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Újbuda 
büszkeségei
Kiváló eredményeket értek 
el Tokióban a kerületi 
olimpikonok

A Lágymányosi-öböl mellett készülő 
Mol-torony épülete 20 hónap megfeszített 
munka után elérte a legmagasabb pontját. 
A szerkezetépítő szakmunkások és a kivi-
telezők előtt tisztelgő bokrétaünnepen egy 
toronydaru emelt fel egy feldíszített fát 
a 28. emeletre. A Mol-csoport új székháza 
Budapest legmagasabb épületeként 120 mé-
terre nyúlik fel, de a teljes magassága fel-
építményekkel, antennákkal együtt a Gel-
lért-heggyel közel azonos, 140 méter lesz. 
A rendezvényen Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mester képviselte Újbuda Önkormányzatát.

Csúcsra ért  
a Mol-torony

A Vahot utcai rendelő tetőszerkezetét 
már korábban rendbe hozták, megújult 
a fűtési és hűtési rendszer, valamint 
akadálymentes mosdót is létrehoztak. 
Legutóbb a gyermekorvosi épületrészt 
alakították át, amelyben a védőnői 
szolgálat szobái, és az anyatejgyűjtő 
állomás is helyet kapott. A most induló 
beruházás során felújítják a keleti lép-
csőházat és új személyfelvonót létesí-
tenek, kiépítik a hűtést és fűtést végző 
egységek külső zajvédelmét és renovál-
ják a földszinti vizesblokkot.

Végéhez 
közeledik  
a Vahot utcai 
rendelőfelújítás
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4 140 méter  
magas lesz

A kutyák 
és a városi 
hőszigethatás

Újbudán él tovább  
a Dürer-világ

Kihívások előtt  
az ingatlanpiac

Egyre nagyobb 
zajterhelést okoz  
a budaörsi reptér
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Tiltakoznak 
a lakók a budaörsi  
pilótaiskola ellen

Olcsóbb albérletek, 
dráguló lakások  
– ingatlanpiaci körkép

Kulturális központ:  
a Dürer többet kínál egy egyszerű 
kerthelyiségnél

Állatok és a hőség – a felelős 
állattartás kérdései a nyári 
hőhullámos időszakokban

Fo
tó

k:
 M

T
I/

C
ze

gl
éd

i Z
so

lt,
 K

ov
ác

s T
am

ás
 

M
T

I/
B

al
og

h 
Zo

ltá
n



 | 2021. augusztus 11. | 2 3 | 2021. augusztus 11. |  

Megújul a lomtalanítás  
a XI. kerületben

aktuális aktuális

Elfogták  
a gépkocsitolvajt
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei 
július 10-én este egy kivilágítatlan autóra lettek 
figyelmesek Lágymányoson, amelynek vezető-
je hirtelen leparkolt, majd gyalogosan indult 
tovább. A járőrök igazoltatták a gya-
núsan viselkedő személyt, aki nem 
tudta igazolni a jármű tulajdonjogát, 
a gépkocsi gyújtáskapcsolója pedig 
megrongált állapotban volt. A hely-
színi szemlén a rendőrök nyomokat, 
mintákat rögzítettek, amelyeket szak-
értő bevonásával vizsgálnak. Mint 
kiderült, az autót korábban a Pázmány 
Péter sétányról tulajdoníthatták el. J. Ti-
bort a rendőrök előállították a XI. kerü-
leti rendőrkapitányságra.

Kábítószer hatása alatt  
és engedély nélkül vezetett
Július 10-én hajnalban az újbudai rendőrök egy 
gyanús gépkocsira lettek figyelmesek Péterhe-
gyen. A járművet rövid idő után megállították, 
és igazoltatták a benne utazókat. Az autót vezető 
K. Attila érvényes vezetői engedéllyel nem rendel-
kezett, továbbá kiderült, hogy a járművet a tulaj-
donos engedélye nélkül hozta el. A rendőrök át-
vizsgálták a kocsit és utasai ruházatát, ennek során 
az utas, H. Zsolttól alufóliába csomagolt droggya-
nús anyag került elő. Az egyenruhások mindkét 
személyt előállították a XI. kerületi rendőrkapi-
tányságra, ahol az elvégzett kábítószergyorsteszt 
a sofőr esetében pozitív eredményt mutatott. K. 
Attilával szemben jármű önkényes elvétele, illetve 
járművezetés bódult állapotban bűncselekmények 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A rendőrök 
a lefoglalt kábítószergyanús anyagot szakértő be-
vonásával vizsgálják.

Mentőautók is szolgálatba 
álltak a rendőrségen
Tíz mentőautót kapott a rendőrség, amelyeken 
speciális egészségügyi szaktudással rendelke-
ző rendőrök teljesítenek szolgálatot. A mentők 
az egészségügyi biztosítást igénylő rendőri fel-
adatok, balesetek vagy személyi sérüléssel járó 

bűncselekmények helyszínein lesznek bevethe-
tők. A járműveket a legmodernebb eszközökkel 
szerelték fel – defibrillátor, lélegeztetőgép és in-
fúziós pumpa is megtalálható köztük –, a rajtuk 
szolgálatot ellátó rendőrök speciális egészségügyi 
képzést kaptak, akár vízből és mélyből mentéshez, 

újraélesztéshez, artériás vérzések elál-
lításához, gerinc- és csigolyasérültek 
helyszíni ellátásához és biztonságos 
szállításához is bevethetők. Az élet-
mentésre is alkalmas rendőrségi men-
tőautókból kettő Budapesten teljesít 
szolgálatot, a többi nyolc a légi mentők 
bázisain várja a vészjelzéseket.

A plédszéf nem véd! 
A nyári időszakban a rend őrei gyakran 

találkoznak strandon történt lopással. A sértet-
tek jellemzően elmondják, hogy mindössze egy tö-
rülközővel vagy pléddel takarták le csomagjukat, 
amíg elszaladtak harapni valamit vagy bementek 
a vízbe. A strandokon a sokszor magányosan le-
takart csomagok könnyű prédának bizonyulnak 
a tolvajok számára, hiszen így akár egy mozdu-
lattal több pénztárcát, személyes iratot, készpénzt, 
bankkártyát, mobiltelefont tudnak elcsenni a pok-
róc alól.

Hogy megelőzhessük ezeket a lopásokat, 
a rendőrség az alábbiakat tanácsolja:
• a strandra csak annyi készpénzt vigyenek ma-

gukkal, amennyi feltétlenül szükséges
• ha elmennek úszni, fürdőzni, ne hagyják őrizet-

lenül a táskákat, azokra felváltva vigyázzanak
• esetleg a szomszédos strandolókat kérjék meg, 

hogy tartsák szemmel ott hagyott tárgyaikat, 
majd cserébe viszonozzák a figyelmességet

• a strand területén – ha van erre lehetőség – 
a készpénzt, slusszkulcsot, okmányokat, érté-
kesebb tárgyakat az értékmegőrzőben helyez-
zék el

• ha autóval érkeznek, azt mindig zárják be, abla-
kait húzzák fel, látható helyen értékes dolgokat 
ne hagyjanak!

És ne felejtsék el: a plédszéf nem véd!

kék hírek Az Okos Gizella-ház 
megszentelésének 
40. évfordulója

XXIII. János pápa szerint „…
Gondoskodni másokról – bete-
gekről, elhagyottakról, öregekről 
és szenvedőkről – ez teszi az egy-
házat Anya-szentegyházzá”. En-
nek szellemében nyitotta meg 
kapuit az intézmény első vezető-
jéről elnevezett Okos Gizella-ház 
1981. július 28-án a Dayka Gá-
bor utcában. Az ötszintes épület 
Szabó István Ybl-díjas mérnök 
tervei alapján épült, és az első új 
katolikus idősek otthona volt Ma-
gyarországon 1945 óta. A szere-
tetotthont Lékai László bíboros, 
esztergomi érsek szentelte meg. 
Ma a Katolikus Szeretetszolgálat 

fenntartásában működő XXIII. 
János Otthon máriaremetei szék-
helyén, a második kerületi Názá-
ret Házban, valamint az Okos Gi-
zella-házban összesen 265 főnek 
nyújt bentlakásos idősotthoni el-
helyezést, tíz időskorúnak pedig 
nappali ellátást.

A jubileumi ünnepség szent-
misével kezdődött a farkasré-
ti templomban, főtisztelendő 
Lambert Zoltán atya főcelebrá-
lásával, majd Vajda Norbert fő-
igazgató és Balogh Józsefné in-
tézményvezető köszöntője után 
az Okos Gizella-házban folytató-
dott a program. 

Az Árasztó úti gát melletti terület augusztus 
második felétől közparkként működik. 
Dél-Buda izgalmas, vadregényes Duna-
parti szakaszai még idén bekapcsolódnak 
a városi kirándulások kedvelt célpontjai 
közé a Római-part, a Hajógyári-sziget 
és a Népsziget után.

A folyó vízminőségének javulásával egyre nagyobb 
az igény arra, hogy a Duna ne csak áthidalandó közle-
kedési akadályt, hanem pihenésre, kikapcsolódásra alkal-
mas környéket is jelentsen. Régóta hangoztatott elvárás 
az is, hogy a pesti alsó rakpart ne csupán egy közlekedési 
folyosó, hanem közterület legyen. A rendszeressé váló le-
zárások során a budapestiek megtapasztalhatták, milyen 
érzés az egybefüggő parton zavartalanul sétálni, bicik-
lizni vagy csak ücsörögni. Ezt az élményt kívánta meg-
adni nyáron a főváros és a Valyo (Város és Folyó egyesü-
let) közös, Rakpart névre keresztelt projektje a Lánchíd 
és a Parlament közötti szakaszon, ahol növényekkel, pik-
nikasztalokkal, napozóágyakkal, tollaspályákkal terem-
tettek barátságos közteret.

Újbudán eddig csak a Kopaszi-gátnál lehetett közvetle-
nül lesétálni a folyóhoz. A Lágymányosi-öböltől délre vi-
szont van még három kilométernyi Duna-partja a kerület-

nek, amelyet alig ismerünk és alig használunk. Nagy része 
megújulásra váró barnamezős, régi ipari terület, de már 
megvan a szándék a változtatásra. A kerületi és a fővárosi 
önkormányzat egyez-
tetéseket folytat, hogy 
közös tervekkel vágja-
nak bele a Duna-part 
jövőjének alakításába. 
Amíg a koncepciók 
és tervek kialakulnak, 
a XI. kerület úgy dön-
tött, hogy igyekszik 
a hozzáférhető szaka-
szokat otthonosabbá 
tenni, és megismer-
tetni az újbudaiakkal. 
Az önkormányzat 
és a Valyo azon dol-
gozik, hogy augusztus 
végétől ideiglenesen 
új köztér alakulhas-
son ki az úgynevezett 
Árasztó úton, vagyis 
az Albertfalvi-gáton. 
Ezen a szakaszon kü-
lönleges élményben 
lehet részünk: rálát-

hatunk a várost elhagyó, kiszélesedő Dunára, induszt-
riális háttérrel, mégis megidézve, hogy a Duna-parton, 
ha gátakal védve is, de a természet az úr. Az elképzelés 
szerint az Árasztó-parton piknikasztalok, napozóágyak 
és tűzrakóhelyek fogják várni a Kondorosi úttól délre 
bicikliző, sétáló, pihenni vágyó budapestieket. A kerület 
vezetésének reményei szerint szeptemberre már nemcsak 
a Római-part, de az Árasztó-part neve is ismerősen fog 
csengeni minden újbudai számára. Az Árasztó-parttal 
kapcsolatos kérdéseiket, meglátásaikat az arasztopart@
gmail.com címen várjuk.

Hamarosan piknikezhetünk  
az Árasztó-parton

Különleges közösségi tér  
lehet az Albertfalvi-gáton

Idén szeptember 7–21. között lesz a XI. kerü-
letben a 2021. évi lakossági lomtalanítás. 

Az FKF a törvényi szabályozásnak megfelelően évente egy-
szer, a kerületeken belül is eltérő időpontban szállítja el az in-
gatlanoktól külön díjazás nélkül a budapesti háztartásokban 
keletkező nagy darabos lomhulladékot. A lomtalanítási idő-
pontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza 
meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerülete-
ket a társaság körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, 
egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva 
ezzel az akadályt és a piszkot a közterületeken.

Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező 
módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzi az FKF. 
A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról 
az FKF értesítő útján előzetesen, írásban tájékoztatja az érin-
tett lakosságot. Újdonság, hogy a lakosság megnézheti a lak-
címére vonatkozó pontos lomkikészítési dátumot a társaság 
honlapján közzétett lomtalanítási térképen is.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feles-
legessé vált nagy darabos hulladék helyezhető ki (pl. el-
használódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek). Továbbra is 
tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezé-
se, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven 
gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, 
üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és bon-
tási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törme-
léke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, 
textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó 
hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos a veszélyes hulladék 
kihelyezése.

Az FKF kéri a lakosokat, hogy:
▪ a lomot a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő-járművekkel 

jól megközelíthető közterületre helyezzék ki
▪ ne a parkoló autók mögé pakoljanak, mert akkor a társa-

ság járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat 
(ha lehetséges, a társasházak jelöljenek ki egy-egy helyet, 
ahová a lakók kihelyezhetik a nagy darabos hulladékokat)

▪ zöld területre ne pakoljanak, óvják a környezetet 

A tavalyi lomtalanítás tapasztalatait és a lakosságtól érkezett 
visszajelzéseket figyelembe véve, ez évtől a veszélyes hulla-
dék leadására – a megváltozott jogi környezetre is tekintettel 
– a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget.

A korábbinál lényegesen korszerűbb, környezettudato-
sabb megoldásnak számos előnye van a lakosok részére:
▪ az egészségünket is veszélyeztető hulladékféleségek 

a lomtalanításra várakozás, tárolás nélkül, egész évben, 
tetszőleges időpontban szabályosan leadhatók

▪ környezettudatos, biztonságos lehetőséget kínálnak a hul-
ladékudvarok a veszélyes anyagok leadására és tárolására

▪ egyéb – külön 
gyűjtött – hul-
ladékfélék is le-
adhatók

▪ a közterületek, utcák 
tiszták maradnak, el-
kerülhető a szennyező-
dés

▪ az FKF alvállalkozók 
helyett saját infra-
struktúrájával 
és hozzáértő 
szakemberei-
vel végzi a ve-
szélyes hulladé-
kok átvételét

▪ a jól megközelíthető, 
fix átvevőhelyeken 
szakképzett személy-
zet áll a lakosok 
rendelkezésére

A hulladékudva-
rok elérhetőségéről, 
nyitvatartásáról és az egyes hulladékudvarokban leadható 
hulladéktípusokról, valamint a leadás feltételeiről kérjük, 
tájékozódjanak a www.fkf.hu weboldalon.

További fontos tudnivaló, hogy a budapesti háztartások 
a lomhulladéktól nemcsak az arra kijelölt lomtalanítási na-
pon válhatnak meg, hanem azok az egész év során leadhatók 
az alábbi hulladékudvarokba beszállítva, előzetes időpont-
foglalást követően, alkalmanként 150 kg, egy évben maxi-
mum 1200 kg mennyiségig:
▪ 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.
▪ 1186 Budapest, Besence u. 1/A
▪ 1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

A lakásfelújítások során keletkező építési és bontási törme-
lék (sitt) is a hulladékudvarokban adható le, melynek részle-
teiről szintén honlapunkon tájékozódhat. 

Fontos, hogy a hulladékudvarok szolgáltatásait a budapes-
ti lakosok igazolások bemutatását követően, hulladékfajtán-
ként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik 
igénybe.

A fent leírtak mellett minden budapesti lakosnak lehető-
sége van arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még 
használható (eredeti funkcióját betöltő, nem szennyezett), 
nem hálózati árammal működő tárgyait, bútorait nyitvatar-
tási időben ingyenesen leadja társaságunk két Szemléletfor-
máló és Újrahasználati Központjában (1151 Budapest, Ká-
rolyi Sándor utca 166. és 1186 Budapest, Besence utca 1/A).

A háztartások, társasházak a kerületi lomtalanítástól el-
térő időpontban, külön díjazás ellenében, soron kívül is 

rendelhet nek 
l o m t a l a n í -
tást az FKF-
től. A szol-
g á l t a t á s s a l 
kapcsolatos 

további kérdé-
sek esetén ügy-

félszolgálatunk 
munkatársai kész-

séggel állnak az ügy-
felek rendelkezésére 

a 06/80/353-353-as in-
gyenesen hívható telefon-

számon.
Budapest közterületi 

rendjének és tisztaságá-
nak megőrzése érdekében 
az FKF Nonprofit Zrt. arra 

kéri a lakosságot, hogy tart-
sák be az itt leírtakat, és csak 

nagy darabos, nem veszélyes 
hulladékot helyezzenek ki a köz-

területre a körzetükre vonatkozó kikészítés napján, 18 óra 
után!

A lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.) tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabály-
sértést, illetve bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. 
A lomkihelyezés időpontjának és helyszínének betartását, 
valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőriz-
heti, a szabálytalan kihelyezést szankcionálhatja, amely 
közterületszennyezési szabálysértésnek minősül, büntetése 
150 000 Ft-ig terjedhet. Az elkövetőkkel szemben a ható-
ságok (közterület-felügyelet, kerületi jegyző) jogosultak 
eljárni.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk! 
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Antitestek: 700  
ingyenes vizsgálat

A Fővárosi Önkormányzat 
– együttműködve az arra 
jelentkező kerületi önkormány-
zatokkal – júliusban ingyenes 
lehetőséget adott 60 év feletti 
budapesti lakosoknak a koro-
navírus-antitest tesztelésére. 
Újbudán azok a lakosok, akiket 
Sinopharm vakcinával oltottak, 
eddig két körben 700 ingyenes 
antitesttesztre jelentkezhettek, 
a meghirdetett lehetőségek 
szinte azonnal alatt beteltek.

A tesztelés során vénás vérből vett mintá-
ból végezték el a vizsgálatokat. A jelentke-
zők önként adhatták meg az oltottságukra 
vonatkozó adatokat, és összesen 13 524 
esetben született értékelhető eredmény 
a fővárosban. Ez nem reprezentatív minta, 

de így is érdemi tanulságokkal szolgál – 
közölte a Fővárosi Önkormányzat.

A Sinopharmmal beoltott 60 év felet-
tiek 25,89 százalékánál nem voltak jelen 
elegendő mennyiségben a vérkeringés-
ben az IgG típusú neutralizáló antitestek. 
Az egyéb vakcinákkkal oltottaknál 5 szá-
zaléknál alacsonyabb volt ez az arány (Ast-
ra Zeneca: 1,29%; Janssen 2: 4.76%; Mo-
derna 6: 1,09%, Pfizer–BionTech: 1,60%; 
Szputnyik V: 3,15%).

A Sinopharm esetében egyértelmű ösz-
szefüggés mutatkozott az életkor és az an-
titestek jelenléte között: az ezzel oltott  60–
64 évesek 21,23 százalékánál nem találtak 
elég antitestet, ez az arány fokozatosan nőtt 
az ötévenként meghatározott életkori sáv-
okban, és a 80 fölöttieknél már 34,86 szá-
zalékot ért el.

A fővárosi program júliusban véget 
ért, de több kerületi önkormányzat au-
gusztusban használja fel a még meglévő 
teszteket. 

Nem ez lesz az első hangulatos 
vízparti projektje a Valyo-nak
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Július 22-én, csütörtökön 
hivatalosan is újra megnyílt 
a főváros XI. kerületében, 
Újbudán működő BENU Őrmező 
Gyógyszertár a vásárlókö-
zönség előtt. A patika egy 
átfogó modernizációs fejlesztés 
során június folyamán, közel 
három hét alatt szinte teljesen 
megújult kívül-belül. A beru-
házást dr. László Imre, Újbuda 
polgármestere a BENU vezetősé-
gével együtt adta át.

A hazai BENU 
Gyógyszertár há-
lózatot összefogó 
BENU Magyar-
ország Zrt. hiteles 
és felelős gyógy-
szerpiaci sze-
replőként nagy 
hangsúlyt fektet 
a patikák fejlesz-
tésére, a vásárlók 
számára modern, 
színvonalas és ké-
nyelmes vásárlási 
körülmények biz-
tosítására. – Szá-
munkra a legfőbb 
érték az ember 
és az egészség – 
jelentette ki dr. Zlinszky János. A BENU 
Magyarország Zrt. vezérigazgatója hozzá-
tette, a gyógyszertárlánc ennek érdekében 
mind nemzetközi, mind pedig hazai szin-
ten folyamatosan követi a gyógyszerke-
reskedelmi trendeket, valamint a vásárlók 
visszajelzéseit, szokásait. – A célunk, hogy 
bízzanak bennünk, és ne csak betegség 
esetén térjenek be hozzánk, hiszen szám-
talan megelőzést elősegítő terméket forgal-
mazunk. Ehhez itt, Őrmezőn is adott a jó 
gyógyszertári kollektíva – hangsúlyozta 
a vezérigazgató. A BENU saját üzemelte-
tésű gyógyszertárai mellett franchise háló-
zatát is dinamikusan építi. – Örülünk, hogy 
Őrmezőhöz hasonlóan egyre több függet-
len patika csatlakozik hozzánk, ez azt üze-
ni számunkra, hogy biztos perspektívát lát-

nak működési modellünkben – mondta el 
dr. Zlinszky János. 

– Fontos a rendelő, a gyógyszertár közel-
sége, mert biztonságot közvetít – véli dr. 
László Imre. Azonban Újbuda polgármes-
tere szerint is a bizalom kiépítése a legfon-
tosabb, meglátása szerint három szempont 
szükséges ehhez: elérhetőség, kiszámítha-
tóság és rendelkezésre állás. – A BENU 
működésében egy pozitív gyógyszerkeres-
kedelmi trend tükröződik, amely a kíná-
lat és a szolgáltatások bővítését, valamint 
a betegbarát kiszolgálást helyezi előtérbe 
– fűzte hozzá a polgármester.

– Az őrmezői gyógyszertár jelenlegi ve-
zetése és kollektívája tavaly október óta 
dolgozik együtt, de a patika összességében 

közel 50 éve működik, így szükség volt egy 
teljes működésbeli megújulásra – emelte ki 
dr. Dobai Attila. A gyógyszertárvezető hoz-
zátette: „Számtalan pozitív visszaigazolást 
kapunk, ezért úgy gondolom, a BENU fran-
chise-hoz történő csatlakozással jó döntést 
hoztunk”. Az átalakítás június 3–20. között 
zajlott le, amely beruházás során a patika 
szinte teljes egészében megújult. A külső 
falak ugyan maradtak, de az új gyógyszer-
tár-koncepció szerint belül egy teljesen új 
alaprajzú, modern, használható gyógyszer-
tár épült meg. A szabadpolcos kihelyezés 
mellett a koncepció részét képezik a fa té-
relválasztó elemek és a fahatású lamellák, 
az olyan energiatakarékos és környezettu-
datos megoldások, mint a legmodernebb 
LED-es világítási rendszer használata.

Teljesen megújult 
az őrmezői BENU 
Gyógyszertár

A nyár továbbra sem kímél minket, de nem lehet a gyerekeket 
egész nap a lakásban, a légkondi alatt szórakoztatni... Hogy ebben 
segítsen kicsit a kerületi önkormányzat, folytatódott a napvitorlák 
kihelyezése Újbuda legnaposabb játszóterein, ezúttal a Bükköny 
utcai és a Kispiros játszótéren.

Árnyék a hőségben

Végéhez közeledik a Vahot 
utcai rendelő felújítása
Teljesen akadálymentessé válik az épület

A Vahot utcai rendelő épületegyüttesének 
tetőszerkezetét már a korábbi években 
rendbe hozták, megújult a fűtési és hűtési 
rendszer, valamint akadály-
mentes mosdót is létrehoztak. 
Legutóbb a gyermekorvo-
si épületrészt alakították át, 
amelyben a védőnői szolgálat 
munkaszobái, az anyatejgyűj-
tő állomás és a személyzeti 
kiszolgálóhelyiségek kaptak 
helyet.

A közel harminc éve épült 
rendelő a most induló beru-
házás során is jelentős vál-
tozásokon esik át. Felújítják 
a keleti lépcsőházat, a lépcső 
orsóterében új személyfelvonót 
létesítenek. Kiépítik a hűtést 
és fűtést végző egységek külső 
zajvédelmét, valamint reno-

válják a földszinti vizesblokkot. Várhatóan 
2021. augusztus végén, szeptember elején 
következik a nyugati lépcsőház felújítása 

a meglévő személyfelvonó 
cseréje mellett. Kicseré-
lik a közlekedők, rendelők 
és egyéb kiszolgálóegysé-
gek burkolatait, illetve belső 
nyílászáróit, felújítják a tető-
téri vizesblokkot, az emeleti 
szinten pedig személyzeti 
öltözőblokkot hoznak létre. 
Befejezésként az épület kö-
zépső földszinti traktusában 
lévő védőnői szobák felújítá-
sát végzi el a közbeszerzési 

eljáráson nyertes, összesen 
766,71 négyzetméter alapte-
rületen dolgozó vállalkozó.

– Újbuda Önkormányza-
ta továbbra is prioritásként 
kezeli az egészségügyi há-
lózat és az egészségügyi in-
tézményrendszer fejlesztését 
– mondta lapunknak Hintsch 
György. A városüzemelte-

tésért is felelős alpolgármester hozzátette, 
hogy ezekre a fejlesztésekre az eddigiek-
hez hasonlóan a továbbiakban is találnak 
majd forrásokat, annak ellenére, hogy 
nagyon nehéz anyagi körülmények kö-
zött kénytelen dolgozni az önkormányzat. 
Hintsch György kiemelte, hogy a humán-
szolgálati igazgatóság az itt dolgozó or-
vosokkal egyeztetve úgy ütemezte a kivi-
telezést, hogy a rendelések szükség esetén 
külső helyszíneken is folyamatosan megol-
dottak legyenek (lásd lenti táblázatunkat). 
Az alpolgármestertől megtudtuk azt is, 

hogy a Vahot utcai rendelő teljesen aka-
dálymentessé válik. – Az év végére már 
egy 21. századi követelményeknek megfe-
lelő orvosi rendelő fogja várni az újbudaia-
kat a Vahot utcában is – tette hozzá.

Ezzel a beruházással befejeződik a ren-
delő teljes, szakaszokban elvégzett felújí-
tása, amelyre a kerület önkormányzata 166 
millió forintot fordított.

D. B. S.

Augusztus 2-án délután egy feltehetően ittas nő hajtott be a Balatoni 
úti benzinkút kávézójába. A BMW szemtanúk elmondása szerint 
fékezés nélkül száguldott át az üvegen, végül a kávézó pultja állí-
totta meg – szerencsére senki sem sérült meg. A gépjárművet 
csak egy speciális esetekre felkészült autómentő tudta kiemelni 
az erősen megrongálódott épületből. A jármű vezetőjét a rendőrség 
előállította. 

Ne így ugorjanak be egy kávéra!

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Lapunk nyári szünete alatt befejeződött a Kondorosi út–Fehérvári 
út sarkán lévő ALDI előtti közterület rendezése, az önkormányzat 
és az ALDI (Hofer Magyarország Ingatlan Kft.) közös projektjeként. 
A felújítás során a régi, rossz állapotú burkolatok bontása után új 
térkőburkolat készült, amelyben cserjékkel és évelő növényekkel 
beültetett, kiemelt növénykazetták is helyet kaptak. A meglévő fák 
mellé négy újat telepítettek, emellett támlás és támla nélküli ülőkéket 
is elhelyeztek. A kivitelezés részeként az autóbuszmegálló burko-
latát is felújították. A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. a bontási, 
burkolatépítési feladatokat, az önkormányzat a kertészeti munkákat 
és a parki berendezések telepítését finanszírozta.

Görög András, a környék önkormányzati képviselője elmondta 
lapunknak: „Örülök, hogy egy ilyen projektben az önkormányzat 
és egy piaci szereplő példaértékű együttműködésre képes. Már 
régóta nagyon fontosnak tartottam ennek a területnek a rendezését, 
hiszen sokan közlekednek ezen a részen, és az uszoda, illetve a lakó-
park miatt is forgalmas része a kerületnek.”

Megújult az ALDI előtti térDr. Nagy Lajos (48-as körzet)
és Dr. Fodor Jolán (53-as körzet)
egymást helyettesítve
1114 Budapest, Ulászló utca 32-36.
 
Hétfő: 16.00–20.00 óráig
Kedd: 8.00–12.00 óráig
Szerda: 16.00–20.00 óráig
Csütörtök: 8.00–12.00 óráig
Péntek: 
páratlan héten: 8.00–12.00 óráig
páros héten: 16.00–20.00 óráig

51-es körzet  
1115 Budapest, Keveháza utca 10.
Egészségfejlesztési Iroda
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16.00–20.00 óráig
Péntek: páratlan héten: 8.00–12.00 óráig,  
páros héten: 16.00–20.00 óráig

Dr. Károly Nándor (54-es körzet)
1115 Budapest, Keveháza utca 10.
Dietetikai rendelő
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16.00–20.00 óráig
Péntek: 
páratlan héten: 8.00–12.00 óráig
páros héten: 16.00–20.00 óráig

Dr. Tóth Tünde  
(59-es körzet)
1115 Budapest, Keveháza utca 10.
119-es rendelő
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 15.00–19.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 15.00–19.00 óráig
Péntek:
páratlan héten: 8.00–12.00 óráig
páros héten: 14.00–18.00 óráig

Dr. Pintér Erzsébet  
(61-es körzet)  
1115 Budapest, Keveháza utca 10.
119-es rendelő
Hétfő: 16.00–20.00 óráig
Kedd: 8.30–12.30 óráig                                                         
Szerda: 15.00–19.00 óráig                                                    
Csütörtök: 8.30–12.30 óráig                                                 
Péntek:
páratlan héten: 14.00–18.00 óráig
páros héten: 8.00–12.00 óráig

Dr. Sáska Erika  
(60-as körzet)
1116 Budapest, Tétényi út 106.
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16.00–20.00 óráig
Péntek: 16.00–20.00 óráig

Dr. Szendrák Diána  
(49-es körzet) 1116 Budapest, 
Albertfalva utca 3.
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16.00–20.00 óráig
Péntek: 16.00–20.00 óráig
            
Dr. Forgács Gabriella  
(52-es körzet)
1116 Budapest,  
Albertfalva utca 3.
Hétfő: 16.00–20.00 óráig
Kedd: 8.00–12.00 óráig
Szerda: 16.00–20.00 óráig
Csütörtök: 8.00–12.00 óráig
Péntek: 
páratlan héten: 16.00–20.00 óráig
páros héten: 8.00–12.00 óráig

Dr. Zsuffa János  
(50-es körzet)
és Dr. Szegedi Adrián
(55-ös körzet)  
egymást helyettesítve
1116 Budapest,  
Albertfalva utca 3. 
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16–20 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16–20 óráig
Péntek: 8.00–12.00 óráig

Dr. Madzin Beáta (56-os körzet)
és Dr. Imrei György (58-as körzet)
egymást helyettesítve 
1116 Budapest,  
Albertfalva utca 3. 
Hétfő: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–20.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
Csütörtök: 16.00–20.00 óráig
Péntek: 
páratlan héten: 8.00–12.00 óráig
páros héten: 16.00–20.00 óráig

Dr. László Andrea (62-es körzet)
és Dr. Forvith Péter (57-es körzet)
egymást helyettesítve 
1116 Budapest, Albertfalva utca 3. 
Hétfő: 16.00–20.00 óráig
Kedd: 8.00–12.00 óráig
Szerda: 16.00–20.00 óráig
Csütörtök: 8.00–12.00 óráig
Péntek:  
páratlan héten: 16.00–20.00 óráig
páros héten: 8.00–12.00 óráig

Az esetleges kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket kérjük! 

Türelmüket és megértésüket  
előre is köszönjük!

Újbuda Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Újbuda lakosságát, hogy az 1115 Budapest, Keveháza utca 10. alatti egészségügyi intézmény tetőtéri részének 2021. augusztus 23.–november 7. 
napja között zajló felújítási munkálatai alatt az ott rendelő felnőtt háziorvosok az alábbi helyszíneken az alábbi rendelési időben fogadják betegeiket:
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A budaörsi légikikötő az ország 
egyik legrégebbi kisgépes 
repülőtere, ahol a vitorlázó-,  
illetve motoros repülés mellett 
oktatás is zajlik. A környékbeli-
eknek az utóbbival járó iskola-
körök okozzák a legnagyobb 
gondot. A nagy zajterheléssel 
járó forgalom évről évre 
növekszik.

Az M1–M7-es autópálya bevezető sza-
kaszától délre, Kamaraerdő, Kőérberek 
és Budatétény–Erdődűlő légterében is-
kolakört jelöltek ki az oktatógépeknek. 
A Budaörsi Repülőtérről felszálló moto-
ros kis gépek ezen a valójában téglalap 
alakú útvonalon 
haladnak a kép-
zés idején. Ám 
a többség a la-
kók szerint nem 
az előírt 300 
méteres vagy 
afölötti magas-
ságban repül, 
hanem emelke-
dési és süllyedé-
si gyakorlatokat 
végez, néha már 
a házak, fák tete-
jét súrolva, teljes 
gázon pörgetve 
a motort. Gyak-
ran több gép is fent van ugyanazon a for-
galmi körön, és egy-két perces sűrűséggel 
követik egymást. 

– Folyamatosan romlik az életminősé-
günk. Elveszik a pihenőidőnket. Nem tu-

dunk kikapcsolódni, hosszabb időt a kert-
ben vagy a teraszon tartózkodni. Szinte 
lehetetlenné vált az otthoni munkavégzés, 
telefonálás. Lakott terület fölött nem lenne 
szabad megengedni az oktatórepüléseket, 
mert ez a folyamatos körözés játék az em-
berek idegeivel – mondta a 24.hu portálnak 
a zaj ellen fellépő lakóközösség képviselő-
je, Vass Éva. A közösség szinte minden 
fórumon kért már segítséget, az ombuds-
mannál, sőt, a köztársasági elnöknél is 
próbálkoztak, de alapvető változást nem 

sikerült elérniük. A környezetvédelmi ha-
tóság azért nem foglalkozott komolyab-
ban az üggyel, mert szerintük átlagban 63 
decibeles a zaj a környéken, ami nem lépi 
túl a megengedett határértéket. A légügyi 
hatóságtól sem kapnak támogatást: a napi 

rendszerességgel benyújtott panaszaikra 
adott válasszal többnyire kivárják a 30 na-
pot, és sok jogszabályi hely felsorolása után 
közlik, hogy mindent rendben találtak. 
A lakók petíciója alapján Budafok-Tétény 

Önkor má nyzata 
ígéretet tett a fo-
lyamatos zajszint-
mérésre Erdődűlő 
területén. A helyi-
ek szerint azonban 
az ezzel megbízott 
cég végül csak 
egyetlen mérést 
végzett el, egy ta-
valy novemberi 
vasárnap, azt is 
úgy, hogy előtte 
egyeztetett az idő-
pontról a repülő-
térrel – számolt be 
a hírportál.

A repülőtér ve-
zetése időközben 
ugyan kétszer módosította az iskolakö-
rök nyomvonalát, azonban tavaly szep-
temberben az eredetinél is rosszabb 
megoldás született. Idén áprilisban az-
tán az iskolakört 50–100 méterrel eltol-
ták Kamaraerdő irányába, ám a repülők 
jelenleg is olyan útvonalat használnak, 
amely lakott területeket érint, mi több, 
szabálytalanul használják a régi útvona-
lat is. Vass Éva elmondása szerint mos-
tanában már választ sem kapnak a reptér 
menedzsmentjétől, és a panaszbejelentő 
oldalukon beküldött levelekre sem rea-
gálnak. Ezért figyelmeztető demonstrá-
ciót tartottak a repülőtér előtt. 

A Budaörsi Repülőtéren működő Fly-
Coop Kft. 2018-ban hozta létre Magyaror-
szág legnagyobb pilótaképző szervezetét, 
és bár a reptér működtetése tavaly átke-
rült a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, 
a gyakorlati képzések jelentős részét to-
vábbra is Budaörsön végzik. A reptér hon-
lapja szerint egy 100 órás elméleti képzést 
és 45 órás repülést magában foglaló kurzu-
sért géptípustól függően 7000–8000 eurót 
kérnek. A Fly-Coop tavaly a Somogy me-
gyei Kadarkúton is elindította a pilótakép-
zést, amit a kft. egyik tulajdonosa, Jakab 
Ernő a sonline.hu-nak nyilatkozva a képzés 
iránti igények növekedésével indokolt. 

aktuálisaktuális
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Fájdalommentes kezeléseket 
ígér Újbuda legújabb 
fogászati rendelője
Májustól fogadja a pácienseket 
az iDentity Clinic Budapest, 
amely évtizedes tapasztalattal 
bíró, elismert specialistákkal 
rendelkezik valamennyi fogor-
vosi szakterületen. Interjú  
dr. Tóth Péterrel, a rendelő  
parodontológus szakorvosával.

 �Mivel tűnik ki a fogorvosi rendelők me-
zőnyéből az iDentity Clinic Budapest?

Erősségünk, hogy kollégá-
ink specializálódása teljes 
körű, vagyis minden sza-
kágban tapasztalt szakor-
vossal rendelkezünk. A fog-
pótlások területét emelném 
ki, mert ezen a téren erős 
kompetenciát tudunk fel-
mutatni, így mindenki 
számára személyre szabott 
és optimális megoldást tu-
dunk nyújtani elérhető áron. 
Az egyszerűbb fogpótlá-
soktól kezdve az összetett, 
csontpótlással járó és imp-
lantációs rögzítést igény-
lő beavatkozásokig széles 
a szolgáltatási palettánk. 
A foghiányokat nem sza-
bad félvállról venni, mert 
hosszútávon „láncreakciót” 
indíthatnak be, amelynek 
helyreállítása jóval költsé-
gesebb.

 � Sokakat a fájdalomtól való félelem tart 
vissza attól, hogy elmenjenek fogorvos-
hoz. Őket mivel lehet meggyőzni?

A legújabb kezelési módszereknek hála szin-
te minden beavatkozást fájdalommentesen 
lehet elvégezni. Sürgősségi esetekben spe-
cialistáink gyorsan és kíméletesen enyhítik 

a fájdalmat, de pácienseinknek egy töméste-
rápia vagy egy implantátum behelyezése alatt 
sem kell kínokat átélniük. Érdemes külön is 
megemlíteni dentálhigiéniai kezeléseinket. 
Ezek során a legmodernebb eszközöket al-
kalmazzuk, így a hagyományos eljárásokhoz 
képest a fogkövet és az elszíneződéseket fáj-
dalom nélkül távolítjuk el.

 � Az Országos Kórházi Főigazgatóság 
rövid időn belül akkreditált képzőhellyé 
minősítette a rendelőt. Ez mekkora elis-
merésnek számít?

Óriási büszkeség és nagy 
szakmai elismerés. Most 
a parodontológiai szakkép-
zőhely minősítést kaptuk 
meg, de több más szakirány 
tekintetében is tervezzük 
minősítési kérelem beadását, 
így már idén új elemekkel 
bővülhet képzési palettánk. 
Tudásunkat igyekszünk 
a fiatal pályatársakkal is 
megosztani. Célunk, hogy 
rendelőnket országos hírű 
képzőcentrummá fejlesszük.

 �Milyen egyéb terveik 
vannak?
Fontos célkitűzésünk még 
az edukáció. Magyaror-
szágon sajnos évtizedek 
óta nem zajlanak kiterjedt 
prevenciós programok a fo-
gápolási szokások tekinteté-
ben. Mi a magunk eszközei-

vel és ismeretterjesztő munkájával igyekszünk 
javítani ezen a helyzeten. A szakmát inspirál-
ni, a laikus közönséget és leendő ügyfeleinket 
pedig edukálni szeretnénk ezen a téren.

Cím: Móricz Zsigmond Körtér 15.  
3. emelet 8. ajtó

Honlap: https://identity-clinic.hu

EGYRE NAGYOBB 
ZAJTERHELÉST OKOZ  
A BUDAÖRSI REPTÉR

KÖZLEMÉNY
Naponta százszor, lakott terület felett gyakorolják a fel- és leszál-
lást a tanuló pilóták a Budaörsi Repülőtéren. Az itt lakók felhábo-
rodása jogos, a zajszennyezés elviselhetetlen mértékűvé vált, nem 
tudnak pihenni, a kertjüket használni. Természetesen tisztában 
vannak vele, hogy repülőtér közelségében élni zajjal jár: nem 
a normál forgalom ellen, hanem az elmúlt pár évben ide települt 
hobbipilóta-oktatás ellen tiltakoznak. 

A főleg külföldi hobbipilótáknak szóló, drága képzést a Fly-Coop 
Kft. szervezi – az a vállalkozás, amely 2016-ban egy esküvőre helikop-
tereztette Rogán Antal minisztert és akkori feleségét. A cég a lakók 
kéréseit semmibe veszi, a jelenlegi laza szabályokat sem tartja be. 

Támogattuk a helyi civilek pilótaképzés elleni tiltakozását, de 
nem állunk meg itt. Tárgyalást kezdeményezünk az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumot vezető, a légi közlekedésért is 
felelős miniszterrel, Palkovics Lászlóval. Derüljön ki a tárgyaló-
asztalnál, hogy kinek a pártján áll a kormány az ügyben: az extra 
profitot húzó, csókos Fly-Coop Kft.-én vagy az itt lakókén. 
A tárgyalásra várjuk Karsay Ferencet, Budafok-Tétény fideszes 
polgármesterét, aki eddig csak üres lózungokat mondott, de 
tettekkel nem állt az ügy mellé. 

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes 
dr. László Imre Újbuda polgármestere 

Molnár Gyula Újbuda, Budafok-Tétény országgyűlési képviselője

A zajterhelés ellen küzdő lakók július 15-én tiltakozó demonstrációt 
tartottak a budaörsi reptér bejáratánál, amelyhez csatlakozott 
László Imre, Újbuda polgármestere és Molnár Gyula, Újbuda 
és Budafok-Tétény országgyűlési képviselője is

Felvételi örömök
A legnépszerűbb célpontok között volt a BME

Fesztiválhangulat, jó zenék és egy cseppnyi 
gyomorgörcs. A felvételiző diákok két év 
kihagyás után először vehettek részt élőben 
ponthatárváró bulin, az ELTE lágymányosi 
campusa előtti téren rendezett Pont Ott 
Partin annyian gyűltek össze, mint még 
soha. Idén hét vidéki helyszínen is megren-
dezték az eseményt.

– Az idei felsőoktatási felvételi 
nem volt nehezebb, mint korábban 
– mondta Budai Marcell, a Hall-
gatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK) sajtófőnö-
ke. A rendszer önszabályozása mi-
att a ponthatárok mindig igazodnak 
a felvételizők összteljesítményéhez. 
A próbálkozók száma ugyanakkor na-
gyot ugrott: idén a tavalyinál tízezerrel 

többen, összesen 102 ezren adták be jelentkezésü-
ket magyarországi egyetemekre, főiskolákra. 

Mikor este nyolcat ütött az óra, Schanda Tamás, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium ál-
lamtitkára, valamint Brassói Sándor, az Oktatási 
Hivatal megbízott elnöke egy hatalmas gomb meg-
nyomásával indította el a ponthatárok kivetítését, 
amit őrült sikítások követtek. Az érettségizők pre-
ferenciái alapvetően nem változtak: ahogy a ko-
rábbi esztendőkben, most is a gazdaságtudományi 
karok vezettek, utánuk a bölcsészkarok következ-
tek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) ezúttal is az egyik legnépszerűbb 
célpontnak bizonyult: a felvettek száma idén meg-
haladta a 4700-at.

A ponthatárváró bulin azért nem csak öröm-
könnyek hullottak, ám akit most nem vettek fel, 

annak sem kell búsulnia. Ők egy évig dolgoz-
hatnak, tanulhatnak vagy jelentkezhetnek 

pótfelvételire, amely évről évre egyre 
több középiskolást juttat be a felsőok-

tatásba. 
– A HÖOK idén nagy figyelmet 

fordít az elsőévesek szociális 
visszailleszkedésére – hangsú-
lyozta Budai Marcell. – Olyan 
korosztály kerül be a felsőokta-
tásba, amelynek közel két esz-
tendő kimaradt a szociális életé-

ből, ezért az EFOTT Fesztiválon 
és a gólyatáborokon túl is igyek-

szünk minél több találkozási lehető-
séget nyújtani nekik – tette hozzá.

T. D.
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A nőket és gyerekeket érő bántalmazás 
gyakorisága már a járvány előtt is magas 
volt, a pandémia pedig csak olajat öntött 
a tűzre. 2020-ban az előző évhez képest 
43 százalékkal több gyilkosságot követtek 
el, és 65 százalékkal nőtt a családon belüli 
erőszakos cselekmények száma. De vajon 
honnan ered mindez? Frusztráció, agresz-
szió az oka, feszültséget vezetnek le vele? 
A NANE Egyesület és a Patent Egyesület 
szakértői szerint sokunkat tévhitek vezé-
relnek, sztereotípiákban gondolkodunk, 
a szakemberek pedig képzetlenek, így 
az áldozatok jelentős része segítség 
nélkül marad.

– A családon belüli erőszak nem 
függ társadalmi státusztól, egy 
II. kerületi villában ugyanúgy 
előfordul, mint a szegény ne-
gyedekben, de a nélkülözők 
esetében láthatóbb, mert eleve 
kapcsolatban állnak szociális 
intézményekkel – mondta Dés 
Fanni. A NANE munkatársa 
szerint nagy hatása van a neve-
lésnek: a bántalmazó családban 
felnövők ugyan elítélik, mégis 
továbbviszik a mintát. Péterfi Vera 
inkább úgy fogalmaz, maga a társa-
dalmi probléma öröklődik. – Az illető 
elsajátítja azt a gondolkodásmódot, ami 
a nők alacsonyabb rendűségéről, a hatalmi kü-
lönbségről szól. A bántalmazó azt gondolja, neki joga van 
ahhoz, hogy erőszakkal szerezzen érvényt akaratának. Ez 
egy tanult viselkedés, ami átadódik – magyarázta a Patent 
Egyesület jogásza. 

A szakember úgy véli, széles körű tévhit, hogy az elkö-
vető – nem tudván uralkodni indulatain – a feszültségét 
vezeti le azzal, hogy bántalmazza családtagjait. – Pedig 
a bántalmazás nem stresszkezelési vagy kommunikációs 
probléma – állítja Péterfi Vera, aki szerint érdemes különb-
séget tenni agresszió és erőszak között. – Míg az agresz-
szió egy természetes ösztönkésztetés, az erőszak tudatos 
magatartás. Mindannyiunkban van agresszió, frusztráció, 
de mi döntjük el, mit kezdünk vele. Ha én nem vagyok 
erőszakos, bármilyen ideges vagyok, nem fogok mást bán-
talmazni – jelentette ki a jogász, aki szerint az erőszak 
a kontrollról, a hatalomgyakorlásról szól. A bántalmazó 
kiépíti az alá-fölé rendelt viszonyt a másikkal szemben, 

és erőszakkal, félelemkeltéssel fenntartja azt. 
Úgy állítja be, mintha az erőszak meg sem történt 

volna, illetve megérdemelt lett volna, miközben tudatosan 
elszigeteli az áldozatot a külvilágtól. A NANE munkatársa 
szerint a járvány annyiban rontott a helyzeten, hogy a be-
zártság miatt nehezebb volt elmenekülni, segítséget kérni, 
így gyorsabban eszkalálódtak a konfliktusok.

Helyben is van segítség
Az Isztambuli Egyezmény helyi szintű 
megvalósításáért Újbuda együttmű-
ködési megállapodást írt alá július 
13-án a Nők a Nőkért az Erőszak 
Ellen (NANE) és a Patriarchátus 
Ellenzők Társasága (Patent) egye-
sületekkel. Az Európa Tanács 
isztambuli egyezménye azért jött 
létre, hogy az európai országok 
egységesen, hatékonyabban lépje-
nek fel a nőket és a gyerekeket fe-

nyegető erőszakkal szemben. Azt üzeni, hogy a családon 
belüli erőszak nem magánügy, és normák követését írja 
elő a nemi hovatartozáson alapuló erőszak megelőzésére, 
az áldozatok védelmére és az elkövetők megbüntetésére. 
A magyar kormány 2014-ben aláírta az egyezményt, ám 
azóta minden jel arra utal, hogy esze ágában sincs átültetni 

a magyar jogrendbe, sőt, többször jelezte  – migrá-
ciós politikára és szuverenitásra hivatkozva –, 

hogy nem akarják ratifikálni a dokumen-
tumot. 

Az újbudai együttműködés kereté-
ben a NANE és a Patent 25 éves ta-
pasztalattal, tanácsadással, képzés-
sel segíti a kerületi intézményeket 
és szakembereiket. Dés Fanni úgy 
véli, attól, hogy nincs országos 
szintű politikai akarat a problé-
ma hatékony kezelésére, az ügy 
még nincs veszve, az egyezmény 

rendelkezései ugyanis helyi szer-
vezeti szinteken is megvalósíthatók. 

– Az egyezmény előírja a szociális 
dolgozók, pszichológusok, jogászok kép-

zését, hogy koordináltan tudjanak fellépni 
az erőszak ellen. Azokban az országokban, ahol 

aláírják az egyezményt, hatékonyabb az áldozatvédelem  – 
tette hozzá a Patent munkatársa. 

Családban marad
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy a családon belüli erőszakos 
esetek jelentős része be sem kerül a bűnügyi statiszti-
kákba, a jogász igennel válaszol. Ennek az az oka, hogy 
az igazságszolgáltatás csak a kapcsolati erőszak fogalmát 
használja, ami számos esetet nem fed le. A családon belüli 
erőszaknak óriási a látenciája, a gyerekek elleni szexuális 
visszaéléseknek például százszoros. Az általunk megkér-
dezett szakemberek szerint ennek a rosszul működő hazai 
rendszer az oka. Az áldozatok nem azt tapasztalják, hogy 
érdemes feljelentést tenni, hogy az elkövetőt felelősségre 
vonják, hogy az eljárásban tekintettel vannak rájuk, és nem 
hibáztatják őket. – Ezzel szemben az eljárások többnyire 
nem végződnek sikerrel, a feljelentést gyakran elutasítják, 
vagy a nyomozást megszüntetik, vagy a per felmentő íté-
lettel, esetleg nevetséges büntetéssel végződik egy meg-
alázó tortúra után – állítja Péterfi Vera, aki szerint mindez 
elveszi a nők kedvét a feljelentéstől. Dés Fanni szintén azt 
látja, hogy az ilyen ügyekben eljáró szakemberek sztereo-
típiákban gondolkodnak nőkről és férfiakról, amin csak 
a szakemberképzés segíthet. – Jelenleg a rendőr bizony-
talan, amikor kihívják egy balhéhoz, egy bírósági döntés 
pedig azon múlik, hogy az eljáró szakember kiképezte-e 
magát a témában – tette hozzá. 

T. D.

Július 20-án tartotta záróesemé-
nyét az Urbact Come In! a Budai 
Parkszínpadon. A projektben részt 
vevő partnervárosok képviselői 
mellett száznál is több érdeklődő 
volt kíváncsi arra, miként sikerült 
átültetni a Budapest100 fesztivál 
egyedi módszertanát hat euró-
pai városban. A cél az volt, hogy 
Finnországban, Olaszországban, 
Lengyelországban, Horvátor-
szágban, Erdélyben, illetve Spa-
nyolországban is közelebb hozzák 
a civilekhez az épített örökséget, 
hogy megismerjék lakókörnye-
zetük értékeit, továbbadják a régi 

történeteket, és közösséggé for-
málódva – a helyi önkormányza-
tokkal együttműködve – indul-
hasson egy hosszan tartó közös 
gondolkodás, együttműködés. 
A rendezvényt Barabás Richárd 
alpolgármester nyitotta meg.

Az Újbuda Önkormányzata 
és a Kortárs Építészeti Központ 
összefogásával, az URBACT 
támogatásával megvalósított 
záróest pörgős, tömör előadáso-
kat hozott. Bár az elmúlt hóna-
pok járvánnyal, korlátozásokkal 
terhelt időszaka nem kedvezett 
a közösségi fejlesztéseknek, sok 

sikeres megoldásról tudtak beszá-
molni. A Pecha Kucha Night pre-
zentációiban az önkormányzati 
együttműködéseké és a városi kö-
zösségeké volt a főszerep. A dön-
téshozók, az építészeti, urbanisz-
tikai és dizájn területek előadói 
olyan projektekkel készültek, 
amelyek mind példaként szolgál-
tak arra, miként segíthetik a dön-

téshozók a helyi érdekek érvénye-
sülését egy jobb, élhetőbb városi 
környezet megteremtése érdeké-
ben. Olyan kérdéseket boncolgat-
tak, mint hogy egy önkormányzat 
hogyan tudja motiválni a helyi 
közösségek aktivitását, mennyire 
lehet egyenrangú és gördülékeny 
a felek közötti kommunikáció. 

aktuális aktuális
Több európai városban is sikerrel alkalmazták a Budapest100 jó gyakorlatát

Élhetőbb környezet, 
szorosabb közösségek

A Budapest100 
fesztivált kitaláló 

és évről évre megszer-
vező Kortárs Építészeti 
Központ munkáját 
a közelmúltban jelentős 
díjjal ismerték el. 
Az ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottságának 
képviselője adta 
át a Példaadó 
Műemlékgondozásért 
díjat Kádár Bálint 
elnöknek.

Összefogás a családon 
belüli erőszak ellen

Dés Fanni

Péterfi Vera

Kedves Szülők, figyelem!
Hamarosan kezdődik az új tanév, amire már az Önkormányzat is  
készül! Az iskolakezdési bevásárlást idén is tanévkezdő tanszer- 
csomagokkal szeretnénk megkönnyíteni az önkormányzati / 
állami fenntartású intézménybe járó, óvodát és 1–4.  
évfolyamokat kezdő gyerekek számára.

A nem kerületi iskolába járó, de a kerületben 
lakó 1–4. évfolyamot kezdő gyerekek részé-
re a honlapon elérhető kérelem kitöltésével 
lehet az iskolakezdési csomagot igényelni.
A kérelem
a) ügyfélkapu segítségével elektronikus 
ügyintézés keretében,
b) papír alapon a Polgármesteri Hivatal 
szociális ügyfélszolgálatán, továbbá
c) postai úton
nyújtható be.
A kérelmező a jogosultság megállapításáról 
határozatot kap. Az iskolakezdési csomag  
a határozatban feltüntetett helyszínen és  
időpontokban vehető át.

ujbuda.hu/
tanszercsomag

TANÉVKEZDŐ 
CSOMAG
INFORMÁCIÓK ÉS IGÉNYLÉS

A CSOMAG TARTALMA ÉS A KÉRELEM 
MEGTALÁLHATÓ AZ ALÁBBI LINKEN: 

Újbuda DiákSport Fesztivál logó pályázat
I. A pályázat célja 

Újbuda Önkormányzatának a diáksportban való külső megjelenését  
meghatározó logó megalkotása. A pályázóktól olyan logóterveket várunk, me-

lyek egyedi módon tükrözik az Újbuda Diáksport Fesztivál különleges értékeit, el-
sősorban hangsúlyozva a sport jellegét. Újbuda Diák Sport Fesztivál: a XI. kerületi 

oktatási intézmények egész tanévre szóló, az Önkormányzat által szervezett 
sportesemények (egyéni- és csapat szinten, több sportágban) összessége. 

II. A pályázat tárgya
A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (ikonikus- és vegyes logóval), de 

kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (grafikai) ábra/embléma típusú 
pályaművekre kíváncsi. A logónak központi elemként (mint kötelező formai elem) 

egy kabala figurát kell tartalmaznia. Az ideális logó minden felületen (oklevél, érem, 
szalag és egyéb promóciós tárgyak) hatásos kommunikációs elem, kis- és nagy-

méretben egyaránt könnyen azonosítható, szerkezetében dinamikus, vidám. 
„Újbuda XI. Kerület” hivatalos logójából semmilyen elem nem használható fel.

III. Szempontok:
• könnyen azonosítható;
• egyszerű és könnyen felismerhető;
• egyedi “aláírás”, mely azonnal megkülönböztethető bármi mástól;
• kilép a sablonok világából, vidám;
• szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző 

megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális)
• trendkövető, de időtálló
• kifejezi a „mozgás örömét” valamint a XI. kerülethez való kötődést. 

IV. A pályázat jellege, formája
a. A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
b. A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.
c. A pályázat benyújtási formája: névaláírásos, a pályázathoz csatolni 

szükséges a pályázó adatait.
d. A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.
e. A pályázat nyelve: magyar

V. Pályázati feltételek
a. Nevezési díj nincs.
b. Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.
c. A kiíró a pályázat során 1 db nyertes pályázatot hirdet melyet bruttó  

100 000 forint díjazásban részesít.
d. A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, 

illetve az értesítést követő 8 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja 
és a pályázati díj ezután kerül átutalásra.

e. A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

VI. A beadandó pályázati anyag tartalma
Logótervek: a logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban  

(JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

Pályázati adatlap 
A www.ujbuda.hu honlapról 2021. augusztus 2-től letölthető pályázati adatla-
pot – amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit- a kiíró 

az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, harmadik 
félnek nem adja át. A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni 

névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

   VII. A pályázatból való kizárás esetei
a. a beérkezési határidő után érkezett pályamű,
b. amely határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban lett benyújtva,
c. a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályamű,
d. az olyan pályamű, ami sérti az emberi/kisebbségi jogokat,  

jogszabályba vagy a pályázati felhívás rendelkezéseibe ütközik,
e. amely nem valós adatokat tartalmaz.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

VIII. A pályázat beadása és elbírálása
a. A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal kizárólag elektronikus úton 
2021. szeptember 15. 12.00 óráig beérkezően kell emailen benyújtani az ujbu-
dasport@ujbuda.hu  email címre, „ÚDSF logó” megjelöléssel. A határidő után 
érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
b. A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. 
c. A nyertes pályázatot a kiíró legkésőbb 2021. szeptember 24.  13.00 óráig 

hirdeti ki.
d. A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
e. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.

Budapest, 2021. július 
                                                                                dr. László Imre 
                                                                                  polgármester

pályázat
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Döbbenetes mértékben nőttek 
az építőanyagok árai, erőteljes  
a Covid-hatás és az állami támogatások 
befolyása. Aki most merészkedik be 
az ingatlanpiacra, az jól teszi, ha alaposan 
felkészül a változásokból. Szakértő segítsé-
gével megvizsgáltuk, hogyan hat a piacra 
az árrobbanás, mire számíthat az, aki házat 
épít, albérletet keres, új vagy használt 
lakást vásárolna. 

Az albérleti szezon hagyományosan a felvételi ponthatárok 
kihirdetésével indul, a képzeletbeli startpisztoly 
idén tehát július 22-én dördült el. Ilyenkor 
nemcsak Újbuda három egyetemi campusá-
nak (BME, ELTE, Szent István Egyetem) 
frissen felvett hallgatói versenyeznek 
a legjobb albérletekért, hanem a má-
sod-, harmadévesek is, mert az egye-
temisták általában egy évre kötnek 
szerződést, amelyek nyáron járnak le 
– tájékoztatta lapunkat Balogh Lász-
ló, az ingatlan.com vezető gazdasági 
szakértője.

Levegőhöz jutnak  
az albérlők
– Az albérletkeresés idén a korábbiaknál 
kellemesebb a diákoknak, hiszen nagyobb 
kínálatból, olcsóbb lakások közül válogathatnak. 
A bérleti díjak hosszú idő után most először indultak csök-
kenésnek, elsősorban a járvány miatt – magyarázta az in-
gatlanszakértő. Azok a tulajdonosok ugyanis, akik eddig 
rövidtávú lakáskiadásból, azaz Airbnb-zésből szereztek 
bevételt, turisták híján hosszú távra adják ki lakásaikat. 
A bővülő kínálat pedig mérsékli az árakat. Újbudán tavaly 
júliushoz képest átlagosan 10 ezer forinttal csökkentek 
a bérleti díjak, így 160 ezer forint helyett 150 ezer forin-
tot kell most fizetni. A főváros egészében még olcsóbban, 
a korábbi havi 150 ezer helyett átlag 140 ezer forintért lehet 
albérlethez jutni.

A díjak között azonban óriási különbségek lehetnek: 100 ezer 
forintért már kínálnak garzont, de 190–200 ezres havi összeggel 

is találkozhatunk. A szakértő szerint a vékonyabb pénztárcával 
rendelkezőknek kedvező megoldás lehet, ha két-három társukkal 
összeállnak, és közösen bérelnek ki egy nagyobb lakást, ezzel 
az egy főre jutó költség akár 60 ezer forintra is csökkenthető. 
Akinek pedig nem sürgős a költözés, az várja meg az albérleti 
szezon végét, mert az év vége felé olcsóbban juthat lakáshoz.

Két szemed a pénzen
Balogh László arra figyelmeztet, ér-
demes a legnagyobb körültekintéssel 
albérletet keresni, mivel a tapasz-
talatlan bérlők csalók áldozatává is 
válhatnak. Nem ritka az olyan eset, 
amikor a lakást bemutató személy, aki 

nem a tulajdonos, lelép a kaucióval. 
Mivel a bérbeadók két–három havi kau-

ciót, azaz 300–500 ezer forintot is kér-
hetnek, ajánlott alaposan átolvasni a bérleti 

szerződést, valamint ügyfélkapun keresztül 
ellenőrizni a tulajdonos kilétét a földhivatali nyil-

vántartásban. – Ha abban más név szerepel, mint amit 
a bérbeadó személyi igazolványán látunk, nem kell rögtön 
sarkon fordulni, de érdemes tulajdonosi meghatalmazást kér-
ni az illetőtől – tanácsolja az ingatlanos szakember, aki szerint 
a legbiztonságosabb megoldás a közjegyző előtt kötött bérleti 
szerződés. Ez elsősorban a bérbeadót védi, mert az ügy vitás 
helyzetben pereskedés helyett egyből végrehajtásra kerülhet: 
kifizettetik a bérlővel a tartozását vagy kiköltöztetik az ille-
gális lakásfoglalót. A bérbevevő viszont ezzel a megoldással 
biztos lehet abban, hogy nem verik át.

Az árrobbanás mindent felülírt
A 2020-as járvány nemcsak a világgazdaságot rengette meg, 
hanem az amúgy is dinamikusan változó hazai ingatlanpia-

con is felfordulást okozott. Az első komoly 
változást az év elején indult lakásépítési boom 
jelentette, amelyhez lakásfelújítási hullám tár-
sult. Utóbbinak a szintén év elejétől igényelhető 
állami támogatások adtak nagy lendületet. Ba-
logh László szerint már ez is jelentősen megnö-
velte a keresletet az építőanyagok és építőipari 
szolgáltatások iránt, a világpiaci folyamatok 
csupán ráerősítettek erre. A legdrámaibb hatást 
a fa- és a vasipari termékek árának megduplá-
zódása váltotta ki. A folyamat nem állt meg, 
a kereskedők már napi árakat szabnak. Ennek 
legfőbb oka, hogy Kínában és az Egyesült Ál-
lamokban olyannyira megnőtt az építkezési 
kedv a Covid-járvány kitörése óta, hogy a hi-
ányzó faárut a kelet-európai piacról importál-
ják. – Eközben az USA és Kanada birkózik 
egymással, hogy ki, milyen védővámokat vet ki 
a faárukra, az európai kitermelés jelentős része 
pedig a tengerentúlra vándorol, ami hiánycikké 
teszi itthon a fát. Emiatt most két-háromszoros 
költséggel lehet felépíteni egy balatoni házat – 
emelte ki a szakértő.

Az előrefizetés sem 
garancia
– A kormány ugyan tervezi az elszabadult 
nyersanyagárak megzabolázását, és a Gazdasá-
gi Versenyhivatal is vizsgálni fogja a kartell-
gyanús kereskedelmet, ám ha a piac nem tudja 
orvosolni az árrobbanást, akkor a lakások is 
drágulni fognak – mutatott rá Balogh László. 
Igen kínos helyzetbe kerülhetnek például azok 
a vásárlók, akik előre befizettek egy épülő tár-
sasházi lakásra, miután az ingatlanfejlesztő 
az építési költségek növekedésére hivatkozva 
többet kérhet tőlük, mint amennyiben megálla-
podtak. – Ez reális és veszélyes forgatókönyv 
– tette hozzá Balogh  –, ha ugyanis valaki nem 
fogadja el a magasabb árat, az építési vállalkozó 
ugyan visszaadhatja az addig befizetett pénzt 
vagy a foglaló miatt akár a dupláját is, a vevő 
mégis rosszul jár, mert időközben az ingatlanok 
ára sokkal többet emelkedett, mint amennyit 
visszakap – tette hozzá. 

A jelenség nagyon érzékeny helyzetet 
teremthet a használt lakások piacán is, 
tekintve hogy a most megépült új laká-
sokat pár év múlva használt lakásként 
árulják majd. – Lehet, sokan úgy gon-
dolják, „sosem lesz pénzem új lakást 
venni”, de sajnos a most megépült laká-
sok négy-öt év múlva sem lesznek ol-
csóbbak – figyelmeztetett a szakember. 
A folyamat szerinte azért veszélyes, 
mert egy idő után a vevők nem fognak 
tudni lépést tartani a felfelé tartó árak-
kal, így kevesebb adásvétel jön létre, 
az pedig pangó piacot eredményez. Ha 
pedig mindez nem volna elég, a CSOK 
is drágulást hozott. – Általános tör-
vényszerűség, hogy ha a vevőknek több 
pénzt adunk a vásárlásra, az bizonyos 
mértékben emeli az ingatlanok árát, ez-
által pedig mérsékli a kapott támogatás 
hatását – emlékeztetett Balogh László.

A „tizenegy”  
a legnépszerűbb
A számok is azt mutatják, hogy Újbu-
da az elmúlt években az ország legfel-
kapottabb ingatlanpiacává lépett elő. 
2020-ban 30 ezer lakás épült Magyaror-
szágon, ami 30 százalékos emelkedést 
jelent. Az, hogy ezeknek a 10 százalé-
kát Újbudán adták át, az ingatlanszak-
értő szerint óriási fejlődési potenciált 
mutat a kerületben. A nagy beruházási 
hajlandóság növeli a keresletet, a piaci 
élénkülés viszont az árakat is felfelé 
hajtotta. Ezzel függ össze az az egye-
dülálló jelenség, hogy Újbudán alig van 
különbség a használt és az új lakások 
árában: az előbbiek átlagára négyzet-
méterenként 880 ezer forint, az utób-
biaké 950 ezer forint. Ezzel szemben 
Budapest egészében az új lakásokat 
négyzetméterenként 920 ezer forintért 
kínálják, a használtakat pedig 740 ezer-
ért. – Mindemellett nehéz az újbudai 
vásárlóknak megfizethető áron jó mi-

nőségű ingatlant találni – jegyezte meg Balogh László –, mert 
sok a túlárazott ház és lakás. Pozitív jelenség viszont, hogy 
a rengeteg új ingatlan felfrissíti a teljes állomány minőségét, 
ez pedig hosszabb távon garantálja, hogy aki Újbudára költö-
zik, az az  átlagnál jobb lakásban élhet – mondta. Az alkupo-
zíciók is drámaian megváltoztak az elmúlt évek során. Amíg 
2015–16-ban a vevők egymásra licitáltak egy lakásra, ma 10-
15 százalékot is tudnak alkudni az árból. 

Kifelé a városból
A Covid számlájára írható, hogy felerősödött a néhány esz-
tendeje tartó, áremelkedésekkel magyarázható kiköltözési 
hullám a külső kerületekbe, illetve Budapest agglomerációjá-
ba. Jó példa erre az újbudai tendencia: innen sokan költöznek 
tovább a XXII. kerületbe, Érdre, Diósdra vagy messzebbre. 
Erre erősített rá a koronavírus. Aki egy garzonban töltötte 
a home office és a kijárási korlátozások időszakát, az általában 
új otthonként nagyobb, teraszos vagy kertes ingatlant keres, 
ezek pedig inkább a külső részeken találhatók. Ennek hatására 
az alacsony agglomerációs árak is gyorsan növekedni kezdtek, 
így az ottani ingatlanok már alig olcsóbbak, mint a városszéli 
kerületekben lévők. 

Több hitel – drágábban
– Amikor az árak meredek emelkedésnek indulnak, a vevők 
háromféleképpen reagálhatnak – vázolta fel a helyzetet az in-
gatlanszakértő. – Az egyik, hogy kisebb lakást választanak, 
ezt azonban a járvány keresztülhúzta, a vevői igények a fenti 
okokból a nagyobb ingatlanok irányába mozdultak el. A má-
sik megoldás, hogy lokációt váltanak. Magyarországon az em-
berek 90 százaléka azon a településen vagy kerületben vesz 
lakást, ahol addig is élt. Ez is változott, hiszen a bezártság, 
illetve a növekvő árak  hatására kijjebb költöznek a városból. 
A harmadik lehetőség, hogy a vásárlók hitellel vagy állami 
támogatásokkal egészítik ki a forrásaikat – tette hozzá. 

Jelenleg minden második ingatlant hitelre vesznek meg. Ezt 
támasztják alá a portfolio.hu adatai: a lakáshitelek kihelyezése 
rekordokat döntve, 34 százalékkal múlta felül az egy eszten-
dővel korábbit 2021 első félévében. A szakértő ugyanakkor rá-
mutatott: a kedvező hitelek piacán fordulatot hozott a Magyar 
Nemzeti Bank június végi döntése, amikor az erősödő infláció 
miatt a jegybank – tíz év után először – megemelte az alapka-
matot. Így a kereskedelmi bankok szigorúbb feltételek mellett 
tudnak forráshoz jutni, ez pedig szűkítheti a hitelfelvevők le-
hetőségeit.

T. D.
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 Amíg 2016-ban  
a vevők egymásra 
licitáltak, ma 10–15

százalékot is tudnak
alkudni az árakból

Vírus és árrobbanás: kihívások előtt  
Az ingATLAnpiAc 
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Joggal mondják, hogy 
a hideg elviselése 
főképpen pénzkérdés. 
Akinek jó ruhája, meleg 
kuckója van, az akár 
a sarkköri időjárást 
is kibírja. A hőség 
azonban más. Még 
az egészségeseknek is 
megárthat. A légkondi-
cionálók messze nem 
tökéletesek, és nem is 
mindenki számára elér-
hetők, ráadásul időn-
ként ki kell mennünk 
az épületekből, ha nem 
akarunk teljesen leszokni 
a normális életről. 
További felmelegedést 
jósolnak, és ehhez jön 
még, hogy a beépített, 
leburkolt városi terüle-
teken sokkal magasabb 
az átlaghőmérséklet, 
mint a növényzettel 
borítottakon. A városi 
lét nyilvánvaló előnye-
iről, szükségességéről 
viszont ma már nemigen 
tudnánk lemondani. 

Még mindig nem késő tágabb 
környezetünkben is felkészülni 
a még nagyobb hőségekre! Erre 
az egyik legkézenfekvőbb – 
és bárki által végezhető – beavat-
kozás a felületek zöldítése. 

Vannak jó példák, de sem a vi-
déki városokban, sem a fővárosi 
kerületekben nem hemzsegnek 
a zöld falak, kerítések, bezöldí-
tett kertek, belső udvarok. Pedig 
ez nem pénzkérdés, még csak na-
gyobb hozzáértés sem kell hozzá. 
Lehet persze költeni rá akármeny-
nyit, de kevésből is megúszható, 
némi türelemmel és szorgalom-
mal. Zöldíthető felület pedig szinte 
korlátlanul áll rendelkezésünkre.1

A veszélyt a zöldítésre gyak-
ran nem a hőség vagy a vízhiány 
jelenti, hanem az akadékoskodó 
szomszédok. Ezért is lenne fon-

tos, hogy rendszeresen kapjanak 
helyet a médiában a zöldítéshez 
kedvet csináló és a tévhiteket el-
oszlató műsorok. Sokan félnek 
például, hogy a zöld falon fel-
kapaszkodnak az apró állatok, 
és bemásznak a nyitott ablako-
kon. Mások a vakolatot féltik 
a kúszónövényektől. Mindezek 
a veszélyek, kellemetlenségek ki-
védhetők vagy eleve alaptalanok. 

A gyerekeket is bevonhatnánk 
a zöldítésbe. Elhelyezhetnénk 
a bejárat mellett palackokat – 
persze rendezetten –, amelyeket 
a lakásba érve megtölthetnének 
vízzel, azt pedig elmenőben rálo-
csolhatnák a kiültetett növények-
re. Sok kicsi sokra megy, és ez 
a szemléletüket is formálná.

Ne várjuk mindig fölülről a kez-
deményezést! Van ugyan a fővá-

rosnak egy új terve, a Radó Dezső 
Terv2, amely a zöldterületek növe-
lését tűzte ki célul, de megsokszo-
rozhatnánk az eredményességét 
saját portánk zöldítésével. A Fő-
városi Önkormányzat honlapján 
megtalálható Zöldinfrastruktúra 
füzetek5 5. kötete több jó példát 
mutat be társasházak kezdemé-
nyezéseiről, illetve tanácsokat ad 
a falak, belső udvarok zöldítésé-
re, a növények kiválasztására stb.

Rengeteg csupasz tűzfal, kerí-
tés kínálja magát a kőrengeteg-
ben. Nem is hinnénk, hogy sok 
növény, ha kellően megerősödött, 
öntözés nélkül is átvészeli a leg-
szárazabb időszakokat. Persze tü-
relem kell ahhoz, hogy néhány 
hajtás elültetése után öt-hat évvel 
nyújtson üdítő látványt egy kerí-
tés az arra járóknak, és védje, hűt-
se a mögötte lévő lakásokat. Még 
több idő kell egy magas tűzfal 
bezöldítéséhez. Kezdőknek, ke-

vés idővel rendelkezőknek a bo-
rostyán vagy a vadszőlő ajánl-
ható, de a választék hihetetlenül 
nagy4 színes virágú kúszónövé-
nyekből is.

NE KÉSLEKEDJüNK!  
A HŐSÉG A JÖVŐBEN 
MÉG INKÁBB  
FOKOZóDNI FOG.  
NE SZÁMíTSUNK  
EGyHAMAR ÚJABB  
JÉGKORSZAKRA!

Az önkormányzatok is sokat se-
gíthetnének a lakosoknak. A belső 
kerületekben főképp kicsiny elő-
kertek, zöldíthető szegélyek van-
nak, egy-egy ingatlanon legfeljebb 
néhány fa, bokor található. Ezek 
időnkénti permetezéséhez, a ki-
száradt fák, magasabban lévő ágak 
eltávolításához, nagyobb meny-
nyiségű nyesedék bedarálásához 
egyenként szakembert hívni vagy 
komolyabb berendezéseket, szer-
számokat vásárolni aránytalanul 
költséges. Sokszor nincs is vállal-
kozó ilyen egészen kicsi, egyedi 
munkákra. Jó volna, ha koordinál-
nák az önkormányzatok az ilyen 
kis volumenű teendők elvégzését. 
Nem kell ingyen felajánlani, nem 
az a lényeg. Meghirdethetnék 
a lehetőséget, és közvetíthetnének 
a megrendelők és a vállalkozók 
között. Mérje fel mindenki (társas-
házak, intézmények), milyen mun-
kát szeretne inkább szakemberrel 
elvégeztetni, és ha összegyűlik 
egy-két napra vagy hétre való meg-
rendelés, akkor azt folyamatosan 
tudnák teljesíteni a vállalkozók. 
A kis megrendelések egyenként 
nem hatékonyak, mert a kiszál-
lás viszi el az idő és az energia 
nagy részét. A méretgazdasá-
gosság a kiadásokat is jelentősen 
csökkentené. Külön előnye lenne 
a szervezett ápolásnak, mivel így 
olyan munkákat is elvégeznének, 
amelyek éppen a kicsiségük miatt 
hanyagolódnak el. Gyakran elő-
fordul például, hogy egy kerület-
ben, térségben elterjed valamilyen 
gomba- vagy rovarfertőzés, amely 
hatékonyan csak a teljes fertőzött 
növényállomány permetezésével 
szüntethető meg.

Jártamban fogalmaztam ezt 
a cikket. Csak abban a körülbelül 
250x300 méteres tömbben, ahol 
a társasházunk áll, láttam az ut-
cáról egy-két napi munkával el-
távolítható kiszáradt fát, fertőzött 
bokrot, amelyek helyére szemet 
gyönyörködtető és hőséget fékező 
növényeket képzelnék el.

Kovács Gizella,
a Levegő Munkacsoport  

önkéntese

Ne késlekedjünk  
A ZÖLDíTÉSSEL!

37,3 °C
36,4 °C

46,4 °C

61,1 °C

44,6 °C

48 °C

26,3 °C

26,2 °C

22,8 °C

26,7 °C

27,4 °C
26,8 °C

1 Ld. http://levego.hu/zoldlevel/
2 https://rdt.budapest.hu/
3 https://budapest.hu/Lapok/Kiemelt-fejleszt%C3%A9si-c%C3% 
A9lok,-k%C3%A9zik%C3%B6nyvek.aspx#zoldinfra_fuzetek
4 Ld. például: https://morzsafarm.hu/12-gyorsan-novo-kuszonoveny-amely-beborit-
es-eltakar

Nyáron a hőségnapokon a város és a kerület egyes részein 
hat-nyolc Celsius-fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet. 
Ez arra vezethető vissza, hogy a Nap a burkolt felülete-
ket, az aszfaltot, az épületeket erősebben felmelegíti, mint 
például a zöld felületeket, a parkokat, és ezek visszasugá-
rozva a hőt továbbforrosítják a levegőt. A beton, az aszfalt 
és a falak nagyobb arányban nyelik el a napsugárzást, mint 
ahogy visszaverik, így el is tárolják a meleget, illetve a fa-
lak a szelet is gátolják. Mindezek hatására éjszaka kevés-
bé tud lehűlni a levegő a városokban. A hőszigetek kiala-
kulásában meghatározó szerepet játszanak a beépítettség 
és az épületmagasság, illetve ezek területi kiterjesztései is.

A hosszan tartó extrém meleg nemcsak a mi szerveze-
tünket viseli meg, hanem a háziállatokét és természetesen 
a településeken vadon élő állatokét is. A városban a leggya-
koribb házi kedvencek a kutyák. Ha a járdán vagy tereken 
sétálva különösen melegünk van, jusson eszünkbe a gyako-
ribb folyadékpótlás, ami nemcsak ránk, hanem kis kedven-
ceinkre is vonatkozik.

A felforrósodott aszfalt is problémát jelent. Míg a mi 
talpunkat a cipőnk megvédi a leégéstől, a kutyákét nem 
védi semmi, ezért a tappancsukon akár égési sérüléseket 
is szenvedhetnek. Az ebek méretükből adódóan ráadásul 
közelebb vannak a meleget sugárzó burkolt felületekhez, 
így nekik még nagyobb hőstresszt jelenthet egy napköz-
beni séta, mint nekünk, embereknek. A meleg napokon 
épp ezért a nagyobb sétákat reggelre, kora délelőttre vagy 
az esti órákra időzítsük, és lehetőleg parkokat, zöldterüle-
teket célozzunk meg a járdák helyett, mert ott pár fokkal 
hűvösebb van. 

A kertben tartott kutyákat is védenünk kell a hőségtől. 
A láncon tartott állatoknál mindenképp figyeljünk arra, 
hogy ne maradjanak a tűző napon. Adjunk nekik naptól 
védett, árnyékos, hűvös helyet, ahova szabadon el tudnak 
bújni, és naponta többször kapjanak friss vizet az élelem 
mellé. A kutya pusztán lihegéssel hűti magát, ami néha 
nem elegendő, ilyenkor keresi a hűvös helyet, padlót, aho-
vá fekve hűtheti magát. A hőség elviselésében segíthet 
bundájának benedvesítése, vagy akár az állat úsztatása is. 
Semmiképp sem szabad a kutyákat (vagy más állatokat) 
a tűző napon hagyott, felforrósodó autóba zárni, erre fi-
gyeljünk oda.

Ha az állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg 
a szájából. Ha a nyelvének a színe sötétebb lesz a megszo-
kottnál, az hőtorlódást vagy hőgutát is jelenthet. Ilyenkor 
életmentő lehet a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi 
segélykérés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az a gazda, aki nem figyel 
kellőképpen kedvencére, az állatkínzás bűncselekményét 
követi el, amiért két évig terjedő szabadságvesztéssel is 
sújtható.

Forrás: Itthon: Hőség: így vigyázzon  
házi kedvencére a kánikulában | hvg.hu

Lakásban tartott kisállatok
A felmelegedő lakásokat a felforrósodó autókhoz hason-
líthatjuk. A szellőzés nélküli zárt térben hagyott állatok 
fokozott veszélynek vannak kitéve. Ennek az az oka, hogy 

sok állat – például az achátcsiga – nehezen bírja a meleget. 
Az achátcsigák 25 fokos hőmérsékletig megélnek a lakás-
ban, de ennél melegebb környezetben elpusztulnak.

A tengerimalacok leginkább 16–20 Celsius-fokon érzik 
jól magukat, ezért a malacok férőhelyeként 
a lakás egy huzatmentes, világos pont-
ját válasszuk, ahol nincs közvetlen 
napfény.

Amikor nyári szabadság-
ra megyünk, fontos, hogy 
ne hagyjuk a háziálla-
tokat magukra, mert 
néhány hőségnap 
alatt a vártnál job-
ban felmelegedhet 
a lakás. Az etetést 
több napra előre is 
megoldhatjuk, de 
a friss ivóvíz pót-
lásáról és a lakás 
szel lőzte tésérő l 
legalább naponta 
gondoskodni kell. 
Az önitatók nagy 
segítséget jelenthet-
nek, ám előfordulhat, 
hogy az adagolónál 
a fémgolyó beszorul, 
és hamar kicsepeg belőle 
az ivóvíz. Ha elutazunk, nya-
ralunk, és nem tudjuk magunkkal 
vinni házi kedvencünket, kérjünk 
meg egy rokont vagy szomszédot, hogy 
nézzen rájuk naponta.

Nyulak
A nyulak számára a hőség sokkal inkább veszélyes, mint 
a hideg. Ők nem tudnak izzadni vagy a kutyák módjára 
nyelvüket kilógatva hőt leadni, csak a fülükben kitágult 
erek és a megfelelő légzés segít nekik. Ez azonban nem túl 
sok. Szükségük van ránk is.

Ha nyuszink egy forró napon sokáig kedvetlenül, 
bágyadtan fekszik a ketrecben, vagy éppen ellenkezőleg, 
bolond módjára összevissza rohangál, dülöngél, erőtelje-
sen zihál, étvágytalan, túlhevült – esetleg remeg, netán 
eszméletét veszti, nem reagál a környezetére –, akkor való-
színű, hogy hőgutát kapott. Ilyen esetben a lehető leggyor-
sabban vigyük hűvös helyre, és terítsünk rá egy nedves 
törölközőt! Próbáljuk itatni: ha magától nem iszik, egy 
tiszta pipettával vagy fecskendővel juttassunk folyadékot 
a szervezetébe! Ha az eset súlyosabb vagy a nedves töröl-
közőtől nem lesz jobban, fektessük a nyuszit egy tálba, 
amelybe töltsünk körülbelül egy centis magasságig hűvös 
(nem túl hideg) vizet! Ha nem javul hamar az állapota, vi-
gyük állatorvoshoz! A hőgutában szenvedő állat könnyen 
elpusztulhat.

Forrás: Kinti tartás: Minden, amit  
a nyuszikról tudni kell! (webnode.hu)

Énekes madarak
A kerti madarak etetésére csak télen van szükség, itatá-
suk viszont egész évben igen lényeges feladat. A hőség-

napok idején a friss ivóvíz számukra is létfon-
tosságú. Mivel a madarak a tolluk alatt 

megbúvó kártevőktől télen homokfür-
dővel, nyáron pedig vízzel tudnak 

megszabadulni, a nyári idő-
szakban is gondoskodnunk 

kell a fürdési lehetőség-
ről. A leglényegesebb 

az itatásnál és a ma-
dárfürdőnél – hason-
lóan a téli madárete-
téshez – a friss víz 
rendszeres, napi 
szintű pótlása, 
a biztonságos ita-
tótál (a fulladásve-
szély elkerülése), 
valamint az itató 
rendszeres heti fer-
tőtlenítése, megelő-

zendő, hogy a vízzel 
kórokozók jelenjenek 

meg, és pusztítsák ked-
venceinket. Ha az itatást 

elkezdtük, lehetőség sze-
rint egész nyáron, vagy akár 

az egész évben folytassuk! Sok 
élménnyel, illetve fényképfelvétel-

lel lehetünk így gazdagabbak.
A madáritatók és -fürdők kialakításának 

fontosabb szempontjait a Magyar Madártani Egyesület 
alábbi cikkében foglalja össze, amelyet szívesen aján-
lunk figyelmükbe: https://www.mme.hu/itato_es_madar-
furdo?fbclid=IwAR16OMcd-JUyNYjEws3JkiedRVTB-
m03D0_swMozyU_Y9u6dutsi5yaV6dzk

KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 azonosító számú, 
„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletfor-
málás Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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AlKAlmAzKodás A KlímAváltozáshoz II.

Állatok és a hőség – a felelős állattartás  
kérdései a nyári hőhullámos időszakokban

A kutyák 
és a városi 
hőszigethatás

...hat-nyolc esztendő alatt 
pedig teljesen befedi.

Szinte magától felfut 
a borostyán a kerítésre…

aktuális aktuális
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ÜNNEPI KERTMOZI 
Augusztus 20. alkalmából süteménykósto-
lással egybekötött ünnepi vetítéssel várja 
az érdeklődőket a Bikás parki kertmozi. 
A rendezvény 19 órakor kezdődik közös-
ségi sütizéssel, a látogatóknak lehetőségük 

lesz megkóstolni a Magyarország Tortája 
és a Magyarország Cukormentes Tortá-
ja versenyek idei győzteseit, azaz a mé-
zes-körtés Napraforgót és a sárgabarackos 
Beszterce Rózsáját. A 20.30 órakor kezdő-
dő vetítésen egy igazi klasszikus, a magyar 
filmtörténet egyik legszínesebb és legszó-
rakoztatóbb vígjátéka, Makk Károly 1954-
es Liliomfija kerül vászonra.
Augusztus 20-i Bikás parki mozi
2021. augusztus. 20. – Bikás park

ELŐADÁS
Kerültek már olyan helyzetbe, amikor min-
den annyira balul sült el, hogy a végén már 
csak nevetni tudtak a saját balszerencséjü-
kön? Az Óvóhely Hogyan legyünk boldog-
talanok című darabja ezt a lelki állapotot, 
a sajátos öniróniát helyezi a középpontba. 
Igazi színházi stand-up szeminárium lelki 

önsanyargatóknak, ahol mindenki tökélyre 
fejlesztheti a szorongás és a társadalmi el-
várások miatti feszengés művészetét. Ezen 
az estén elsajátíthatja az önkínzás alapjait, 
kiművelheti magát önsajnáltatásból, és ma-
gáévá teheti az önsorsrontás haladó és profi 
eszköztárát. Megtudhatja, hogyan veszítse 
el barátait három lépésben, megismerheti 
a párkapcsolatok elrontásának ősi titkait 
– és más egyéb módszereket, hogy fájjon 
a tükörbe nézni. Ez nem humbug, ez tudo-
mány! Amerikai módszer alapján! – olvas-
ható a darab ajánlójában.
ÓVÓHELY Kultúrbunker  
– Hogyan legyünk boldogtalanok?
2021. augusztus 17. 19.30

JÓTÉKONYSÁGI 
PROGRAM
Az Összefogás a Szánhúzókért Alapít-
vány újra megrendezi jótékonysági ese-
ményét az árva szánhúzó kutyák javára. 
Jótékonysági vásár, szépségverseny, kutyás 
bemutatók, és persze tombola vár minden 
résztvevőt a Dürer Kertben. A rendez-
vényre a belépés ingyenes, adományo-

kat, nyereményfelajánlásokat a tombolára 
és a vásárba viszont köszönettel fogadnak 
a szervezők. A programra bármilyen nem 
agresszív kutyát be lehet vinni, de az oltási 
könyvüket a bejáratnál be kell mutatni!
11. Ebfieszta – Dürer Kert
2021. augusztus 14.
http://www.durerkert.com/

CSALÁDI PROGRAM
Izgalmas légibemutatókra, földi látványos-
ságokra és gyermekprogramokra számít-
hatnak egy egész napos családi rendezvény 
látogatói 2021. augusztus 21-én a Budaörsi 
Repülőtéren. Már javában zajlik a Budaörsi 
AirShow3 szervezése, amelyen olyan gé-
peket is megcsodálhatnak, mint példá-
ul a Boeing 737-800. A Retro Sky Team 

produkciója mellett helikopteres, műrepü-
lő- és ejtőernyős bemutatókkal, oldtimer 
és harci repülők kiállításával, valamint 
gyermekfoglalkozásokkal és játékokkal 
várják a résztvevőket. Az Airshow prog-

ramjait a Budaörsi Repülőtér honlapján fo-
lyamatosan frissítik. A belépés díjmentes, 
de az aktuális jogszabályok alapján érvé-
nyes védettségi igazolványhoz kötött.
http://www.budaorsirepuloter.hu/ 
airshow

FEJLESZTŐ KÖNYV
Hamarosan jön a bölcsődei, óvodai beszok-
tatások ideje, ami minden gyermek életében  
mérföldkő. Le kell válnia a szülőkről, egy 

új, társas közösség aktív tagjává kell válnia. 
A szocializációs folyamat sokszor szoron-
gást vált ki a gyerekekből. Negatív érzelme-

ik módosításának, árnyalásának képessége, 
a velük való megküzdés egész életüket végig 
kíséri majd. Ennek a fontos kompetenciának 
a korai kibontakoztatásához ad könnyen kö-
vethető stratégiát és szemléletes eszközöket 
az érzelmi fejlesztő füzet. A kiadvány olva-
sása során a kisgyerek felismerheti, milyen 
érzéseket kelt benne, ha a dolgok nem úgy 
történnek, ahogyan szeretné. Ilyenkor akár 
jogosan érezhet csalódottságot, szomorúsá-
got, dühöt, de be is láthatja, hogy ha ragasz-
kodik kellemetlen érzéseihez, ha helytelenül 
viselkedik, akkor nemcsak hogy nem fogja 
jobban érezni magát, de az eredetinél ne-
hezebb helyzetbe is kerül. A munkafüzet 
egy konkrét eszköz, amit bármilyen nehéz 
helyzetben előhívhat a kicsi, ha konfliktusba 
kerül valakivel.
Szloboda-Kovács Emese:  
Hogyan győzd le a haragod
Móra Kiadó

MŰVÉSZET
Kőrössy Albert Kálmán a századforduló 
magyar építészettörténetének méltatlanul 
elfeledett alakja. Habár neve a nagykö-

zönség számára rejtve maradt az elmúlt 
évtizedekben, munkái sokaknak lehetnek 
ismerősek, ha visszagondolnak a budapes-
ti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban töltött 
évekre, a Váci utcai Philanthia virágüzlet 
kirakatára vagy az egykori tisztviselőtelepi 
főgimnáziumra a Hungária körúton. 
Holnap Kiadó: Az építészet mesterei
Baldavári Eszter:  
Kőrössy Albert Kálmán
www.holnapkiado.hu

Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.

ŐSZi  
TANFOLYAM AJÁNLÓ 
A nyári szünidő után szeptemberben újra 
indulnak a közösségi ház tanfolyamai, ame-
lyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

AiKi-KEN
Hagyományos japán kardvívás
szerda: 17.30–18.30

ALKOSS BÁTRAN!
Képességfejlesztő kézműves  
foglalkozás gyerekeknek
csütörtök: 17.00–18.00

AZÚR RAJZ-  
ÉS FESTŐSTÚDiÓ
Képzőművészeti foglalkozás  
gyerekeknek és felnőtteknek
péntek: 17.00–19.00

DZSESSZBALETT
Táncoktatás gyerekeknek, három  
korcsoportban
kedden és pénteken délután

MESEVÁROS
Drámapedagógiai foglalkozás  
kisgyermekeknek
szerda: 16.15–17.00, 17.15–18.00

RiNGATÓ
kedd: 9.30–10.00, 10.15–10.45

TÁNCOS AEROBiK
Mozgás, alakformálás, tánctanulás...
hétfőn és csütörtökön délután

TÁRSASTÁNC
csütörtök: 19.00–20.00 (kezdő),  
20.00–21.00 (haladó)

ZENGŐ-BONGÓ
Zenés, játékos foglalkozás kicsiknek
szerda: 9.30–10.30

További ajánlatok honlapunkon:
https://akh.ujbuda.hu

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

Az intézmény állandó  
kiállításai minden 
héten kedden, csü-
törtökön és szom-
baton 14–18 óráig 
látogathatók védett-
ségi igazolvány  
megléte mellett.

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2. 
https://www. 
facebook.com/ 
kelenvölgyi_kh

Augusztus 23–27. 
Filmes napközis tábor  
Kelenvölgyben 10–14 éveseknek
A filmkészítés fontos alapjai
Táborvezető: Kinyó Ferenczy Tamás  
dokumentumfilm-rendező,
producer, magyar nyelv és irodalomtanár
Jelentkezés és információ:  
kkh@ujbuda.hu

Augusztus 25. 15.00–16.00
Digitálismédia-műveltség szülőknek
Média, online média, gyermekvédelem; le-
hetőségek, kockázatok, megoldások. Hová 
forduljunk, ha káros tartalommal találko-
zunk?
A részvétel ingyenes.
Jelentkezés és információ: 06/20/2158620, 
mozga@clubnetcet.hu

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.

Augusztusban is Amfite-
átrumi esték minden csütörtökön 19 órától 
a Gazdagréti Közösségi Ház előtti amfite-
átrumi színpadon. Rossz idő esetén a ház-
ban kerül megrendezésre a program.

A koncertek ingyenesek, várunk min-
denkit szeretettel! Részletes informá-
ció a közösségi ház Facebook-oldalán 
és a helyszínen.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos utca 8.

Tanfolyami ajánló
Augusztus 23–24. 
9.00–16.00
Gyermek agykontroll-
tanfolyam  
10–14 éveseknek
Részvételi díj: 25 000 Ft/gyermek, testvé-
reknek kedvezmény, szülőknek ingyenes
Jelentkezés: Kovács Erika oktatónál
06/20/2113527, info@kovacserika.com
További információk:  
www.kovacserika.com

Augusztus 25. 9.00–15.00
Segítek tanulni tanfolyam 
Egynapos intenzív tanfolyamok 10–14 
éveseknek
A program célja a tanulási, kapcsolati, 
kommunikációs kultúra fejlesztése. Olyan 
módszereket, technikákat, lehetőségeket 
ismernek meg a gyerekek, amelyek lehető-
vé teszik, hogy a kurzus elvégzése után job-
ban tudjanak tanulni, javuljon a viszonyuk 
önmagukhoz, társaikhoz, tanáraikhoz, 
családjukhoz, magabiztosabbak, barátsá-
gosabbak, együttműködőbbek legyenek, 
energiáikat az értékes, alkotó tevékenység 
irányába tudják mozdítani.
Részvételi díj: 10 000 Ft/gyermek
Jelentkezés: Kovács Erika oktatónál
06/20/2113527, info@kovacserika.com
További információk: www.kovacserika.
com

Bélavári Balett 
Klasszikus balett óvodáskortól
hétfő, szerda: 16–17 óráig ovis
17–18 óráig iskolás, felnőtt
Vezeti: Bélavári Panni balettmesternő 
Részvételi díj: 1200 Ft /alkalom

Szenior örömtánc
vasárnap:16.30–18.00
Vezeti: Drimál Andrea

Augusztus 25. 20.00
ismerős Extra – online
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz 
kötődő ismert, érdekes személyiségekkel. 
Vendég: Kresák Ágnes, az Őrmezei Ku-
tyaiskola vezetője. Házigazda: Földi An-
namária kulturális szervező. A programot 
az ŐKH Facebook-oldalán közvetítjük. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Kövessék Facebook-oldalunkat!

kult

újbudai 
kulturális ajánlat+1

kult

Ugorjon be hozzánk
Új Fressnapf áruház - kis kedvence is imádni fogja

SAVOYA PARK – Budapest XI., Hunyadi János út 19.
*Az akció 2021. augusztus 12-én és 13-án érvényes a Savoya Parkban lévő Fressnapf áruházban a készlet erejéig. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

augusztus 12-13.-20%
MINDENRE*
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Közösségi házak ajánlója 

CSAPAT NEVE és LÉTSZÁMA, a CSAPAT 
KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, TELEFONSZÁMA, 
E-MAIL CÍME. 70 CSAPAT JELENTKEZÉSÉT 

TUDJUK FOGADNI, A BEÉRKEZÉS SOR-
RENDJE SZERINT. A CSAPAT LÉTSZÁMA 

MAXIMUM 6 FŐ LEHET, KÍSÉRŐVEL, 
GYERMEKKEL EGYÜTT. 

REGISZTRÁCIÓ  
SZEPTEMBER 6-IG
A KÖVETKEZŐ ADATOKKAL:

A GAZDAGRÉTI ÚT ÉS  
A RÉTKERÜLŐ ÚT KÖZÖTTI PARKBANSZEPTEMBER 18.

A főzéshez egy pontyot és a tűzifát 
ezúttal is ingyenesen biztosítjuk minden 

határidőre jelentkező csapatnak.
A verseny 8.00 – 13.00-ig tart, 

a rendezvény 15.00 órakor zárul. 
A versenyről folyamatosan bővülő  

információkat a www.ujbuda.hu oldalon, 
illetve az Újbuda újság következő lapszá-

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

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

Caring         City a gondoskodó város

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!

60+ programajánló

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 ér-
deklődőket.

 � A XI. KERüLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodája nyári 
szünetet tart. Az újbudai Fidesz munkatársai a zárvatartás alatt 
továbbra is várják az érdeklődők megkeresését telefonon, va-
lamint elektronikus úton. Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11., 
mobil: +36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web: fa-
cebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.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 levele-
iket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Face-
book-oldalon!

 � A XI. KERüLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, e-mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted is 

sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan 
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere, és csat-
lakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/aktivista-jelentkezes

 � 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
Az új oltások kötelezővé tétele ellen, a gyermekek oltása, a vé-
dettségi igazolvánnyal nem rendelkezők hátrányos megkülön-
böztetése és a lezárások ellen aláírásgyűjtést indított a párt a mi-
hazank.hu/lezarasellen címen. A Mi Hazánk szervezésében nyolc 
nemzeti szervezet összefogásával lesz megemlékezés Budapes-
ten a Rongyos Gárda 100. évfordulós jubileumán, a nyugat-ma-
gyarországi szabadságharc kirobbanásának 100. évfordulóján, 
augusztus 28-án 17 órától a Farkasréti temetőben. XI. kerületi 
ügyekben a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél, or-
szággyűlési képviselőjelöltjénél és önkormányzati képviselőjé-
nél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.
hu, 06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási le-
hetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelent-
kezes 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 része-
se 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.

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+

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

Nyári szünet  
az Újbudai Szenior 
Programközpontban
Tájékoztatjuk a Kedves Ügyfeleket, hogy 
2021. augusztus 1-jétől a Bölcső utcai 60+ 
programközpont zárva tart. Nyitás: 2021. 
szeptember 1. 8.00 óra.

A Kérő utcai központ változatlanul nyit-
va tart hétköznap 9–14 óráig.

A járvány enyhülésével újra 
lehetőségünk nyílt szabadtéri 

és beltéri 60+ programokat 
szervezni. A foglalkozások 

a megelőző szabályok betar-
tásával látogathatók. Kérjük, 

előírásainkról előzetesen tájéko-
zódjanak az idosbarat.ujbuda.hu  

weboldalon vagy  
a 60+ programközpontokban 
elhelyezett tájékoztatókban!

Hahota jóga
minden hétfőn 7.00 órától
Filozófusok szoborparkja a Gellért-hegyen, 
a földalatti víztározó felett
minden kedden és csütörtökön 8.00–9.00
Bikás park, kosárlabdapálya

3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Cirmos utcai park, rossz idő ese-
tén: Kérő utcai 60+ programközpont;
minden hétfőn, szerdán és pénteken 10.00 
órától

A 60+ Médiaműhely 
A médiaműhely rádiósainak magazinmű-
sora a Civil Rádióban (internetes)
augusztus 21. 12.00–13.00 
http://civilradio.net/

Augusztus 23. 
Városismereti séta 
Domoszlai Erzsivel 
Séta a Várkert Bazárban és a Várban
Találkozás: 9 órakor a Móricz Zsigmond 
körtéren, a Gombánál
Kényelmes cipő ajánlott. A sétákat vezeti: 
Domoszlai Erzsébet önkéntes domoszlai.
erzsebet@gmail.com

Augusztus 25. 14.00 
Duna-Ipoly Nemzeti 
Park előadása: Újbuda, 
természetesen!
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)
Az előadáson szó esik Újbuda tájtörténe-
téről, valamint arról, hogy napjaink váro-
si környezetében miért fontos megőrizni 
a még megmaradt természetes, természet-

közeli zöld területeket. 
Az előadást a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársa, 
Kremnicsán János tartja.

Augusztus 31. 9.00
Fedezzük fel  
a Füvészkert botanikai 
csodáit! 
Kirándulás a Füvészkertbe a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park szervezésében. Túravezető: 
Kremnicsán János, a nemzeti park munka-
társa. Jelentkezés: augusztus 23-ától a Kérő 
utcai programközpontban személyesen, 
hétköznap 9–14 óráig (a csoportlétszám 
függvényében). 

Kérjük, hozza magával: 60+ kedvez-
ménykártyáját, lakcímkártyáját és szemé-
lyi igazolványát. Kérjük, előzetesen tájé-
kozódjanak a jár vány ügyi szabályainkról 
elérhetőségeinken!
Részletes információt a jelentkezést köve-
tően kapnak a programról.

Természetjárás
Cserhát-hegység
Hollókő–Szár-hegy–Farkaskút-völgy–
Kéz-kilátó–Hollókő ófalu; táv: 7–8 km, 
szint: 100 m 
Találkozó: augusztus 28. 8.15, Stadionok 
Volán pu. (ind. 8.40); ingyenes; szervező: 
Méri Sándorné, (Caola) 06/30/549-8457. 
Előzetes jelentkezés szükséges augusz-
tus 23-áig. Jegyvásárlás: Hollókőig előre 
megváltva, visszafelé a buszon vásárol-
ható meg. 

Budai-hegység
Budaliget–Zsíros-hegy–Nagykovácsi vagy 
Remeteszőlős; táv: 12 km, szint: 250 m
Találkozó: szeptember 1. 9.00, Hűvösvölgy, 
villamos-végállomás; ingyenes; szervező: 
Somóczi Szilvia (Caola) 06/30/340-3490. 
Előzetes jelentkezés szükséges (délután 
16–19 óra között).

Pilis-hegység
Két-bükkfa-nyereg–Pilis-nyereg–Vörös 
út–Bacsina-völgy–Piliscsév; táv: 8 km, 
szint: 100 m
Találkozó: szeptember 4. 8.30, Batthyány 
tér, HÉV (ind. 8.38); ingyenes; szervező: 
Tatár Loránd (Műanyag SC) 06/20/313-
9774. Előzetes jelentkezés szükséges.

Felhívás a 100 évnél idősebb 
kerületi polgárok  
és hozzátartozóik részére

Kedves Olvasóink!
Az Idősbarát Önkormányzat díjjal kétsze-
resen is kitüntetett Újbuda Önkormányzata 
mindig kiemelt figyelmet fordít időskorú 
polgáraira. Ezen tevékenységének újabb 
fejezeteként Újbuda 2021 februárjától foko-
zottabb figyelmet fordít 100 esztendősnél 
idősebb polgáraira. Az Újbuda 60+ Program 
kéri azokat a 100 éves korukat már betöltött 
polgárokat, illetve hozzátartozóikat, hogy 
jelentkezzenek az Újbuda 60+ Program el-
érhetőségeinek valamelyikén, hogy fölve-
hessék Önökkel a kapcsolatot. Újbuda Ön-
kormányzata igény esetén – a születésnapi 
köszöntés és a mindennapokban meglévő 
figyelem mellett – tervei szerint interjúban 
mutatná be a száz esztendősnél is idősebb 
emberek élettörténetét. Az interjúk termé-
szetesen csak a járvány végeztével kezdőd-
nek, és kizárólag azokkal, akik vállalják 
a részvételt. Kérjük, hogy a kapcsolatfel-
vétel céljából minél előbb jelentkezzenek, 
hiszen fontos, hogy az időskorú emberek, 
valamint hosszú, tartalmas életük tapaszta-
latai, értékei minél nagyobb megbecsülés-
nek és tiszteletnek örvendjenek.

Jelentkezni az Újbuda 60+ Program ismert 
elérhetőségein lehet; telefonon, e-mailben 
vagy személyesen a nyitvatartási időben 
a járványügyi előírások figyelembevételé-
vel. 

A kapcsolat felvételét követően az ön-
kormányzat az adatokat kizárólag az adat-
kezelési 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 ada-
tai védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során sze-
mélyes adatok, illetve a kapcsolattartás érdekében lakcím, 
e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. A mega-
dott 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 köz-
hatalmi 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 ta-
lálható, mellékelt adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
Levélcím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. E-mail:gdpr@ujbuda.hu

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

Mozi  a Bikás parkban

Ternovszky Béla: 

Macskafogó
magyar-kanadai-NSZK 
animációs film, 96 perc, 1986

Az egerek sorsa megpecsételődött. 
Az X bolygón a vérszomjas macskák 
semmibe veszik a jogot,  
és az egértársadalom felszámolására  
törekednek. De megcsillan  
egy reménysugár, hiszen  
az egerek főtudósa feltalálja  

a megoldást.  
A titkosszolgálat 
azonnal aktiválja legjobb 

ügynökét, Grabowskyt, 
hogy még időben célba 

jusson a tervrajz...

Makk Károly:

Liliomfi
magyar vígjáték, 109 perc, 1954

A magyar színjátszás hőskorát idéző történetben 
a vándorszínész társulat éppen Balatonfüredre 
érkezik, ahol is Szilvay professzor gyám leánya és 
a nevelőnő nyaral. Mariska és Liliomfi, az ünne-
pelt színész, aki valójában Szilvay unokaöccse, 
minden előítélet ellenére egymásba szeretnek. 
Azt sem tudják, hogy a professzor már rég 
egymásnak szánta őket, bár találkozásukat 
nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy  
Liliomfi hagyjon fel a színészettel.  
A szerelmesek bájosan csúffá teszik  
az ájtatos képmutatást, a mohóságot,  
a zsarnokoskodást, majd együtt kelnek útra 
Thália szolgálóiként.

augusztus 20., augusztus 26., 20:30

Piknikvetítés 
párnát, pokrócot  

hozzanak magukkal!

székeket biztosítunk

19:00 „Magyarország tortája 2021”  
és mini új kenyér osztása

20:00	 ünnepi	köszöntők:	 
dr. László Imre, Molnár Gyula

20:30	 ünnepi	filmvetítés:	Liliomfi

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.
ELADÓ SASADON 1 szobás, 37 nm-es, fszt.-i 
lakás tulajdonostól: 06/70/743-5769.  
KERTET gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/
hétvégi házat venne Balaton/Velencei-tó vagy 
Szentendre/Duna-kanyar térségében 20 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.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA kémények 
bélelését, építését, kondenzációs kazánok 
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-
7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
KLÍMAKARBANTARTÁS, -tisztítás 
és -fertőtlenítés. 06/30/258-5434.
KLÍMATiSZTÍTÁS és -telepítés! Rövid 
határidővel. Tel.: 06/30/556-0501.

 �Gyógyászat 
GYÓGYPEDiKŰR, talpmasszázs otthonában: 
06/30/206-4801.

 � 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.

 � Állást Kínál 
ii. KERÜLETI VENDÉGLÁTÓEGYSÉGBE 
keresünk a konyhában otthonosan mozgó 
nyugdíjas hölgyet konyhai munkára. Feladatok: 
saláták, szendvicsek, sütemények,  
piték elkészítése stb.  
Érd.: 06/70/314-2559. 
CSALÁDiAS BUDAI könyvelőirodánkba 
betegség miatt sürgősen keresünk munkatársat 
könyvelői és egyéb feladatok ellátására. Szívesen 
látunk gyakorlattal rendelkező nyugdíjasokat is, 
akár részmunkaidőben. Önéletrajzukat Czerván 
Klára várja a czervank@gmail.com e-mail 
címen. 
ÚJBUDAi VENDÉGLÁTÓEGYSÉGBE heti 2–3 
napra keresünk takarítónőt. Tel.: 06/70/326-0326.

 � 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, MINDENFAJTA szőrmebundát 
vásárlok, teljes ruhanemű hagyatékot, 
kiegészítőket: 06/20/229-0986.

facebook.com/ujbuda

KÖVESSE HÍREINKET
FACEBOOK 
OLDALUNKON IS

MAFC KOSÁRLABDA TOBORZÓ
Augusztustól várjuk a 2010-ben született fiúkat!
Jelentkezés e-mailben: mafcalsos@gmail.com
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Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

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

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02
Weöres Sándor: Kánikula c. költeményéből idézünk 4 
sort.
Vízszintes: 1. Norvég könnyűzenei együttes. 4. Az idézet 
első sora (R, O, K). 10. Részben megpárol! 13. Ének. 14. 
… West, amerikai filmcsillag. 
15. Az orrához nyom. 17. Ver-
senyeredmény kétségbe vonása. 
19. Ritmikus dalszövegmondás. 
21. A rémálom megtestesítője 
a görögöknél, idegen helyesírás-
sal (IKELOS). 22. Ráday Imre. 
23. Szándék. 26. Állj! Elsőbb-
ségadás kötelező. 27. Kifent. 28. 
Az idézet második sora (H, Z). 
30. A mosás egyik fázisát végzi. 
32. Düh. 33. A krimi atyja (Edgar 
Allan). 34. Kuka. 37. Titkon fi-
gyel. 39. Nitrogén és kén vegyje-
le. 40. … Moore, „angyali” angol 
színész. 41. Fejvesztettség. 43. 
Annabelle Wallis. 45. Nyílt terü-
let határai! 46. Ismeretlen helyre. 
49. Borókapálinka. 51. Tengeri 
állat. 53. Bizakodik. 55. Keresz-
tül. 56. Orosz gépkocsimárka. 58. 
A diatonikus hangsor harmadik 
foka. 59. Régi zeneiskola. 61.Or-
dítani kezd! 62. Olasz szakrális 
zeneszerző (Lorenzo PEROSI). 
64. Szemmel érzékel. 65. Síkság. 
67. Itáliai reneszánsz író és költő 
(Pietro). 69. Csinál páros betűi. 
71. Esetleg. 72. Ritmikus Sport-
gimnasztika, röv. 73. Aranyrög!

Függőleges: 1. Juttat. 2. 
30 napi. 3. Annál lejjebb. 5. Annyi mint, röv. 6. Kossuth- 
és Jászai-díjas színművész (Dezső). 7. Good …, gumiabroncs 
márka. 8. Germánium vegyjele. 9. Kólika része! 10. A ló 
egyik haladási módja. 11. …-sav, a természetben is előfordu-
ló színtelen, korrozív, csípős szagú karbonsav. 12. „A Pál ut-
cai fiúk” egyik főszereplője (Feri). 16. Cselekedet. 17. Az idé-
zet harmadik sora (i, M, Á). 18. Bölcs zsidó király. 20. Ipse. 
24. Félig ketyeg! 25. Aprít. 27. Világűr. 29. Lel. 31. … Top, 
texasi bluesrockegyüttes. 32. Lóherelevél! 35. Az idézet ne-
gyedik sora (R, S, L). 36. … Range, a Sziklás-hegység 64 
km-es vonulata (TETON). 38. Kamasz. 41. Egyházi személy. 

42. Sógor. 44. Oscar-díjas amerikai színésznő (Shelley). 46. 
Cipelés. 47. Vértanúk városa. 48. Kiejtett betű. 50. Lovas alá 
teszik. 52. Magas testhőmérséklet. 54. Berlini kenyér! 56. 
Prágai domb. 57. Koszorús költőnk (János). 60. Menyegző. 

61. Ószövetségi személy, Júda második fia. 62. … avion, lé-
gipostával. 63. Kézzel jelez. 66. A közölt időponttól kezdődő-
en. 68. Olaj egynemű betűi. 70. Kétell!

Beküldendő: vízsz. 4., 28., függ. 17. és 35. Beküldési határ-
idő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, 
Pf.: 135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 13. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Szívrezzentő ko-
mor zivatarok villámmal cifrázzák az éjszakákat”. Nyertese: 
Botos Istvánné, 1117 Budapest, Október 23-a. u. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) ve-
hető át.
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2008 óta működik Budapest 
egyik kultikus underground 
szórakozóhelye, a Dürer Kert. 
Zuglóban indult, és töretlen 
lendülettel fejlődött, gyara-
podott, számtalan kulturális 
és zenei esemény törzshelyévé 
vált. Egy ideje azonban már 
új helyszín után kutakodtak 
a tulajdonosok. Meg is találták 
a legmegfelelőbbet. A „Dürer-
világ” Újbudára költözött.  
Nagy Zsolt ügyvezető  
tulajdonossal a kezdetekről,  
az újrakezdésről, a jövő nagy 
terveiről, és arról beszélgettünk, 
milyen is a Dürer-világ. 

Júniusban nyitotta meg kapuit a Dürer Kert 
a Kopaszi-gáton, és telt házakkal indított. 
Ez örömteli, hiszen az újrakezdés a pandé-
mia után a legtöbb szórakozóhelynek nagy 
gondot jelent. A Dürer Kert esetében rá-
adásul nehezített volt a pálya, hiszen évek 
óta keresik a megfelelő teret a régi, zuglói 
helyszín után. 

 �Milyen szempontok szerint folyt a ke-
resés, és mit vártok most ettől az új kör-
nyezettől?

A helyszínkeresés nagyon szövevényes tör-
ténet. Kicsit hányattatott volt az elmúlt idő-
szak. Annyit biztosan tudtunk, hogy az Aj-
tósi Dürer soron vége a pályafutásunknak. 
Tulajdonképpen már két éve kerestünk 
helyet. Jóleső érzés, hogy olyan közönsé-
günk, vagy inkább mondjuk úgy, közössé-
günk van, hogy mindenki próbált segíteni. 
Értem ezen a civil szervezeteket, cégeket, 
vagy akár önkormányzatokat is. Tisztában 

voltak a helyzetünkkel, és nagyon sok terü-
letet ajánlottak fel. Mi végignéztük mind. 
A BudaPart felajánlásának köszönhetően 
néztük meg ezt a helyszínt is, és bár első lá-
tásra ez nem az a miliő, amit a Dürer képvi-

selt eddig, mégis beleláttuk a lehetőséget. 
A nyitás óta eltelt néhány hét fényében ez 
jó döntésnek bizonyult. Azt látjuk, a régi 
közönségünk nagyon hűségesen és jó szív-
vel jön vissza, látogat minket, az újbudai 
közönség pedig még a zuglóinál is nyitot-
tabb arra, amit mi tudunk nyújtani. 

 �Mit tud nyújtani a Dü-
rer-világ? 

Amikor elindultunk, tulaj-
donképpen egy sima kert-
helyiséget szerettünk volna 
megnyitni. Aztán felfedez-
tük az akkori helyszín adott-
ságait, amelyeket hiba lett 
volna nem kiaknázni. Így 
lassan kiemelkedett a Dürer 
a romkocsmák világából. 
A zuglói épület tulajdonságai 
felkínálták, hogy több kon-
certtermet üzemeltessünk. 
Így tudtuk ötvözni a szóra-
kozóhelyet a kultúrával, folyamatosan gaz-
dagítottuk színesebbnél színesebb prog-
ramokkal, koncertekkel a sima „beülős, 
iszogatós” estéket. Ez lett a Dürer-világ. 
Ezt szeretnénk itt, Újbudán is továbbvinni. 
Mi csapatban dolgozunk, nem egyénileg 
dőlnek el a dolgok. Van egy csomó fiatal 
kolléga, sokat vitatkozunk azon, milyen 
programokat szeretnénk itt látni, illetve 
milyeneket fogadunk be, mi az, amiért mi 

hajtunk. Úgy szeretnénk szórakoztatni, 
hogy a fiataloknak kicsit megmutassuk azt 
is, nemcsak diszkó van a világon, hanem 
egy csomó izgalmas, minőségi program. 
Nem csupán úgy lehet szórakozni, hogy el-

mennek, és minden hét-
végén berúgnak. A Dü-
rer mást, többet kínál.

 � Az nem jelent kihí-
vást, hogy itt előtte-
tek diszkó volt?

Más arculatot szeretett volna a tulajdonos, 
és szerintem az önkormányzat is. Így nagy-
jából összetalálkoztak a célok. A Dürer to-
vábbra is marad a megszokott minőségben 
a zenei kínálatát illetően is. 

 � Vannak már konkrét tervek?
Egyszerre építkezünk belül és kívül. Le-
bontjuk az épület egyik felét, és felépí-
tünk egy 1000 fős, hét méter belmagas-

ságú nagytermet, közben üzemeltetjük 
a kertet. Ezt is folyamatosan fejlesztgetjük, 
szépítjük. Tehát amit most lát az, aki betér 
hozzánk, az lehet, hogy egy hónap múlva 
megint másképp néz majd ki. Olyan helyet 

igyekszünk csinálni, ahol 
mi is jól érezzük ma-
gunkat. A kollégáink 
és a tulajdonosok is itt 
tartják a születésnapo-
kat, ünnepeket. Olyan 
helyet kívánunk lét-

rehozni, ahol öröm egymással találkozni. 
Ez most – a pandémia árnyékában – még 
inkább felértékelődött. 

 � Egyéves távlatban gondolkodva, mi-
lyen célokat tűztetek ki magatok elé?

Továbbra is koncertekben gondolkodunk, 
az 1000 fős nagyterem mellett tervben van 
egy 300 fős kisebb is. Ezt már idén szeret-
nénk megnyitni, nyilván az engedélyektől 
függően. Nagyobb léptékű beruházás a nagy-
terem, ezt nagyon szeretnénk késő télen, kora 
tavasszal megnyitni – szintén az engedé-
lyeztetésektől függően –, jövő nyárra pedig 
már egy kész, átgondolt kerthelyiséggel ki-
egészülni, hangsúlyosan együtt élve a ter-
mészettel. Megtartanánk ezt a vadregényes 
hangulatot. A kertben hihetetlen lehetőségek 
vannak. Szeretnénk egy igazán menő ját-
szóteret, ami szintén egyedi világ lesz majd 
a tervek szerint. Én azzal nyár végén már 
elégedett lennék, ha sikerülne megismer-
kedni, megállapodni az új szomszédokkal, 
az új kapcsolatokkal, amelyeket az élet adott 
nekünk. Beleértve az önkormányzatot, a la-
kókat, az egyéb partnereket. Békés, nyugodt, 
hosszú távú együttműködést szeretnénk ki-
alakítani. Ez a legfontosabb. Jövő nyárra pe-
dig már nagyon jó lenne egyben látni a kertet, 
kicsit nagyobb méretben, és azokat az elkép-
zeléseket legalább részben megtapasztalni, 
bemutatni a közönségnek, amelyekről most 
beszélgettünk.

interjú

Dürer-világ: több 
mint kerthelyiség
Újbudára költözött  
a Dürer Kert

Az újbudai közönség 
még a zuglóinál is 
nyitottabb arra, amit mi 
tudunk nyújtani

T. E.

A nyár egyik legkedvel-
tebb kenegetője a Szerbiá-
ból származó ajvár. Ennek 
a gazdag ízvilágú zöldség-
krémnek alapjául a papri-
ka, padlizsán és fokhagyma 
szolgál. Azonban ahány ház, 
annyi recept kering szerte 
a világon. 

Kitűnő étek önmagában 
kenyérre kenve, kefírrel ki-
keverve sült húsok mellé, 
vagy akár levesek, pörköltek 
ízesítésére is használgató. 
Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje kacsamellének 
köretéhez használta fel. Íme, 
a rosé kacsamell receptje aj-

város gerslivel és sült pad-
lizsánnal!

Elkészítés: 
A melleket megtiszítjuk, 
bevagdossuk a bőrét, sóz-
zuk, majd serpenyőben 
mind a két oldalát meg-
pirítjuk egy kevés vajon. 
Dobhatunk mellé egy szál 
friss kakukkfüvet is. Ér-
demes hőálló serpenyőt 
választani, melyet rög-
tön sütőbe is rakhatunk, 
hogy a pirítást követően 
200 fokon 4-5 perc alatt 
ropogósra süssük a ka-
csánkat.

A pórét tisztítjuk, 
apró kockára vágjuk 

és a vajon átfuttajuk. 
A gerslit jól átmossuk, majd 

hozzáadjuk a póréhoz. Eny-
hén sózzuk, és az ajvárt is 
hozzátesszük. Felöntjük annyi 
alaplével, hogy ellepje, aztán 
lassan puhára főzzük, míg ká-
sás állaga nem lesz.

A padlizsánt 2x2 cm-es 
kockákra vágjuk, az olajat 
serpenyőben felhevítjük, 
és beletesszük a padlizsán-
kockákat. Sózzuk borsoz-
zuk, majd hozzáadjuk a vé-
kony félkarikára vágott lila 
hagymát. Pár perc után le-
vesszük a lángról, és hozzá-
adjuk a finomra vágott petre-
zselymet is. 

Tálaláskor a gerslit mélytá-
nyérba szedjük, ráhalmozzuk 
a padlizsánt, és a tetejére sze-
leteljük a kacsamellet.

Jó étvágyat kívánunk!

Rosé kacsamell színpompás 
körettel szervírozva

hozzávalók:
•	 4	db	pecsenyekacsamell

•	 6o	dkg	gersli
•	 1	db	nagyobb	pó

ré

•	 15	dkg	vaj
•	 3o	dkg	ajvár
•	 1	kg	padlizsán
•	 o,1	liter	olívaola

j

•	 1	csokor	petrezselyem
•	 1	db	közepes	li

la	
hagyma

•	 o,5	l	alaplé

közös
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Szeptember 5. 
Bikás park

Food Truck GaszTroFeszTivál
Moccanj Újbuda 

MozGásFeszTivál

Mese Zenebona
Okos gyalogos
Misi bohóc
Budai XI. Sportegyesület  
RG szakosztálya
Panic crew Tánciskola

Szivárvány Táncszínház

Balance ATC
Rock and Magic Sportegyesület

Petőfi Musical Stúdió

eGészséGsziGeT
GyerMekProGraMok

Kézműves vásároK Utcája

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

VAsTAg  
TAMás

RAdiCs 
gigi

A sportszeretők számára már az is hatalmas öröm volt, hogy 
a 2020 nyaráról 2021-re halasztott olimpiai játékokat meg 
tudták rendezni a japán fővárosban. Ilyenkor a rajongók 
legtöbbje az éremtáblázatot figyelik, de érdemes-e így mér-
ni az olimpiai sikert? Persze a média is az éremtáblát tolja 
előre, ám ennek az a veszélye, hogy sok valóban nagyszerű 
teljesítményt nem is értékelünk igazán. Ugyanúgy lehetett 
azonban örülni Olasz Anna nyíltvizi úszó fantasztikus, 
meglepetés negyedik helyének, mint Csipes Tamara és Med-
veczky Erika kajak kettes 500 méteren megszerzett hasonló 
eredményének. Újbuda Kiváló Sportolója, Csipes így nyilat-
kozott közösségi oldalán:

„A mai pálya a kajaktörténelem leggyorsabb pályája 
volt, a leggyorsabb ellenfelekkel. Hat  egység kajakozott 
rekordidőt. Ebben mi a 4. helyen értünk célba. Sajnálom, 
hogy lemaradtunk a dobogóról, de büszke vagyok, hogy 
helytálltunk egy ilyen brutális szeles pá-
lyán.”

Csipes Tamara nagy pillanata au-
gusztus 5-én következett be, amikor 
ezüstérmes lett a kajak egyes 500 
méteres futamában, legyőzve a cím-
védő Kozák Danutát. A hajrában még 

az új-zélandi győztes, Lisa Carrington elő-
nyéből is tudott faragni. Ez volt a legjobb 
egyéni  teljesítménye az olimpián, az első 
önállóan szerzett érme (kajak négyesben 
2016-ban Rióban már aranyérmet kapott).

Újbudai eredmények
Bragmayer Zsanett újbudai triatlonista már az olimpia első 
napjaiban remek eredményt ért el, amikor a 12. helyen 
végzett a nők versenyében. Kegyetlen időjárási viszonyok 
között, 56-an küzdöttek jégesőben, viharos szélben, hideg-
ben, a végén pedig magas páratartalmú levegőben úsztak, 
kerékpároztak, futottak a résztvevők. Zsanett nagyszerűen 
tartotta magát, az utolsó szám előtt már a 12. helyen volt, 
és ezt meg is őrizte. Bravúrja a magyar női triatlon legjobb 
eredménye. Újbuda büszke lehet triatlonista olimpikon-
jaira, hiszen a férfiaknál Tóth Tamás egyéniben a 29. he-
lyen végzett. A nyolcadik napon Zsanett és Tamás Kovács 
Zsófiával és Bicsák Bencével kiegészülve a vegyes váltóban 
állt rajthoz; az olimpián először szereplő versenyszám ban 
a mieink a 11. helyet szerezték meg.

A medencében is volt újbudai érdekelt. A 32 éves Ver-
rasztó Dávid a 4. helyen zárt 400 méteres vegyes úszásban; 
a mezőny legidősebb résztvevője esélyes volt a dobogóra, 
sokáig a harmadik helyen tempózott.

A férfi vízilabda-válogatott a 2008-as pekingi olimpia 
óta először került be a legjobb négy közé. Ehhez az újbu-
dai OSC csapatának játékosai is hozzájárultak, különö-
sen Manhercz Krisztián, aki a négy közé jutásért nagyon 
megszórta a horvátokat. Egymaga hét gólt dobott a végül 
15-11-re megnyert mérkőzésen (ő mégis azt az egy kima-
radt kísérletet sajnálta). Teljesítményéről a szövetségi ka-
pitány, Märcz Tamás úgy nyilatkozott, „kicsit haragszik” 
Krisztiánra, aki hadilábon áll a számokkal. Ő ugyanis azt 
kérte tőle a horvátok elleni meccs előtt, hogy „három-négy 
lövésből legyen két-három gól”. – Manó nagyon csúnyán 
becsapott azzal, hogy nyolcszor lőtt kapura, és hétszer 
be is talált – élcelődött a kapitány. Hárai Balázs, a másik 
OSC-s olimpikon az Egyesült Államok csapata ellen lőtt 
feledhetetlen svédcsavaros gólt. A végül 11-8-ra megnyert 
mérkőzésen 4-4-es döntetlennél jött Hárai bombája, aki 
háttal a kapusnak, hihetetlen gyors fordulással, vakon tü-
zelt a hálóba. Az elődöntőben aztán a görögök kiválóan 
erőltették a saját stílusukat a magyarokra, és ők jutottak 
a döntőbe. A bronzmeccset lapzártánk után játszották a pó-
lósok (mind a férfi, mind a női válogatott).

Kajak négyesben az előfutamból elsőként jutottak az elő-
döntőbe a magyar lányok, ugyancsak lapzártánk után de-
rül ki, hogy a Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, 
Kozák Danuta alkotta egység éremmel térhet-e haza.

D. B. S.

Újbudaiak  
Tokióban
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