majd helyet, méretének köszönhetően 
a vezető divatmárkák minden eddiginél nagyobb szám-
ban és nagyobb alapterületen képviseltethetik magukat. 
A bevásárlóközpontban a divatüzletek mellett lesz élel-
miszer-áruház, multiplex mozi, fitneszterem, gyerekját-

szóház, valamint éttermek, kávézók és egyéb szolgálta-
tások széles köre is megtalálható majd. A létesítmény 
parkolójában közel 1300 hely fog rendelkezésre állni, 
saját, a legmagasabb technológiák szerint kialakított 
helymeghatározó és navigációs rendszer könnyíti meg 
a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével. Az app-
likáció a plázán belül is segít megtalálni a kiválasztott 
üzletet vagy szolgáltatást. A magyarországi bevásárló-
központokban példátlanul tágasnak számító ételudvar 
elfoglalja a teljes harmadik emeletet; a flexibilis ülteté-
si koncepciónak és a modern légtechnikai rendszernek 
hála minden korosztály kényelmesen és biztonságosan 
étkezhet. 

Az Etele Plazát az ugyancsak a Futureal fejlesztésében 
megvalósuló Budapest ONE irodaparkkal közösen úgy ter-
vezték meg, hogy Dél-Buda megújulásának üzleti és keres-
kedelmi hajtóerejévé váljon. Az Etele tér közvetlen köze-
lében lévő bevásárlóközpont 2021 szeptemberében nyitja 
meg kapuit a nagyközönség előtt.

Molnár István

Vásárhelyi-Prodán Miklós
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Komolyan csökkentek  
a bevételeink, de nekünk 
működtetnünk kell a bölcsődéket, 
óvodákat, az egészségügyi és szociális 
ellátást. Nem lehet mérlegelni, ezeknek 
menniük kell tovább, akármennyit vesz 
el a kormány

– Újbuda Önkormányzata nem adja föl azokat 
a terveit, amelyek megvalósítását most 
azért kellett elhalasztani, mert a kormány 
rengeteg pénzt elvett, és az iparűzési adó 
megcsonkítása miatt megígért úgynevezett 
kompenzációból nem adott az ellenzéki veze-
tésű kerületeknek. Amint lehetségessé válik, 
meglesznek a szükséges óvodai, bölcsődei, 
szociális fejlesztések – mondta László Imre 
polgármester. A Hamzsabégi úti vasúti beru-
házásnál mindent megtesz az önkormányzat 
a lakók érdekeinek védelmében. És ugyan 
az előző, fideszes vezetés elmulasztotta 
a lakókkal a konzultálást a különféle tervekkel 
kapcsolatban, manapság ez megtörténik, 
és ha igény van rá, változtat az önkor-
mányzat. Így került le például a napirendről 
az úgynevezett saroktelek eladása – most 
az állam emiatt megbünteti Újbudát.

 � Először tudunk személyesen beszélni, hosszú 
idő után. Ez mindenképpen biztató. Kezdjük is 
ott, ahol abbahagytuk. Pár hónappal ezelőtt 
– nem tudom másként mondani – kincstári 
optimizmussal azt mondta, hogy tárgyalnak 
a kormányzat képviselőivel az úgynevezett 
kompenzációról. És bizakodó, mert ugyan 
nagyon sok pénzt elvettek az önkormányzat-
tól a járványra és a gazdasági nehézségekre 
hivatkozva, de annyi fontos és jó tervvel áll 
elő az újbudai vezetés, hogy biztosan jut 
ide is a beígért kormányzati kompenzáció-
ból. Nem jutott...

Egyrészt nem lehet úgy vezetni 
egy intézményt, hogy az ember-
ből teljesen hiányozzon az op-
timizmus. Másrészt egyedül 
az iparűzési adó miatt 1 
milliárd 54 millió forin-
tot vesztettünk, nem 
beszélve az összes 
többi elvonásról, 
a d ó e m e lé s r ő l . 
Nem tettünk 
mást, csak fel-
vázoltunk egy 
930 millió 
forintos ter-
vet a Fürjes 
Balázs állam-
titkár vezet-
te csapatnak 
arról, mit sze-
retnénk. Egész-
ségügyi, szoci-
ális területeken 
f e j l e s z t é s e k e t , 
óvoda-, iskola-
beruházásokat – 
egészen pontosan 
részleteztük, mire 
kell az a pénz. Erre 
azt mondta Fürjes Ba-
lázs, hogy átlátható, korrekt 
javaslatot kaptak. A Pénzügymi-
nisztérium és a Belügyminisztérium 
képviselői is jelen voltak a megbeszé-
lésen, és a Miniszterelnökségről is 
hívtak utána azzal, hogy felterjesztik 
a kormánynak a javaslatunkat. Az én 
optimizmusom abból táplálkozott, 

hogy ezek az emberek, akikkel be-
széltünk, fogadókészeknek tűntek 
a terveinkre. Aztán a kormány 
úgy döntött, hogy Budapestnek 
semmi sem jut.

 � Legalábbis azoknak a ke-
rületeknek nem, amelyek-
nek ellenzéki a vezetése. 
Az is valami, hogy tudtak 
tárgyalni. De a viccben is 
van jó rendőr és rossz ren-
dőr a leosztott szereposztás 
szerint.

Bíztunk benne, szerettük volna, ha 
megkapják az újbudaiak a tervekben 
szereplő szükséges beruházásokat.

 �Mi az, ami most veszélybe került?
A tervezett fejlesztések, óvodák, bölcsődék 
bővítése, illetve rendbehozatala, iskola rendbeho-
zatala, a szociális területek szükséges támogatása, 
a gyermek egészségügyi központ kialakításával 
kapcsolatos plusz kiadások.

 � Ezek teljesen elúsztak?
Reméljük, nem örökre. A jelenlegi költségvetés-

ből ugyan nem tudjuk megvalósítani ezeket, de 
amint lehet, elő-

vesszük a terveket. Mert eze-
ket meg kell csinálni. Ha nem 
idén, akkor jövőre.

 � Az iparűzési adót már említette, a nagy 
pénzügyi veszteség másik oka nyilván a parkolási díjak 
elmaradása. Ahol nemcsak pénzről van szó, hanem a 
közlekedés szabályozásáról is. Meg tudnak-e állni a ke-
rületben az itt élők, vagy sem.

Érthetetlen, hogy a járvány elleni küzdelmet miként se-
gíthette a parkolási díjak elmaradása. Áldatlan álla-

potok voltak, amikor a lakók gyakran nem tudtak 
parkolni, hosszan kellett keringeniük, míg he-

lyet találtak. Ráadásul az így kialakuló dugók 
továbbszennyezték a levegőt. És valóban, ko-
moly bevételkiesést okozott mindez.

 � Sok bírálat érte önöket, hogy ingat-
lanokat adnak, a kritikusaik szerint 

kótyavetyélnek el, elherdálják az 
aranytartalékokat...

A kerület tartalékait természete-
sen nem használjuk fel. Olyan 

ingatlanokat akarunk eladni, 
amelyek a kerület számára ér-

demleges hasznot nem hoz-
nak, fenntartásuk azonban 

kiadással jár. Ahogy ar-
ról már beszéltünk, na-

gyon komolyan csök-
kentek a bevételeink, 
a támogatásaink. 
De az önkormányzat 

feladatai ettől még 
megmaradtak. Nekünk 
működtetnünk kell ezt 
a szervezetet, hogy le-
gyen bölcsőde, óvoda, 

egészségügyi ellátás, szociális ellátás. Nem lehet 
mérlegelni, ezeknek menniük kell tovább, akár-

mennyit vesz el tőlünk a kormány. Ráadá-
sul nemcsak a bevételeink csökkentek, 

de jelentősen felemelték az úgyneve-
zett szolidaritási adót is, amit be 

kell fizetnünk a jóval kevesebb 
pénzünkből. Tavaly márciustól 
mostanáig  9,2 milliárd forint 
veszteség érte az önkormány-
zatot.

 
 � Több mint kilencmilliárd 

forint?
Igen, ez egyharmad évnyi 
költségvetésünk. Valamit 
ebből pótolni kell, hogy mű-

ködőképesek maradjanak 
az intézmények. Ezért igen, 

ingatlan- és telekeladásra kény-
szerültünk. De elődeink, az elmúlt 

tíz évben, amikor a Fidesz kormány-
zott, a fővárosi vezetés és Újbuda Ön-

kormányzata is fideszes volt – ám nem 
dühöngött járvány, és pénzt sem vettek el 

az önkormányzattól – összesen 2,8 milliárd fo-
rintért adtak el ingatlanokat és lakásokat. Vajon miért? 

És az nem volt feltűnő? Csak akkor kiáltanak „ingatlanmu-
tyit”, ha mi kényszerülünk erre?

 � Azért van, aminek az eladásától visszaléptek. Itt van ez 
a sarokteleknek nevezett ingatlan, amelyet mégsem érté-
kesítenek.

Külön történet ez. 2015-ben, az akkori fideszes önkormány-
zat a nemzeti vagyonkezelővel aláírt egy szerződést, amely-
nek értelmében két hatszintes ház épülhet arra a területre. 
Most olyan fideszes képviselő is tiltakozott a beépítés ellen, 
aki annak idején támogatta azt a megállapodást. Csak 
most ez jó heccelni az embereket. Akkor elfelej-
tett egyeztetni a környékbeliekkel a Hoffmann 
Tamás vezette önkormányzat. Miután mi, 
meghallgatva a lakók érvelését, érvény-
telenítettük a pályázatot, néhány nappal 
később a vagyonkezelőtől kaptunk egy 
felszólítást, hogy mintegy 55 millió fo-
rintra fogja a kerületet megbírságolni, 
mert az nem teljesíti a szerződésben 
vállaltakat, a két hatemeletes ház 
megépítését.

 � Miért kell büntetést fizetni, ha 
nem épít egy telken, amit nem 
ad el?

A telek egyharmada, 1100 négyzet-
méter, az államé. Az volt a feltétel, ha 
elkészülnek az épületek, azt a telekrészt 
az állam átadja az önkormányzatnak. De 
most már ez nem lesz így, ezért megbüntetik 
a kerületet szerződésszegés címén, azt az 1100 
négyzetméteres részt pedig megtartja az állam.

 � Oda akár építhet is?
Igen.

 � És ahhoz az önkormányzatnak már sok köze nincs. Sok 
ilyen hely van. A Kopaszi-gáttól kezdve csomó helyszínen 
folynak igen jelentős építkezések, amelyekbe az önkor-
mányzat nem szólhat bele. A kerületi rozsdaövezetekbe 
szintén állami döntéssel lehet építeni.

Létezik a kiemelt állami beruházás intézménye. Vagyis nem 
kell a kerületi építési szabályzatnak megfelelni, nincs szükség 
a mi véleményünkre. Lásd Mol-torony. Egyszerűen az ilyen 
beruházásoknál nem kell kérni a mi hozzájárulásunkat. Való-
ban, több ilyen van a kerületben. A Lágymányosi-öbölben egy 

önálló városrész jön létre 25 ezer munkahellyel, ötezer ember 
otthonával. A Galvani híd is hasonló konstrukció. A Bikás 
dombnál épülő lakások, üzletek, a kelenföldi indóház és még 
sorolhatnám, mind kiemelt állami beruházások. Ráadásul 
amikor átvettem az önkormányzatot 2019 októberében, több 

mint 9 ezer építési engedély már ki volt adva, benne lakópar-
koké is, és négyezer felépült lakásnál már csak a jogi ügyek 
maradtak hátra. Vagyis azt, ami most kinő a földből – sokszor 
akár a zöld terület kárára – örököltük, nem tudunk mit tenni, 
mert érvényes engedélyek alapján épülnek, amelyeket még 
a fideszes vezetés alatt adtak ki.

 �Mi lesz az Újbudára tervezett dél-budai cent-
rumkórházzal? 

Legutoljára még arról volt szó, hogy 
európai uniós forrásokra alapoz-
zák a beruházást. Aztán ezt 
a kormány nem hívta le. Most 
sem látjuk, hol van rá pénz 
a költségvetésben, de biztos 
meglesz majd. A szomo-
rú az egészben az, hogy 

2015 feb-

ruárjában egy gö-
döllői Fidesz-frak-

cióülés után 
jelentette be Rogán 

Antal a szuperkórhá-
zat. Azóta eltelt hat év. 

És nem jutottak el még 
az alapkő letételéig sem, bár 

egy nagy táblát már kiraktak 
az építkezés helyére. Az egész olyan, 

mint egy mézesmadzag. Amikor az egész-
ségügyet éri sok kritika, akkor ígérnek egy szuperkórházat 
sok milliárdért. Aztán nem történik semmi. Most talán 2026 
az új határidő.

 � Vagyis azt mondja, nem érdemes azért aggódni, milyen 
lesz hozzá mondjuk az infrastruktúra, miként lehet majd 
megközelíteni.

Biztos csodálatos kórház jön létre. De hogy hogyan lehet 
odajutni, az egyelőre valóban nagy kérdés. Tömegközle-
kedéssel jelenleg nem igazán lehet elérni azt a területet. 
Aki pedig Érd felől jön Budapestre, az tudja, Őrmezőnél 
micsoda dugók tudnak kialakulni. Persze biztos megtalál-

ják majd a megoldást, de ez vajon mennyivel fogja növelni 
a már jelenleg is több mint 200 milliárdra tervezett beru-
házás költségét?

 � Déli Körvasút fejlesztése, Hamzsabégi sétány helyzete. 
Mire lehet itt számítani? 

Ez is olyan ügy, amit a korábbi önkormányzat elfelejtett meg-
osztani az ott élőkkel, de velünk is. Mi akkor szembesültünk 
az egésszel, amikor valakik nekiálltak pöttyözni az ottani 
fák törzsét. Elkezdtünk utánajárni, miért jelölgetik kivágás-
ra a fákat, és akkor a MÁV felvilágosított, hogy itt évek óta 
folyik a tervezés a sínhálózat bővítésére. Mikor ez kiderült 
számunkra, akkor tudtunk hozzákezdeni a lakók érdekeinek 
megvédéséhez. Rengeteget tárgyaltunk az állammal, hogy 
megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni. Nem könnyű a hely-
zetünk, mert ez is kiemelt állami beruházás.

 �Mi lehet itt a legjobb? Vagy fa, vagy vonat.
Bemutatták a terveket, amelyek arról szólnak, hogy a Ham-
zsabégi út végre zöldterületté lesz nyilvánítva, mert eddig 
útnak számított. A következő Fővárosi Közgyűlés, reméljük, 
zöldterületté fogja nyilvánítani.

 � És ez megmenti a fákat?
Most azon folyik a harc, hogy a vasúti töltéstől milyen tá-

volságra kell biztosítani a munkagépek helyét. 
Először 6,25 méterben határozták ezt meg. 

Mi ezt sokalltuk. A töltésen lévő fák 
a MÁV-hoz tartoznak, így a 6,25 mé-

teren belül található fák eshetnek 
áldozatul. De a környező épületek 

nyílászáróit kicserélik hangszi-
geteltre, a vasúti pályát úgy 
alakítják, hogy a tervek sze-
rint a zajterhelés kisebb lesz, 
mint most. Hangterelő fala-
kat építenek. Ha úgy valósul 
meg minden, ahogy a ter-
veken szerepel, akkor egész 
jó lesz. A sétányt kiépítik 
egészen a Duna-partig, fá-

kat telepítenek a kivágottak 
helyett. Egy csomó dolgot 

vállaltak. Persze folyamatosan 
törődnünk kell azzal, mi történik 

itt. Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
minden nap követi az eseményeket, 

hogy az ott élők érdekeit képviselni tud-
juk. Nem könnyű.

 � Túl vagyunk a járvány harmadik hullámán, kell-e ké-
szülnie az önkormányzatnak egy esetleges negyedikre?

Igen. Amíg egész biztosan nem küzdöttük le a járványt, ké-
szülni kell. Sokan még mindig nem oltatták be magukat, ez nö-
veli a járvány feltámadásának veszélyét. Bízom benne, hogy 
elkerülhető a negyedik hullám, meggyőzhetők az emberek, 
hogy oltassák be magukat. És akkor egy összefüggő járvány 
kialakulásának nem lesz meg még a feltétele sem. A mután-
sok miatt az emberek nyolcvan százalékának oltottnak kelle-
ne lennie, hogy kialakuljon a közösségi védelem. Ettől sajnos 
még messze vagyunk. Szóval, óvatosnak kell maradnunk. 
Az a hálózat, amit létrehoztunk, a mi operatív törzsünk, ame-
lyik itt működött, az a terv, amivel biztosítottuk a szűréseket 
óvodáknál, bölcsődéknél, szociális területen, az önkormány-
zatnál, a call centerünk, a folyamatos információadás az Újbu-
da újságban és tévében, ahol Falus Ferenc volt országos tiszti 
főorvos és Komáromi Zoltán családorvos adott rendszeresen 
tájékoztatást – ezt a hálózatot fenn kell tartanunk.

D. J.
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A kerület tartalékait  
nem éljük fel László Imre polgármester az ingatlaneladásokról,  

a parkolási helyzetről és az elmaradó fejlesztésekről

A teljes interjú megtalálható  
Újbuda Youtube-csatornáján

A legnagyobb részét 
annak, ami most kinő a földből – 
sokszor akár a zöld terület kárára 
–, örököltük. Amikor átvettem 
 a kerület vezetését, már 9000 új 
építési engedély volt kiadva

A bölcsőde- és óvodafelújítások 
is veszélybe kerültek 
a kormányzati pénzek  
elvonása miatt

A gyermekegészségügyi 
központtal járó pluszkiadásokra 
is kért kompenzációt a kerület

Amint nyilvános lett, hogy 
a helyieknek kedvező 
döntést hozott Újbuda, 
az állami vagyonkezelő 
bírságot helyezett kilátásba

Hat év alatt még 
a szuperkórház alapkőletételéig 
sem jutott el a kormány
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CSALádI 
pROgRAM
Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas 
énekmondó számos zenei formá-
ció tagjaként több mint három 

évtizede közvetíti a magyarok 
és a környező népek zenéjét, kul-
túráját. Mesélőként évekig dolgo-
zott az Évkerék társulattal, fog-
lalkozott középkori és reneszánsz 
muzsikával, később a Tatros 
együttes kobzosaként vált ismert 
népzenésszé. Előadásain remek 
humorral, könnyedén aktivizálja 
a közönséget, zenés meséibe be-
von kicsiket és nagyokat. A be-
mutatót gyermektáncház követi.
Róka Móka Mesetára 
– Fonó Budai Zeneház
2021. július 10. 16.00

 
BŰVÉSZ STANd-Up
Rolando bűvész több mint 15 
esztendős szakmai tapasztalattal 
a hazai bűvészélet egyik kulcsfi-
gurája. A Corodini Országos 
Bűvész Egyesület volt alelnöke 
és a 2017-ig működő Corodini 
Bűvésztanfolyam bűvészetet ok-
tató vezető tanára napjaink egyik 
legkeresettebb és legsokoldalúbb 

mágusa. Műsoraiban a humort 
ötvözi a kézügyességi bűvészettel 
és a mentalizmussal. Magic Night 
című előadásában is a humorra 
épít: interaktív, modern, zenés 
és szöveges bűvészműsort láthat 
a közönség, ahol a kézügyesség 
és a stand-up comedy jut fősze-
rephez. Rolando vendége ezúttal 
Rakonczai Máté mentalista és il-
luzionista lesz.
Magic night:  
Rolando – Óvóhely
2021. június 30. 19.30

TáNCMŰVÉSZET
Az Artus színpadán az Ezerarcú 
Szépasszony/Arccal a halnak 
című darabban a magyar tündér-
boszorkány, a Szépasszony legen-
dáját felelevenítve járják körbe 
a női szerep belső és külső ellen-
téteit mitológiai szimbólumokra 
támaszkodva. A négy női előadó 
bejárja a poklot és a mennyorszá-
got: a talajon és a levegőben is 
dolgoznak, a kortárs tánc és a le-
vegőakrobatika ötvözésével jele-
nítik meg a nőiség ellentmondá-
sos voltát.
Ezerarcú Szépasszony  
– Artus Stúdió
2021. július 3–4. 

gASZTRONóMIA
A nyári kánikulában leginkább 
egy hűsítő fagyira vágyik min-
denki. Persze a legjobb, ha érte 
se kell menni. Ma már ki sem 
kell mozdulnunk otthonról ah-

hoz, hogy bármikor finomabbnál 
finomabb fagylaltokat együnk. 
Világsikerű könyvében David 
Lebovitz megmutatja, mennyire 
egyszerű hétköznapi alapanya-
gokból fantasztikus jéghideg nya-

lánkságokat készíteni. Hagyomá-
nyos és felfedezésre váró ízekből 
születnek fagylaltok, szorbetek, 
gelátók és graniták, amelyeket 
aztán márványozhatunk, rétegez-
hetünk, nyakon önthetük hideg 
vagy meleg szószokkal, pirítha-
tunk rájuk édes és sós magvakat, 
süthetünk hozzájuk tölcsért, pis-
kótakelyhet, kekszet, brownie-t. 
Csak választani kell a 200 recept 
és a közel ugyanennyi változat 
közül. 
David Lebovitz – Beke Csilla
A tökéletes fagylalt 
Csipet Kiadó

HELyTöRTÉNET
Naponta megyünk el épületek előtt 
úgy, hogy nem tudjuk, kik éltek 
benne, milyen érdekességek tör-
téntek a falaikon belül. Mika Edit 
helytörténész arra vállalkozott, 
hogy úgy mutatja be lakóhelyün-
ket, ahogyan nem igazán ismerjük. 
Az általa vezetett kétórás városi 
séta során megtudhatjuk, miként 
alakult ki a XI. kerület, hogy lett 
a mai Bartók Béla út a főváros 
egyik legszínesebb és legmozgal-
masabb utcája. Miért nem apadnak 
ki a Gellért-hegy hőforrásai? Mi 
történt a Ferenc József híd vám-
házaiban, és mit jelképezhet a Ko-
lodkoArt császárszobra? Hol hú-
zódott a Konstantinápolyi Mulató, 
és ki volt James Spain, aki miatt 
tömegek látogattak az eseményre? 
Hány kávéház volt a környéken, 
és miben különböztek a pestiek-
től? Milyen vitája volt a Hadik 
Kávéház tulajdonosának gróf Ha-
dik András örököseivel? És még 
sok-sok érdekesség és titok… már 
júliusban is.
Részletek: pestbudaisetak.hu

KRIMI
Egy férfi sétál a Margit hídon. 
Gondolatban elbúcsúzik a fiától, 
aki több mint két évtizeddel ko-
rábban tűnt el. Magában elszámol 
a bűneivel, és meggyászolja a ha-
lottait. Azokat is, akik miatta hal-
tak meg. Már csak egyetlen dolga 
maradt az életben. Belép egy bu-
dai bevásárlóközpontba, felmegy 
a második emeletre, benyit egy 
üzletbe. Szó nélkül előveszi a fegy-
verét és lő. Az ember a gyerekéért 
mindent. Szelle Ákos második, rej-
télyekben gazdag bűnügyi regénye 

az előítéletről és az erőszakról szól 
a szegények és a gazdagok, a romák 
és a nem romák világában. Egy 
olyan világban, ahol a helyi maffia 
az úr. Ahol az erőszaknak nincs kö-
vetkezménye. Ahol mindenki bű-
nös, és egyben mindenki áldozat. 
És ahol az egyetlen fegyver a kímé-
letlen önbíráskodás.
Szelle Ákos: Veszettül
Animus Kiadó

újbudai 
kulturális ajánlat

kult kult

TERASZT NYIT 
A TÁNCMŰVÉSZET
NYÁRESTI ELŐADÁSOK A MILLENÁRISON

www.tancszinhaz.hu#kövesdaritmust

TERASZT NYIT 
A TÁNCMŰVÉSZET
2021.
júl. 14–22.
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Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.

Szubjektív Újbuda
Megjelent a válogatáskötet, amelyben 
a 2020-as Szubjektív Újbuda pályázat-
ra beérkezett művekből olvashatunk egy 
csokorra valót. A kiadvány szerzői hol 
örömteli, hol szomorkás, hol történeti érin-
tettségben tekintenek vissza az elmúlt év-
tizedekre. A korabeli fotókkal illusztrált 
írásokon keresztül megelevenedik a XI. 
kerület közelmúltja, ahogy azt az utca em-
bere megélte.

A kötethez az Albertfalvi Közösségi 
Házban lehet hozzájutni hétköznap 8.00 
és 16.00 óra között.

Nyári táborok
A kínálatról a közösségi ház honlapján le-
het tájékozódni: https://akh.ujbuda.hu/

Figyelem!
Az Albertfalvi Közösségi Ház 
2021. július 19-étől augusztus 
6-áig karbantartási munkák 

miatt zárva tart.

Albertfalvi Hely- 
és Iskolatörténeti 
gyűjtemény
1116 Budapest,  
Pentele utca 8.

Az intézmény állandó kiállítá-
sai minden héten kedden, csütörtökön 

és szombaton 14.00–18.00 óráig látogatha-
tók, védettségi igazolvány megléte mellett.

Figyelem!
Az intézmény 2021. július 15-étől 
augusztus 2-áig karbantartási 

munkák miatt zárva tart.

gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Amfiteátrumi mesék – nyári  
szabadtéri bábszínház minden  
hónap utolsó keddjén
Egyszer volt a kiskondás
Június 29. 18.30
A kiskondás dalolva indul útjára, hogy 
szerencsét próbáljon a király udvarában, 
ugyanis az kihirdette, hogy annak adja 
lánya kezét és fele királyságát, aki leánya 
elől el tud bújni úgy, hogy ő meg ne talál-
ja. Vajon sikerül-e neki? Mindez kiderül 
az Ákom-Bákom bábcsoport népdalokkal 
és népi motívumokkal díszített szép báb-
előadásából.

Amfiteátrumi esték Gazdagréten
Július 1.–augusztus 26.  
csütörtökönként 19.00–20.30
Újraindul az Amfiteátrumi esték című nyá-
ri szabadtéri akusztikus zenei koncertso-
rozat a közösségi ház előtti téren, várunk 
minden két- és négylábú vendéget egy kel-
lemes kikapcsolódásra. 

A júliusi program: 
Július 1. Acoustic Guitar Cafe
Július 8. Ézsiás Péter és Fábián Zoltán

Július 15. Jack Cannon Blues Band
Július 22. Gabó Acoustique
Július 29. Török Jázmin és Bíró Ádám

Figyelem!
A Gazdagréti Közösségi 

Ház 2021. augusztus 2-ától 
augusztus 23-áig  

a tanfolyamok számára 
az épület belső karbantartási 

munkái miatt zárva tart.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Japán csodái
Július 5–9.
Kézműves napközis tábor 10–14 éveseknek

Ismerkedés a japán kultúrával, a hagyo-
mányos japán művészeti ágakkal.

Táborvezető: Orsai Henrik japánkard-ké-
szítő mester.

Jelentkezés és információ: kkh@ujbuda.hu

Iciripiciri
Augusztus 2–6. 
Báb és dráma napközis tábor 8–14 évesek-
nek

Művészeti tábor drámajátékkal és bábok-
kal Móricz Zsigmond költészete alapján.

Táborvezető: Lovas Zsuzsanna báb- 
és drámapedagógus.
Jelentkezés és információ: 
kkh@ujbuda.hu

 

Figyelem!
A Kelenvölgyi Közösségi Ház 

és a Kelenvölgyi Könyvtár 
2021. július 12-étől július 25-éig 

karbantartási munkák miatt 
zárva tart.

Őrmezei 
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.

Utcai Dávid Nyaralás c. kiállítása
Június 25.–augusztus 18.
Helyszín: Kréher Péter Terem.

Megtekinthető a ház nyitvatartási idejé-
ben. A belépés ingyenes.

Felfedező tábor 7–12 éves korig
Augusztus 9–13. (8–16 óráig)
Napközis tábor kirándulásokkal, társa-
sokkal, sokszínű, változatos kül- és beltéri 
programokkal a fenntarthatóság és környe-
zetvédelem jegyében.

Ár: 25 000 Ft (testvérkedvezmény:  
22 000 Ft)

Jelentkezés: augusztus 3-áig, okh@ujbu-
da.hu

Szervező: Viola-Kővári Katalin.
További információkért keressék Face-

book-oldalunkat!

Figyelem!
Az Őrmezei Közösségi Ház 2021. 

július 12-étől augusztus 2-áig 
karbantartási munkák miatt 

zárva tart.

Közösségi házak ajánlója Június 28.–
augusztus 8.

Az ARC leginkább az évente megrendezett 
közérzeti pályázatról és kiállításról ismert. 
2000 óta a kreativitás szabadságáról szól, 
és már huszonegy esztendeje ilyen gondo-
latokat bemutató, véleményformáló kultu-
rális eseményként vesz részt a társadalmi 
folyamatokban. Az ARC fő támogatója idén 
is Újbuda.

2020 óta a Bikás park a helyszíne a rangos kulturális-mű-
vészeti eseménynek, az ARC kültéri plakátkiállításnak. 
Az idén huszonegy éve létező ARC ma már hagyomány-
nyal rendelkező része a budapesti kulturális kínálatnak, 
az évenkénti esemény a leglátogatottabb köztéri kiállítás 
Magyarországon, de jelentősége ezen is túlmutat. Évről 

évre pályázatot hirdetnek a szervezők, és arra hívják fel 
az alkotók figyelmét, hogy bárki pályázhat, akinek meg-
osztásra szánt gondolatai vannak arról, hol tartunk, hova 
törekszünk, mit gondolunk a körülöttünk lévő világról. 
Milyen ötletek, elképzelések, víziók vannak a lehetősége-
inkről? 2020-ban 766 pályamű legjobbjait mutatta be a tár-
lat, a második díjat az Újbuda TV munkatársának, Sipos 
Zoltánnak ítélte oda a szakértő zsűri, a régi Index eltűnését 
megjelenítő művéért. 

„Nem kell ehhez erő, hatalom, pénz. Elég vagy te, az öt-
leted, a pályázatod és a részvételed az idei ARC kiállítá-
son.” – olvasható az ARC 2021-es felhívásában. Idén a hí-
vószó – talán nem véletlenül, egy világjárvánnyal a hátunk 
mögött – az Életjel.

„Nehéz időkön vagyunk túl, mindenki megélte a veszte-
séget. Van, aki a munkáját, a megtervezett jövőjét, a vál-
lalkozását veszítette el, van, aki a szomszédját, a barátját, 

rokonát, de ha csak az ismerősének az ismerősét, már az is 
több a soknál. Itt az ideje, hogy magunkhoz térjünk: a kre-
ativitás, az emberiesség és az érzékenység a mi erőnk. 
Pusztán a létezésünk, az életünk jelei, a leheletünk, a test-
hőmérsékletünk, az érintésünk, a látásunk és persze legin-
kább a kreativitásunk az, amivel hangot adhatunk annak, 
amiben hiszünk” – áll a kiírásban.

Az Életjel témaköréhez szorosabban vagy csak távolról 
kapcsolódó munkák leadási határideje 2021. július 27. De 
nem csupán a meghatározott témában várják a szervezők 
a jelentkezéseket, az alkotói szabadság jegyében bárki pá-
lyázhat más ötlettel, témával is. 

Ősszel pedig ismét Újbudán, a Bikás parkban találkoz-
hatunk a legjobb művekkel az ARC 2021 kültéri plakátki-
állításon. 

Újbuda

Ismét Újbudán  
lesz az 

Adj életjelet!
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A járványügyi körülmények enyhülésével újra lehető-
ségünk nyílik szabadtéri és beltéri 60+ programokat 
szervezni. A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával lá-
togathatók. Kérjük, előírásaink ról előzetesen tájékozódjanak 
az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon vagy a 60+ programközpontok-
ban elhelyezett tájékoztatókban!

60+mozaik
pártok eseményeifogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája nyá-
ri szünetet tart. Az újbudai Fidesz munkatársai a zárvatartás 
alatt továbbra is várják az érdeklődők megkeresését telefo-
non, valamint elektronikus úton. Cím: 1111 Bp., Budafoki 
út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@fidesz.
hu, web: facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, fa-
cebook.com/simicskoistvan.

 � XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda nyári szünet miatt zárva tart. Tervezett nyitás: 
szeptember 6. Elérhetőség: ujbudaikdnp@gmail.com

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába 
Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon és a baba.szil-
via@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe nem 
változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk le-
veleiket, 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: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted 
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is 
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gye-
re és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/aktivista-jelent-
kezes 

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A rendezvények, vendéglátóhelyek látogatásának oltási iga-
zolványhoz kötése ellen, az oltás lehetőségével nem élők hát-
rányos megkülönböztetése ellen aláírásgyűjtést indított a párt 
a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi ügyekben a Mi 
Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati 
képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.
elod@mihazank.hu, 06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpa-
tizánsi támogatási lehetőség iránt érdeklődőknek informáci-
ók a mihazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: facebook.
com/mihazankujbuda.

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

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

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06/20/9-600-600.
VÁSÁROLNÉK GÁZFŰTÉSES 
lakást vagy kis házat kerttel 
a kerületben idős személytől Érd.: 
18.00 után, 06/20/629-0916.
KERTET GONDOZNI vágyó 
fiatal pár nyaralót/hétvégi 
házat venne a Balatonon vagy 
Szentendre/Dunakanyar térségében 
18 M Ft-ig. 06/20/4549-152.

 � Oktatás
KÖZPONTI FELVÉTELIRE 
felkészítés számtanból és mértanból 
leendő gimnazistáknak. 
Írásbelik, elbírált alkotások 
eredeti értékelő lapjai a valóra 
váltott pontszámokkal. Hazai 
és nemzetközi iskolák beiskolázási 
felvételi, valamint érettségi 
tananyagainak oktatása. 06/30/654-
8913.

 � Víz, gáz, villany, 
fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József villanyszerelő mester. 
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELŐ 
gyorsszolgálat! Csap, szifon, 

WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása: 
06/70/642-7526.

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

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

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, 
sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
KLÍMAKARBANTARTÁS, 
-tisztítás és -fertőtlenítés. 
06/30/258-5434.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA 
kémények bélelését, építését, 
kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. 
06/20/264-7752.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 
06/20/321-0601.
NYUGDÍJAS PEDIKŰRÖS-
manikűrös házhoz megy. Telefon: 
06/20/806-7783.
KLÍMATISZTÍTÁS és -telepítés! 
Rövid határidővel. Tel.: 06/30/556-
0501.

 � 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.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG. 
Svájci karóra felvásárlása 
Bp. legmagasabb árán. Kp. 
aranyárfolyam: 10 000–20 000 
Ft/g. Üzletünk: XII. kerület, 
Böszörményi út 16. Tel.: 06/70/407-
3898.

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

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

 � Állást kínál
A B Braun Avitum Hungary Zrt.  
budapesti 1. számú 
dialízisközpontunkba keresünk 
munkatársakat: 
Dialízáló ápoló pozícióba 
FELADATOK:
• Dialíziskezelések kivitelezése 

a vállalati belső eljárási rend 
részletes és pontos előírásai 
alapján, orvos szakmai  
felügyelet mellett

• A dialíziskezelésekhez 
tartozó adminisztrációs 
és dokumentációs feladatok 
ellátása

• Orvosi viziteken részvétel, 
segédkezés a betegek 
vizsgálatánál

A POZÍCIÓHOZ TARTOZÓ 
ELVÁRÁSOK:
• Minimum középfokú 

egészségügyi végzettség  
(OKJ Ápoló 55,  
OKJ Ápoló 54 2015 előtti)

• Empátia, türelem
• Jó kommunikációs készség,  

jó problémamegoldó képesség
• Rugalmasság, terhelhetőség, 

pontos, precíz munkavégzés
• Pályakezdők jelentkezését is 

várjuk
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés
• 2 évente automatikus  

bérfokozat-emelkedés  
(az alap béremelésen felül)

• 2 műszakos munkarend,  
szabad vasárnap

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
B. Braun Avitum Hungary 
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. 1. 
számú dialízisközpontja
BUDAPEST, XI. ker.,  
Halmi u. 20–22.
JELENTKEZÉS: Fényképes 
önéletrajzot a szilvia.gajdos@
bbraun.com e-mail címre várjuk, 
illetve telefonon kereshető: Gajdos 
Szilvia vezetőápoló:  
06/30/438-2538

 �Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok 
ottlakással, 24 órában. 06/20/224-
9590.

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307  
• e-mail: media11@ujbuda.hu • Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban •  
Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381-1307  
• marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:  • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató •  
Terjeszti a BauCOOL-Construct Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. 
Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

impresszum

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

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

BARABÁS RICHÁRD, (PÁRBESZÉD) 1. evk. képviselő, 
kulturális alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart 
fogadóórát, a 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

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

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

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.  
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06/30/566-4302. 
E-mail cím: info@molnargyula.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes 
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv. 
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden hónap 
első kedd 17–18 óra között, Mérnök utca 40., illetve előzetes 
egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv. 
+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

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

A teljes programkínálatról 
a www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon, az Újbuda 
60+ Program Facebook-
oldalán, illetve hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-as 
telefonszámon érdeklődhet. 
A programokon való rész-
vétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya vagy annak 
folyamatban lévő igénylése!

Interneten zajló 
programjaink
duna-Ipoly Nemzeti  
park előadása: 
Kulturális örökségünk,  
a természet
Július 13. 14.00
Olyan kérdésekre keressük a választ, hogy 
vajon miért tekintjük kultúránk részének 
természeti örökségünket, milyen irodalmi 
és zenei művek kötődnek szorosan a termé-
szet szépségeihez. 

Az előadást a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa, Kremnicsán János tartja. 
A részvételhez Facebookon csatlakozzon 
a DINPI-előadások (Újbuda 60+ Program) 
nevű csoporthoz teljes neve és a 60+ ked-
vezménykártya számának megadásával.

A 60+ Médiaműhely 
rádiósainak 
magazinműsora 
a Civil Rádióban (internetes)
Július 24. 12.00–13.00, http://civilradio.net/

gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden 
életkorban fontos, de időskorban kiemelt 
figyelmet igényel. A mozgásszervi problé-
mák megelőzésében, kezelésében tapasz-
talt gyógytornász várja az érdeklődőket. 
Lehetőség nyílik egyéni problémák meg-
beszélésére (a hétköznapokban mire figyel-
jünk, mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; 
adott mozgásszervi problémára milyen 
mozgásforma ajánlott, mi nyújthat megol-
dást stb.). Utolsó alkalmak: július 12-éig.

A beszélgetés online történik, Google 
Meet felületen, hétfői napokon 13–14 óráig. 
Előzetes jelentkezés szükséges a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kér-
jük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket 
és a 60+ kedvezménykártya számát! 

Szabadtéri/beltéri 
programjaink
Hahota jóga
Minden hétfőn 7.00
Filozófusok szoborparkja, a Gellért-he-
gyen, a földalatti víztározó felett

3-1-2 
meridiántorna
Helyszín: Bukarest utca–

Ulászló utca sarok, Tranzit Café
Minden szerdán 10 órától Szentes Re-

zső önkéntes vezetésével.
Minden pénteken 10 órától Kovács Eri-

ka önkéntes vezetésével.

Szenior örömtánc
Minden szerdán 9.00

Helyszín: Károli Gáspár tér.

Torna Virág Anikó 
gyógytornásszal
Helyszín: Feneketlen-tó, Újbudai Szabad-
téri Színpad mögötti füves terület

Ha van nordic walking botja, kérjük, hozza 
magával!

Időpontok:
▪ július 1. 9.00
▪ július 7. 9.00
▪ július 14. 9.00
▪ július 21. 9.00

Időtartam: kb. 50 perc

Városismereti séta 
domoszlai Erzsivel 
Július 19. 
Szentendre, Bükkös-patak tanösvény. 
Találkozás: 8.50, Batthyány tér, HÉV-vég-
állomás. Táv: 6–8 km. Kényelmes cipő 
ajánlott.

Augusztus 23. 
Séta a Várkert Bazárban és a budai Vár-
ban. Találkozás: 9 órakor a Móricz Zsig-
mond körtéren, a Gombánál. Kényelmes 
cipő ajánlott. A sétákat vezeti: Domoszlai 
Erzsébet önkéntes, domoszlai.erzsebet@
gmail.com

Rejtvényfejtőklub
Időpontok: 
▪ július 5. 15.00
▪ augusztus 2. 15.00 

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Kérjük, hogy a foglalkozásra a 60plusz@
ujbuda.hu e-mail címre szíveskedjenek je-
lezni részvételüket!

Újabb kirándulást 
szervezünk  
a Velencei-tavi 
Madárrezervátumba
Időpont: július 22.
A kirándulást kizárólag azok számára 
szervezzük, akik a júniusi alkalomra nem 
tudtak jelentkezni. Indulás reggel 9 óra-
kor vonattal, kirándulás vízibusszal a Ve-
lencei-tavi Madárrezervátumba, várható 
visszaérkezés Budapestre 14 órakor. Je-
lentkezés: július 12-étől a Kérő utcai 60+ 
programközpontban személyesen hétköz-
nap 9–14 óráig (a csoportlétszám függvé-
nyében). 

Kérjük, hozza magával:
▪ 60+ kedvezménykártyáját,
▪ személyi igazolványát,
▪ védettségi igazolványát és oltási igazo-

lását is (fehér papír az oltást végző or-
vostól)!

Túravezető: Kremnicsán János, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park munkatársa

Részletes információt jelentkezést köve-
tően kapnak a programról.

Kirándulás  
a Várbarlangba
A budai Vár alatt húzódó, több 
mint három kilométer hosszú 
barlangrendszer azon részeit 
lesz lehetőségük megtekinteni, 
amelyeket a látogatók elől 
eddig elzártak.

A földalatti termek és folyosók hosszú so-
rán keresztül fény derül arra, az évszázadok 
során hogyan alakultak át a természetes 
eredetű barlangüregek labirintusszerű pin-
cékké, és hogyan hasznosították őket a leg-

különfélébb módon, a borospincétől a bör-
tönön át az óvóhelyig. Ennek köszönhetően 
mára a budai Várbarlang Magyarország ta-

lán egyik leginkább rendhagyó barlangjá-
vá vált, mostani arca az ember és természet 
közös munkájának hosszú évszázadok alatt 
kialakult eredményét mutatja.

A túra hossza: 1,5–2 óra
▪ zárt, sötét térben, de állandó, kiépített 

megvilágítás mellett;
▪ hőmérséklet állandó, kb. 12 fok, magas pá-

ratartalommal – ennek megfelelő öltözet;
▪ könnyű séta, nincs szintemelkedés, ke-

vés lépcső, szilárd burkolatú járófelüle-
ten (nem akadálymentes);

▪ kényelmes túracipő ajánlott.

Időpont: július 29.  
(a program kezdete kb. 9 óra)
Jelentkezés: július 19-étől a Kérő utcai 60+ 
programközpontban személyesen hétköz-
nap 9–14 óráig (a csoportlétszám függvé-
nyében). 

Kérjük, hozza magával:
▪ 60+ kedvezménykártyáját,
▪ személyi igazolványát,
▪ védettségi igazolványát és oltási igazolá-

sát is (fehér papír az oltást végző orvos-
tól)!

Túravezető: Kremnicsán János, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park munkatársa

Részletes információt jelentkezést köve-
tően kapnak a programról.

Újraindítjuk személyes 
táplálkozási tanácsadásunkat
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében változtatna eddi-
gi életmódján? Esetleg betegségével kapcsolatban tanácstalan, mit 
fogyaszthat? Előre egyeztetett időpontban négyszemközt, táp-
lálkozási szakemberrel beszélheti meg problémáját, kérheti 
ki tanácsát.

Időpont: július 14.
▪ 9.30–11.30: Újbudai Szenior Programközpont  

(Bölcső utca 3.)
▪ 13.30–15.30: Újbudai Önkéntes Koordinációs  

és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
A tanácsadás ingyenes, de előzetes időpont-egyeztetéshez 
kötött. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os te-
lefonszámon tud, valamint a 60+ programközpontokban nyit-
vatartási időben.

A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik  
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

ÚjBuDAI ÖNKéNTES KoorDINÁCIóS éS MóDSZErTANI KÖZPoNT
Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között. Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

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

További elérheTőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. (A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu. Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program (www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

2021. június 9- én megjelent a 319/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet, mely módosítja  
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló  
498/2020. (XI. 13.) Kormányrendeletet, ezzel megszüntette az idegenforgalmi adó  
megfizetési, illetve beszedési mentességet.

ENNEK MEGFELELŐEN 2021. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL AZ IDEGENFORGALMI ADÓ  
BESZEDÉSI, BEFIZETÉSI ÉS BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÚJRA FENNÁLL.  
A BEVALLÁST ABBAN AZ ESETBEN IS BE KELL NYÚJTANI,  
AMENNYIBEN NEM VOLT VENDÉGÉJSZAKA!
Az idegenforgalmi adó összege 2020 évhez képest nem változott,  
továbbra is 500 Ft/fő/vendégéjszaka.

SZÁLLÁSADÓK FIGYELMÉBE!
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A technika ördöge külön feladványt, néhány plusz mezőt rejtett el Újbuda 2021. június 16-i lapszámában a Zöld keresztrejtvényben, amit 
lelkes olvasóink megtaláltak és jeleztek is felénk. A képen látható javított verzió letölthető az újság .pdf verziójában a következő linken:

kozigazgatas.ujbuda.hu/keruleti-ujsag

HIBÁS ÁBRÁVAL JELENT MEG A KLÍMA- 
KERESZTREJTVÉNY ELŐZŐ SZÁMUNKBAN
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A marokkói konyhára intenzív ízek 
jellemzők. Kedvenc fűszereik között 
a fahéj, a római kömény, a szeg-
fűszeg és a gyömbér szerepelnek. 
Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem 
séfje marokkói fűszerezésű, tépett 

báránycombjának 
receptjét hozta 
el, melyet kecs-
kesajtból készült 
panna cottával 
előételként tálal.

 
Elkészítés:
A bárányhúst megtisz-
títjuk, sózzuk, a fű-
szerkeverékkel erősen 
bedörzsöljük, majd hű-
tőbe tesszük pár órára. 
Később mély tepsibe 
helyezzük, és annyi 
zsírt adunk hozzá, 
hogy éppen ellepje. 
Köré szórjuk a meg-
tisztított és összevá-
gott vörös-, illetve 
fokhagymát, aztán 
lefedve 140 fokon 
puhára sütjük.

A kecskesajtot 
a tejjel, tejszín-

nel felmelegítjük vízgőz felett, majd ízlés szerint 
sózzuk, és hozzáadjuk a beáztatott lapzselatint. 
Az egészet simára, krémesre keverjük, tetszés 
szerinti szilikonformába öntjük, és hűtőben kider-
mesztjük.

Amikor a hús már vajpuha, kivesszük a zsírból, 
hűlni hagyjuk. Mikor már kézmeleg, szálaira tép-
kedjük és összeforgatjuk az előzőleg felaprított pet-
rezselyemmel. Ha száraznak ítéljük a húst, adjunk 
hozzá egy keveset a vele sült zsírból.

A salátakeveréket megmossuk, kevés balzsam-
ecettel összeforgatjuk és egy mélytányérba adagol-
juk. A kecskesajtot kiszedjük a formából, a salátára 
helyezzük, majd a tetejére halmozzuk a bárányhúst. 
A tetejét pedig meghintjük frissen őrölt borssal.

Jó étvágyat kívánunk!

Máté Sándor  
egyedülálló 

motorkerékpáros 
karrierje

közös portré

keresztrejtvény

A Szent Imre-város Idősek 
Klubjában találkoztunk Máté 
Sándor motorversenyző 
legendával. Ő maga is 
nagyon szeret ide járni, 
itt ismerte meg jelen-
legi párját. A kellemes 
környezetben a klub-
tagok számos program 
közül választhatnak, nagy 
népszerűségnek örvendenek 
a társasjátékok, vetélkedők, 
a hasznos előadások. A klub 
munkatársai segítik az időseket 
az internet használatának elsa-
játításában, filmdélutánokat 
tartanak, és gyakran mennek 
együtt kirándulni vagy szín-
házba, moziba. 

Máté Sándor saját bevallá-
sa szerint már gyermek-
korában megfertőző-
dött a benzingőzzel. 
Édesapjának volt 
egy oldalkocsis 
motorkerékpárja, 
azzal nagyon sze-
retett utazni – anyja 
ölében ült, az oldal-
kocsiban –, így egye-
nes volt az út később 
a motorozás felé. A ver-
senyzéssel is apja révén 
ismerkedett meg, ő a világhá-
ború utáni években, amikor újra-
indult a motorsport, Szabó I Lászlót, azaz 
Kuksit is segítette. Egyszer Kuksi kérte, 
hogy a szegedi versenyre Sanyi hozza le 
lábon a Puch motorját, mert járatni kellett 
a gépet. Az ifjú tehetségre Szegeden egy 
osztrák versenyző, Ernst Rossi figyelt fel, 
aki meglepődött azon, hogy nincs még sa-
ját motorja, mikor ilyen ügyes, ezért meg-
ajándékozta egy versenygéppel. Egy NSU 
vázra épített DKW blokk érkezett Máté 
Sándorhoz, aki nagyon örült neki, de aztán 
sikerült Szabó Kuksi lemezvázas Csepel-
jét is megszereznie, és végül ezzel kezdett 
versenyezni.

Az 1950-es években a motorsportot hon-
védelmi sportágnak tekintették, a Magyar 
Honvédelmi Szövetség, illetve az elődjének 
számító Magyar Szabadságharcos Szövet-
ség égisze alatt válhatott tömegsporttá. Bár 
százak pattantak nyeregbe, megélni ebből 
még nem lehetett. A bajnokok is dolgoztak 
a versenyzés mellett, no meg saját verseny-
gépüket szerelték, fejlesztették. Sándor szer-
számkészítő lett, és a Postásba ment dolgoz-
ni, ahol sportolt is. Nemzetközi versenyeket 
nyert, és a Magyar Népköztársaság kiváló 
sportolója címet is megkapta, de közben 

a küllőket, az alkatrészeket maga készítette 
motorjához. 

A gyorsasági motoros időszakból kedvenc 
emlékei közé tartozik a cseh Jawa 

motorosainak legyőzése a bu-
dapesti nemzetközi ver-

senyen. Václav Parus 
volt a nagy ellenfél, 
aki a gyári csapat-
tal, a négyütemű, új 
csodagéppel abszo-
lút esélyesnek szá-
mított, de Sándor 
százezer néző előtt 
a Városligetben 

nem hagyott nekik 
esélyt. Két hét múlva 

Bukarestben megis-
mételte ezt a diadalt, ott 

Erdélyből érke-
zett magyar egyete-

misták is ünnepelték. Motoros-
tul emelték fel a győzelem után. 
– Egyikük nagyon jajgatott, mert a forró ki-
pufogót megmarkolva tolt a magasba – idéz-
te fel a veterán motoros.

Máté Sándor sorra 
nyerte a nemzetközi 
versenyeket, majd 
a gyorsasági mo-
toros karriernek 
egy furcsa sze-
rencsétlenség 
vetett véget 
1 9 5 7- b e n . 
Már az 500-
as kategó-
riában ver-
s e n y z e t t , 
m i n d i g 
újabb, erő-
sebb gépre 
volt szüksége 
ahhoz, hogy 
ered ményeket 
érhessen el. Ez 
egy ideig működött, 
ám egyszer igen rosz-

szul választottak. Az új Norton mo-
torkerékpár nem akart jól viselked-
ni, a Városligetben egy versenyen 
nagyot bukott vele. Szétszedték, 
az első teleszkóp gyári, eredeti 
lökésgátlójával volt a baj. Kijaví-
tották, de aztán Csehszlovákiá-
ban a hajtókar szakadt le. – Ilyen 
roncsra többet már nem ülök – je-
lentette ki a versenyző, aki azon-
nal átnyergelt a terepmotorozásra, 

a motocrossra.
Bár ritkán van úgy a technikai 

sportok világában, hogy aki az egyik 
szakágban sikeres, az másikban is tud bi-

zonyítani, Máté Sándornak a terepmotoro-
zásban ez sikerült. 1957–1965 között ő volt 
a magyar bajnok, egyszerűen nem tudták 
legyőzni. Ezt egyrészt kiváló fizikai erőnlé-
tének köszönhette – 14 kilométeres távokat 
futott naponta –, másrészt remek holtpont-
kezelési technikája is segítette.

Máté Sándor két évtizedes aktív pálya-
futása során 18 magyar bajnokságot nyert 
a nemzetközi sikerek mellett. Azután sem 
szakadt el a versenysporttól, miután nem 
állt már rajthoz. Sok terepmotorozás iránt 
érdeklődő ifjú tehetség tanulta meg 
tőle a titkokat. Kemény 
edző volt, minden 
részletre odafi-
gyelt, 

és aki nem volt hajlandó úgy dolgozni, 
ahogy ő mondta, az megnézhette magát. 
Szerencsére akadtak olyan fiatalok, akik 
Sanyi bácsitól ellesték a tudást, a moto cross 
Európa-kupát nyerő Lécz Gergely is az ő ta-
nítványa volt. 

Máté Sándor okosan választott párt is. Fe-
lesége szintén versenyzett, egy kölcsönadott 
kesztyűvel kezdődött minden, majd hosszú 
házasság lett belőle. Felesége sajnos néhány 
esztendővel ezelőtt elhunyt, így Sándor idős 
korára magára maradt. Bár a tanítványok, 
barátok szeretete, odafigyelése nem lankad 
iránta, sokat jelentett neki, hogy az idős-
klubban megtalálta új párját, akivel emlékei 

mellett a hétköz-
napok öröme-

it, gondjait is 
megoszthatja 
a régi moto-
ros.

D. B. S.
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Áprily Lajos: Júniusi éjszakák c. költeményéből idézünk 
2 sort.
Vízszintes: 1. Némán evez! 3. Az idézet első sora (V, Z, K, 
Z, T). 13. A Duna latin neve. 14. Baranya megyei falu. 15. Itá-
liai reneszánsz költő (Torquato). 16. Gyulladás. 17. Kis való-
színűséggel, de a várakozás ellenére esetleg. 20. Kamion eleje! 
21. Kétell! 22. Vagdalék finom vajas tésztában. 23. Emelkedik 
a vízszint. 25. Foszfor és oxigén vegyjele. 26. A túlpartra ér-
kezik. 28. Egy angol diákváros 
lakója. 30. A gazdaság egyik 
ága. 32. Kossuth- és Liszt-dí-
jas operaénekes (Andrea). 34. 
Vértanú győri püspök (Vil-
mos). 36. USA-tagállam. 38. 
A távolabbit. 40. Művészettör-
ténész (Nóra). 42. Kan betűi 
keverve. 43. Szövetséges. 44. 
… Ullmann, norvég színésznő. 
45. Nógrád megyei község. 47. 
Hajórész. 48. Ritka női név. 50. 
Angi …, Gábor Pál filmdrámá-
ja 1978-ból. 52. A Nemzetközi 
Súlyemelő-szövetség egykori 
elnöke (Tamás). 53. Telefon-
társ, régen. 55. Osztrák fes-
tőművész (Gustav). 58. Szent-
pétervár folyója. 60. Francium 
vegyjele. 61. Zentai születésű, 
Balassi-kardos költő (István). 
63. Entitás címke, a világháló 
protokollja (ETAG). 65. Arra-
fele! 66. A tűzhely része. 68. 
Ipari nyersanyag. 70. Román 
terepjáró. 71. Hordó alatti ge-
renda. 73. Nitrogén és galli-
um vegyjele. 74. Kárpitos töl-
tőanyag.

Függőleges: 1. Az idézet 
második sora (M, C, Z, Z, 
A, T). 2. Férfinév, jelentése: 
szerencsés. 3. És a többi, röv. 
4. Zene fele! 5. Jegyzetelne. 
6. Szűr díszítése. 7. Volt baszk függetlenségi mozgalom be-
tűszava. 8. Futását Vörösmarty énekelte meg. 9. Európai tűz-
hányó. 10. Nyomatékosító szócska. 11. Átesik egynemű betűi. 
12. Férfiági felmenő. 18. Kázus. 19. Dalbetét. 22. A Garam 
szlovák neve. 24. Francia divatcég. 27. Hozzáérve. 29. Mate-
matikai műveletet végezni. 31. Csokoládé bevonatú, ízesített 
cukormasszából készült apró édesség. 33. Takarít. 35. Kerti 
növény. 37. Vonatkozó névmás. 38. Idegen művészet. 39. Tro-

til, röv. 41. A német ipari szabvány betűjele. 46. Udvar ré-
sze. 49. Tűzcsóva. 51. Iraki település a kurdisztáni régióban 
(AKRE). 52. … Troll (Heine). 54. Kanadában elhunyt hege-
dűművész (Géza). 56. Svéd természettudós, a tudományos 
rendszertan megalapítója (Carl von). 57. A cukorgyártás mel-
lékterméke. 59. Bútorcsalád. 62. Tengeri madár. 64. Szájszél. 
67. Szántani kezd! 69. Jog betűi keverve. 70. Angyalrang. 72. 
Indíték. 75. Szolmizációs hang.

Beküldendő: vízsz. 3. és függ. 1. Beküldési határidő: a megje-
lenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 12. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: “A rekkenő hőségben megroha-
moz valamelyik réges-régi vakáció emléke”. Nyertese: Hattyár-
né Hidas Zsuzsa, 1119 Budapest, Szombathelyi tér. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) ve-
hető át.

KERESD TE IS 
CSATORNÁID 
KÖZÖTT

511 
VODAFONE ELŐFIZETŐKNEK:

250 
TELEKOM ELŐFIZETŐKNEK:

168 
DIGI ELŐFIZETŐKNEK:

hozzávalók:
•	 25	dkg	lágy	

kecskesajt
•	 8o	dkg	báránylapocka

•	 2	dl	tejszín
•	 2	dl	tej
•	 2o	dkg	salátamix
•	 3o	dkg	sertészsír

•	 2o	dkg	vöröshagyma

•	 2	gerezd	fokhagyma

•	 3	db	lapzselatin
•	 1	csokor	
petrezselyem

•	Marokkói	
fűszerkeverék	
(római	kömény,	
gyömbér,	őrölt	fahéj,	
őrölt	szegfűszeg,	
őrölt	fekete	bors)

Marokkói ízvilág  
a VakVarjú konyhájából
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SALE
70%
akár

kedvezmény*

 * Az akció 2021. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.  
A kedvezmények boltonként változnak.

Több mint 100 divatmárka  
akár 70% kedvezménnyel!*  
A biztonságos vásárlás élményéért 
irány a szabad levegő!
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A mammográfiai szűrés
életet menthet!

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

időpontfoglalás!

20% kedvezmény
pedagógus igazolvánnyal, vagy xi. vagy xxii. 
kerületi lakcímkártya bemutatása esetén!m

os
t

vizsgálat helyszíne
Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

elérhetőségek
www.pet.hu
+36 1 505 8888
info@pet.hu

Az Újbudai Sportcentrumban rendezték meg a lab-
darúgó-Európa-bajnokság hivatalos kísérő program-
jaként a Unity Utcai Football Fesztivált.

Az esemény egyik fő szervezője az Oltalom Ka-
ritatív Egyesület volt. A sportos délután programját 
kísérő rendezvények színesítették, például bemutat-
ták az egyre népszerűbb magyar fejlesztésű játékot, 
a teqballt, és ki is lehetett próbálni a hozzá szükséges 
asztalt.

A fairplay focimeccsekben a kerületi önkormány-
zat, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közterü-
let-felügyelet, a Kelen SC, valamint a Grosics Gyula 
Sport Általános Iskola csapata vett részt.

FOCILáZ  
A BIKáSON

Unity Utcai 
Football 
Fesztivál

sport

Ahogy az egész ország, 
Újbuda is focilázban égett 
az utóbbi hetekben: a magyar 
válogatott mérkőzései alatt 
megteltek a kerületi teraszok, 
de a legtöbben a Bikás parkban 
kihelyezett óriási kivetítőnél 
izgultak a csapatért. Bár 
a továbbjutás (épphogy) nem 
sikerült, a portugálok, a franciák 
és a németek elleni meccsen is 
felemelő hangulatot teremtett 
Újbuda szívében a sok száz néző.

Tudta-e... 
...hogy a magyar 
válogatott fiatal 
sztárja, a közép-
pályás Nagy 
Ádám Újbudán, 
egész pontosan 
Gazdagréten 
nőtt fel?
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