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Göncz Árpád 1922. február 10-én született Budapesten. 
A Werbőczy Gimnáziumban érettségizett. Fiatalon tagja 
volt a cserkészmozgalomnak. 1939-től az Országos Föld-
hitelintézetben volt gyakornok, ezzel egyidejűleg a Páz-
mány Péter Tudományegyetem jogi karán 1944-ben sze-
rezte meg diplomáját. A Teleki Pál Munkaközösségnek is 
tagja volt. A háború végén hívták be a 25. hegyivadász 
pótzászlóaljhoz. 1945-ben megszökött a Németországba 
vezényelt egységtől. Többször is szovjet fogságba került, 
ahonnan mindig sikerült megszöknie.

1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba, ahol 
először az ifjúsági szervezet elnöke és a Nemzedék című 
lap szerkesztője volt. A Teleki Pál Munkaközösség aján-
lására 1945 februárjától Kovács Bélának, a Kisgazdapárt 
főtitkárának a személyi titkára volt 1947. február 25-éig, 
amikor a főtitkárt a szovjet hatóságok letartóztatták. 
A parlament feloszlatásáig a Kisgazdapárt képviselőcso-
portjának parlamenti titkára, 1948-ban, a Kisgazdapárt 
felszámolásakor három hétig a Katonapolitikai Osztály 
foglya volt. 1948 után segédmunkásként, hegesztőként, 
csőlakatosként dolgozott. 1952-től négy évig a Gö-
döllői Agrártudományi Egyetemre járt.

Az 1956-os forradalom alatt 
a Magyar Parasztszövetség-
ben dolgozott, november 
4-e után pedig részt vett 
a Magyar Demokra-
tikus Független-
ségi Mozgalom 
által benyúj-
tott memo-
randumok 
e l ké sz í -
tésében. 
1 9 5 7 -
ben se-
g í t e t t 
külföldre 
j u t t a t n i 
Nagy Imre 
A magyar 
nép védel-
mében című 
kéziratát. Május-
ban letartóztatták, 
és 1958. augusztus 
2-án a Bibó-per 
vádlottja-

ként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a fellebbe-
zés lehetősége nélkül. 1960 márciusában részt vett a váci 
éhségsztrájkban. Az 1963-as általános amnesztiával sza-
badult.

Ezután a Veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet 
szakfordítója volt, majd a Talajjavító Vállalathoz került. 
1965-től kezdve szabadfoglalkozású író, műfordító, töb-
bek között Tolkien, Updike, Agatha Christie műveinek 
fordítója.

1988. május 1-jén a Szabad Kezdeményezések Hálózatá-
nak egyik alapítója, majd az ebből alakult Szabad Demok-
raták Szövetségének (SZDSZ) is alapító tagja lett. 1988-tól 
az SZDSZ ügyvivője, majd 1989-től az SZDSZ Országos 
Tanácsának tagja. A rendszerváltás emblematikus esemé-
nyét, Nagy Imre és társai újratemetését szervező Történel-
mi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd alelnöke. 1989 
és 1990 között a Magyar Írószövetség elnöke, majd tisz-
teletbeli elnöke. 1990 májusától országgyűlési képviselő. 
1990. május és augusztus között az Országgyűlés elnöke, 

e minőségében május 2-ától augusztus 3-áig ideiglenes 
köztársasági elnök. 1990. augusztus 3-án 

választották meg a Magyar Köz-
társaság első elnökének.

1995-ben újabb ötéves idő-
szakra választották meg, 

posztját 2000. augusztus 
3-áig töltötte be. 2015. 
október 6-án hunyt el.

2012 novemberében 
Göncz Árpád négy 

gyermeke alapít-
ványt hozott létre 
életének és munkás-
ságának bemuta-
tására, az 1956-os 
forradalom emléke, 
a magyar demokra-
tikus és szabadelvű 
hagyományok ápolá-
sára, valamint Göncz 
Árpád művei, illetve 
a róla szóló művek 
megjelentetésének 

elősegítésére. 
A Wikipe-
dia alapján

„Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szol-
gálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védtele-
neket, akiknek sem a darutollas úri világban, 
sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában  
nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom  
versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük  
megvédeni önmagukat, s akik épp ezért  
leginkább szorulnak védelemre.”

(Göncz Árpád beiktatási beszéde  
a Parlamentben, 1990. augusztus 3.)

Göncz Árpád az én elnököm.
Az én köztársasági elnökömre büszkének lehet lenni. Az én 
elnököm egész életútja példás. Pedig a 20. század igazán 
megtépázta. Volt katona a II. világháborúban, harcolt a né-
metek, a fasiszták ellen, megszökött az orosz fogságból. 
A demokrácia rövid éveiben egy demokratikus pártban mű-
ködött. 1956-os szerepéről sokat tudunk, meg arról, hogy 
helyén volt a szíve. Kapott is egy életfogytiglanit. Sok-sok 
évet le kellett ülnie belőle, de ez sem törte meg.

Az én elnököm nem hódolt be azoknak a hatalmaknak, 
amelyekről úgy gondolta, nem méltók erre. Nem kun-
csorgott jó állásokért, nem kért kisebb-nagyobb tisztsé-
geket. Nem játszotta el azt, hogy ugyan élvezi mindazt 
a sok jót, amit meg lehet szerezni, de később már úgy 
emlékszik vissza, ő tulajdonképpen ellenálló volt. Az én 
elnököm talpig becsületes ember.

Jogot végzett, és járt a gödöllői agráregyetemre, de 
a diplomaszerzésig már nem engedték – politikai okok-
ból. Állítólag autogén hegesztőként is megállta a helyét, 
ha úgy hozta a sors.

Az én elnököm sokat fordított. A Gyűrűk urát egész 
nemzedékek az ő magyar hangján élvezhetik. De Updi-
ke boszorkányai is tőle tanultak meg magyarul, ahogy 
Hemingway vagy Golding sok hőse is.

Az én elnököm szépen és helyesen tud írni sarusokról 
vagy találkozásokról. Színpadi műveket is alkot. Amúgy 
nyelveket beszél, széles látókörű, művelt ember.

Az én elnököm tudta, hogy elnökként a nemzet egy-
ségét kell képviselnie. De azzal is tisztában volt, hogy 
akadnak olyanok, néha kormányon is, akik a szüksé-
ges egységet akarják széttörni. Akik azt képzelik, némi 
parlamenti többséggel a birtokukban például vihetik 
a köztévét, a közrádiót. Az én elnököm felismerte, hogy 
az ő alkotmányos kötelessége ilyenkor a valódi többség, 
a valódi nemzeti egység mellett fellépni.

Későbbi korok történészei talán azt is feltárják, milyen 
komoly szerepe volt abban, hogy a taxisblokádból nem 
lett nagyobb baj. Hogy a csetlő-botló, amatőrökkel teli 
új kormány egyes tagjainak hibájából nem lett vérontás.

Az én elnököm azt is tudja, hogy a nemtelen táma-
dásokkal felesleges törődni. Volt benne része elég – de 
sebaj. Érezhette mindig a polgárok döntő többségének 

a támogatását. A szeretetét. Az én elnököm léte bizo-
nyítja sokaknak, hogy a „politikus” mégsem a cinikus, 
a hatalomvágyó, a pénzéhes szinonimája.

Mondták rá olyanok, akik talán politikai elvakultsá-
guk okán nem értették meg, mekkora szerencséje volt 
az országnak, hogy ilyen elnöke van: könnyű neki, 
az elnöknek nincs valódi hatalma. Lehet akár szere-
tetreméltó, közkedvelt is.

„Árpi bácsinak” hívták, de a kedves nagypa-
pafigura komoly politikust takart, aki pontosan 
tudta, mit akar. „Árpi bácsi” volt, aki tege-
ződött népével, s a nép többsége megértette, 
ennél a „szervusznál” nagyobb megbecsülést 
nem kapott még politikustól.

Az én elnököm utódai – ki így, ki úgy – 
mégiscsak azt bizonyították elnökségükkel, 
nem is olyan könnyű elnöknek lenni. Göncz 
valóban az emberek elnöke volt – akkor, ami-
kor nem vésték még rá ezeket a lózungokat 
minden kapufára. 

Manapság a politikusok többségéről – 
a megveszekedett rajongókon túl – inkább 
rosszakat gondolunk. Néha túlzunk is ebben. 
Talán mert kevés a jó példa.

Éppen ezért kell Göncz Árpádra és az ő 
életművére büszkének lennünk, felidéznünk: 
lehet így is.

Az én elnököm népében állított magának 
ércnél maradandóbb emlékművet.

A mi elnökünk: Göncz Árpád.
Dési János

Száz éve született  
a Magyar Köztársaság  

első elnöke
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Biztosítja az önkormányzat az újbudai gyerekeknek az anafilaxiás sokk 
kezelésére szolgáló injekciót

Életmentő injekciók
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Almahéjból 
komposzt

Orosz Anna: a látványberuházások 
helyett a mindennapok  
élhetőbbé tételét szolgáljuk

Méltó környezet  
a jó élethez

A piac könnyen 
megeheti  
a kultúrát

A Pro Cultura díjas Faur 
Zsófi művészetről, a kultúra 
és a vendéglátás szimbiózisáról

11

Hamarosan már használható 
a Bölcső utcában a harmadik 

újbudai közösségi komposztláda

4
Nagyobb kukák, 

tisztább utcák

8

Újbuda vezetése döbbenettel értesült néhány hete annak a hét
éves kisfiúnak a haláláról, aki egy allergiás reakció miatt vesz
tette életét. Azonnal egyeztetéseket kezdeményeztek annak ér
dekében, hogy a kerület bölcsődéiben, óvodáiban és iskoláiban 
rendelkezésre álljanak az életmentő injekciók.

László Imre polgármester és Orosz Anna köznevelésért felelős 
alpolgármester tárgyalt a súlyos ételallergiával küzdő gyerme
kek szüleit képviselő édesanyával. Steinberg Johanna felajánlotta 
segítségét abban, hogy az önkormányzatot összeköti az AllerGé
niusz segítő, oktató szakembereivel.

Újbuda 28 önkormányzati fenntartású óvodai intézményében 
és nyolc bölcsődéjében haladéktalanul elkezdődik a szükséges 

injekciók beszerzésének előkészítése. Ezek 
darabja 15 ezer forintba kerül. A gyermekek 
védelme és biztonsága a legfontosabb, így 
ehhez minden körülmények között forrást 
nyújt az önkormányzat, továbbá felveszi 
a kapcsolatot az Újbudán működő iskolákat 
felügyelő tankerület veze
tőivel, és nekik is fel
ajánlja az anafilaxiás 
sokk esetén azonnal 
beadandó Epipent/
Anapent injekciókat. 

Lezárult a szavazás, kiderült, melyik közterületet 
nevezheti el Újbuda a tavaly elhunyt színészle
gendáról, a kerület díszpolgáráról, Törőcsik 
Mariról. A közel kétezer beérkezett 
szavazat összesítése után a Fe
neketlentó körüli park ke
rült ki győztesen, a voksok 
több mint 50 százalékával. 

Az elnevezés képviselő-tes
tületi döntés, valamint a Fővá

rosi Közgyűlés jóváhagyása után 
válhat hivatalossá.

A Feneketlen-tónál lehet  
a Törőcsik Mari park

3

Helyükre  
kerültek az új, 

nagy kapacítású, 
110 literes 

kukák a kerület 
legforgalmasabb 

csomópontjain

5

Látszik a fény  
az alagút végén

Akár már az év végére 
átadhatják az új 

Gyermekegészségügyi 
Központot és Egynapos 

Sebészetet

52%
903 

szavazat

182 
szavazat

127 
szavazat20 

szavazat

30%
1%

7%

10%
522 

szavazat

EGyÉB

ETELE 
tér

ETELE 
park

FüGGETLEnSÉGi 
park

FEnEKETLEn-Tó KörüLi 
park



 | 2022. február 16. | 2 3 | 2022. február 16. |  

A lassan csöpögő 
kormányzati források 
miatt tavaly akadozott 
a Gyermekegészségügyi 
Központ és Egynapos 
Sebészet kivitelezése, 
a fővárosi tőkeinjek-
ciónak köszönhetően 
azonban új erőre kapott. 
A Szent Kristóf 
Szakrendelő szomszéd-
ságában egy 85 ezer 
beteg ellátására képes, 
korszerű egészség-
ügyi komplexum épül, 
amely Dél-Buda mellett 
az agglomeráció egy 
részét is kiszolgálja.

Munkavédelmi sisakban járták 
végig az önkormányzat képvise
lői az épülő gyermekegészség
ügyi intézmény emeleteit, ahol 
már a gyógyító és a közösségi 
helyiségeket is elkülönítették 
egymástól. A beruházás számára 
tavaly nemcsak a pénzhiány je
lentett kihívást: a feltörő talajvíz 
és a kétszintes épületre húzott 
harmadik szint mérnöki kérdései
re is megoldást kellett találni. 

– A centrum megépítése 2010
ben és 2014ben is választási 
kampánytéma volt, mégsem tör
tént az égvilágon semmi – idéz

te fel a bejáráson László Imre 
polgármester, milyen régóta 
jelent meg az igény a kerület
ben egy önálló gyermekegész
ségügyi központ létrehozására. 

Az egykori iskolaépület átalakí
tása végül 2017ben, az Egészsé
ges Budapest program részeként 
kezdődhetett el. – Az önkor
mányzati önrésszel együtt 1,7 

milliárd forintból 
indult a beruhá
zás, ezt toldot
ta meg tavaly 
a főváros 1,4 mil
liárddal, idén pe
dig további közel 
1,2 milliárd forint 
áll majd rendel
kezésre. Ebből 
az összegből már 

megépülhet a komplexum – je
lentette ki a kerület vezetője, 
hozzátéve, „félkész mutatvány
ról van szó”, hiszen az építési 
tervekből kimaradt a diagnosz
tikai osztály, valamint a centru
mot a szakrendelővel összekötő 
folyosó. – Nem működhet úgy 
egészségügyi centrum, hogy 
esőben, hidegben kell átszállíta
ni gyerekeket a szakrendelőben 

elvégezhető vizsgálatra – jelen
tette ki László Imre. A polgár
mester szerint még nyitott kér
dés, hogyan teremtik elő azt a 2,5 
milliárd forintot, ami ahhoz kell, 
hogy a korszerű intézmény meg
felelően működjön.

– Rettentő a zsúfoltság a szak
rendeléseken, ezért létszükség
let, hogy minél előbb elkészüljön 
a Gyermekegészségügyi Központ 

– hangsúlyozta a bejárást vezető 
Lehoczky Péter. A Szent Kristóf 
Szakrendelő főigazgatója úgy 
véli, a XI. kerületben élő 22 ezer 
gyermek ellátásával még megbir
kózna a rendelőintézet, csakhogy 
egész DélBudáról és számos 
agglomerációs településről is ide 
járnak, ami 60–65 ezer gyereket 
jelent. – Ha hozzátesszük, hogy 
a közeljövőben 20–22 ezer lakás 
épül fel a kerületben, akkor 80–
85 ezerre nőhet az intézményünk 
ellátási köre, ezért elengedhetet
len egy önálló gyermekegészség
ügyi központ. Már látjuk a fényt 
az alagút végén, az év végére, de 
legkésőbb jövő tavaszra át lehet 
adni az intézményt – tájékoztatott 
a főigazgató. 

Az új központ a tervek szerint 
teljes körű, modern szolgáltatá
sokkal várja majd a pácienseket: 
17 féle gyermekszakellátás, há
ziorvosi rendelő, egynapos sebé
szet, fertőző részleg, ügyeleti he
lyiségek mellett egy úgynevezett 
sokktalanító is lesz az épületben 
(utóbbiban az életveszélyes ál
lapotba került gyerekek kaphat
nak ambuláns segítséget a mentő 
kiérkezéséig). A centrum a XI. 
és a XXII. kerületi gyerekek mel
lett az Érdről, Diósdról, Biator
bágyról és Törökbálintról érkező
ket is fogadja majd.

– Európai színvonalú egész
ségügyi intézmény épül Újbudán, 
amelyben a szakellátási formák 
mellett játszósarok, hidroterápia 
és gyermekpszichiátria is lesz – 
hangsúlyozta Orosz Anna alpol
gármester. A bejáráson részt vevő 
Tóth Endre, BudafokTétény ön
kormányzati képviselője örömét 
fejezte ki, hogy az egész délbu
dai régió számára magas szintű 
ellátást nyújt majd a központ. 

T. D.

Megvan az új építési engedély 
a Gellért-hegyi siklóberuhá-
záshoz, a projekt körül azonban 
még sok a bizonytalanság.

Budapest Főváros Kormányhivatala új 
építési engedélyt adott ki a Gellérthegy
re tervezett sikló megépítésére – közölte 
az MTIvel Walton Imre, a Gel
lérthegyi Sikló Kft. ügyvezető
je. (A 2009ben kiadott eredeti 
engedély idén február 1jéig volt 
érvényes.) A vasúthatósági eljárás 
még folyamatban van, az új kör
nyezetvédelmi engedélyt viszont 
már tavaly novemberben meg
kapta a projekt. Utóbbira a tervek 
megváltozott műszaki tartalma 
miatt volt szükség, mert az I. ke
rületi önkormányzat feltételének 
eleget téve a Tabánban, a korábbi 
elképzelésekkel ellentétben, nem 
épülne buszparkoló.

Az ügyvezető szerint a terület 
birtokba vétele után kezdődhet
nek a tereprendezési munkálatok 
és a régészeti feltárások, ezt kö
vetően indulhat a 13 hónapig tar
tó kivitelezés. (A Gellérthegyen 
a kelta időkben földvár volt – em
lékeztetett korábban a Magyar 
Építőknek adott interjúban Wal
ton Imre –, a sikló nyomvonala 
érinti ennek területét.)

A Gellérthegyi Sikló Kft. 75 
százaléka a magánbefektetők al
kotta SiklóBeruházó társaságé, 25 
százaléka a Fővárosi Önkormány
zat tulajdonában lévő Budapesti Közlekedé
si Központé (BKK). A telex.hu friss, az új 
építési engedélyről szóló hír után megjelent 
cikke szerint a két tulajdonos között nincs 
egyetértés a beruházás folytatását illetően. 
Név nélkül nyilatkozó fővárosi tisztviselők 

szerint az eredeti megállapodás ellehetetle
nült, miután megváltozott a vagyontörvény, 
és önkormányzati törzsvagyonon nem lehet 
idegen tulajdonú projektet építeni. (A vas
úti pálya és az állomások is önkormányza
ti területen épülnének meg, létesítésükhöz 
földhasználati engedély kell.) Siklót ugyan 
valóban szeretne a Fővárosi Önkormányzat, 
az I. kerületi és a XI. kerületi önkormány

zat is – hangsúlyozták a megszólalók –, de 
csak minimális közlekedési beruházásként. 
A fővárosnak van Gellért-hegyi zöldstraté
giája – tették hozzá –, egy közberuházásban 
megépülő és a főváros által üzemeltetett sikló 
nyeresége ennek a céljait szolgálhatná.

Szemét és hulladék helyett ismét az őshonos növényvilág ott
hona lehet a XXII. kerületi Tétényifennsík – közölte a Bu
dapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM). A vállalat szakem
berei decemberben kezdték meg a munkát. Az évtizedekkel 
ezelőtt lebontott, katonai célú épületek több mint négyezer 
tonnányi törmelékétől tisztították meg a sűrű növényzettel 
benőtt fagyott talajt. Az illegális hulladékot az FKF puszta
zámori hulladékkezelő központjába szállították, ahol techno
lógiai segédanyagként hasznosítják. Ezután következtek a te
reprendezési munkálatok, a kármentesítés mostanra fejeződött 
be. A jövőben a Főkert kaszálja a ma kopár területen felnövő 

lágyszárú növényállományt, hogy a sitt helyén megjelenő 
gyomokat kiirtsa. A természetes flóra, az őshonos növények 
térnyerése évekig is eltarthat, ám a rendszeres munkák ezt 
felgyorsíthatják. A BKM közleményében hangsúlyozta, hogy 
az illegális hulladéklerakás büntetendő, rontja a városképet, 
elcsúfítja a természetes élőhelyeket, komoly környezetvé
delmi, egészségügyi problémákat, velük járó anyagi károkat 
okozhat. A vállalat emlékeztetett: a legforgalmasabb lakos
sági hulladékudvarok vasárnap is nyitva tartanak, a veszé
lyes hulladékokat és a lomokat egész évben díjmentesen lehet 
ezekben leadni. 

aktuális aktuális

Állampolgári 
segítséggel fogták el  
a gépkocsifeltörőt
Február 6án az esti órákban egy sasadi 
társasház lakója gyanús személyre figyelt 
fel a parkoló autók között. Mikor egyik 
szomszédjával az utcára ért, a férfi már ér
tékek után kutatott az egyik gép
kocsiban, miután két ablakát is 
betörte, és kinyitotta az ajtaját. 
A lakók a helyszínen visszatar
tották a feltételezett elkövetőt, 
miközben értesítették a rendőr
séget. Az újbudai járőrök Sz. Ti-
bort elfogták, majd előállították 
a XI. kerületi rendőrkapitányság
ra. A nyomozók az elkövetőt do
log elleni erőszakkal elkövetett lo
pás kísérlete megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként kihallgatták, majd gyorsí
tott eljárásban bíróság elé került. A február 
8-i tárgyaláson Sz. Tibort jogerősen egy év 
letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

Biztonságos internet 
Idén február 8a volt a Safer Internet 
Day, vagyis a Biztonságos Internet Nap. 
A rendőrség néhány fontos tanáccsal ké
szült erre az alkalomra.
 Védje személyes adatait! E-mail cí

mét, telefonszámát és más elérhetősé
gét csak megbízható személynek adja 
meg. Gondolja végig a lehetséges kö
vetkezményeket, mielőtt valamilyen 
tartalmat megoszt, vagy egy üzenetet 
elküld. Soha ne osszon meg vagy küld
jön magáról intim fényképet, videót!

 Ne ossza meg vagy hozza nyilvánosság
ra mások személyes adatait! A másokról 
készült fényképfelvétel vagy videó sze
mélyes adatnak minősül, az ezzel való 
visszaélésnek akár büntetőjogi következ
ményei lehetnek. 18 év alatti személyről 
készült intim felvétel megosztása vagy 
elküldése súlyos bűncselekmény.

 Ne legyen bántó másokkal! Ne küld
jön zaklató üzeneteket! Ne használjon 
hamis identitást az online tevékeny
ségekhez! Ne küldjön más nevében 

üzeneteket, ne terjesszen másról hamis 
információkat!

Ne feledje, hogy bár az internet virtuá
lis tér, az ott elkövetett tetteknek valós 
következményei vannak! Tanácsokért 
látogasson el a biztonsagosinternet.hu, 
a saferinternet.hu vagy az internethotline.

hu weboldalra. A gyermekek szük
ség esetén felkereshetik a Kék 

Vonal gyermeksegélyvonalat 
a 116111es telefonszámon, 
szülőként vagy pedagógusként 
pedig a Kék Vonal 116000es 
számú szakembervonalát. Bűn
cselekmény gyanúja esetén te
gyen rendőrségi feljelentést!

Az idősek 
biztonsága közös 

felelősségünk
Egyre több idős személy használ digitá
lis szolgáltatásokat, rendelkezik okoste
lefonnal és bankkártyával. Sok esetben 
nem képesek felismerni az őket fenyege
tő veszélyeket, ezért a fiatalabb korosz
tály, gyerekeik, unokáik segítségére van 
szükségük a biztonság megteremtéséhez.
 Hívják fel szüleik, nagyszüleik figyel

mét a telefonos, emailben vagy SMS
ben érkező adathalász üzenetekre, hí
vásokra, ilyen weboldalakra, valamint 
az online csalásokra!

 Beszélgessenek velük személyes 
és pénzügyi adatokról, a magánszféra 
védelmének fontosságáról, a közössé
gi média veszélyeiről és biztonságos 
használatáról, a megfelelő jelszavak
ról, az ismeretlen programok letöltésé
nek és telepítésének veszélyeiről!

 A biztonságos környezet megterem
tése érdekében segítsenek nekik be
állítani a vírusírtót, a tűzfalat, a wifi 
jelszót és a böngészőben a felugró ab
lakok blokkolását!

 Mondják el nekik, hogy a virtuális 
életben is valós veszélyek vannak! 
Nyugalmuk, illetve megtakarításuk 
kerülhet veszélybe, ha meggondolatla
nul cselekednek.

kék hírek

Fellélegezhet a Tétényi-fennsík

Visszatartott források miatt  
akadt el az építkezés

Tavaly ősszel bizonytalan lábakon állt a Gyermek
egészségügyi Központ már folyamatban lévő építése, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ugyanis jóval 
a határidő után sem utalta át a befejezéshez szükséges 1,4 
milliárd forintot, noha arról július 6-án kormányhatározat 
rendelkezett (1439/2021. (VII.6.) korm. h.). Akkor úgy tűnt, 
Budapest egyik jelentős egészségügyi beruházása poli
tikai csatározás áldozatává válhat. 

László Imre, Újbuda polgármestere tavaly szeptem
berben figyelmeztetett, ha nem érkezik meg a kormány
határozat szerinti összeg, akkor rengeteget csúszhat 
a beruházás. Az EMMI korábban 1,2 milliárd forintot nem 
kívánt kifizetni, de a polgármester szavai szerint ezt nem 
hagyták, így mégis csak érkezett pénz az ígért összegből. 
Az utalások azonban később is akadoztak, ezért a főváros 
az évi 10 milliárd forintos egészségügyi keretének terhére 
1,4 milliárd forintot adott Újbudának arra, hogy folyta
tódhasson a forráshiány miatt veszélyeztetett beruházás. 
Az építkezés 2021 végére újra felpörgött, így esély nyílt 
a 2022-es befejezésre.

Terv szerint halad  
a gyermekegészségügyi 
centrum fejlesztése

Legkésőbb jövő tavaszra  
át lehet adni  

az új egészségügyi intézményt

A szakellátás 
mellett játszósarok, 
hidroterápia és 
gyermekpszichiátria 
is lesz

Meg kell védeni a helyi lakók életminőségét

nem támogatja a kerület  
a rozsdaövezeti besorolásokat

Sikló: engedélyek  
és akadályok

A sikló bejárata az aktuális tervek 
szerint a Hegyalja út alatt kialakí

tott aluljáróban lenne. A több kocsiból 
álló elektromos jármű az Orom utcáig 
száz méteren át a föld alatt futna, 
onnan egy hídszerkezeten a felszín felett 
menne a Citadella sétányhoz csatlakozó 
felső állomásig. Az összesen mintegy 
300 méternyi, 110 méter szintkülönb
séget leküzdő utazás 72 másodpercig 
tartana. A vállalkozás számításai szerint 
óránként 1200 ember is feljuthatna így 
a Citadellához, és ki lehetne váltani turis
tabuszokat, amelyekből a járvány előtti 
időkben főszezonban naponta több száz 
is megfordult a hegyen.

Az önkormányzat döntési jogai 
csorbulnak, ha a Budafoki út–
Hengermalom út sarkán lévő 
öthektárnyi és a Fehérvári út 
mellett található 7,5 hektárnyi 
ingatlan rozsdaövezeti beso-
rolást kap, pedig együttmű-
ködéssel, közös tervezéssel 
elősegíthetnénk, hogy a már 
jelenleg is a környéken élő lakók 
ne szenvedjék meg jelentősen 
az új építkezések hatásait 
– közölte László Imre polgár-
mester a Miniszterelnökséggel.

A közeli lakóépületekben és irodákban már 
így is több százan élnek és dolgoznak, az Új
buda Center napi több ezer vásárlót vonz 
a környékre, további jelentős beruházások
kal a dugók állandósulnának, a környezeti, 
illetve klímaterhelés emelkedne.

Újbuda mindig híres volt arról, hogy 
a közparkokon túl a lakóépületek környeze
tében is mindenhol található minőségi zöld 
felület, a kontroll nélküli építkezésekkel pe
dig a környéken ez is veszélybe kerülne. 

Idén január 10én jelezte a Miniszterel
nökség, hogy a tárca vezetője, 

 és a Rozsdaövezeti Bizottság támo

gatta a Fehérvári úti és a Hengermalom úti 
ingatlanok kiemelését. Kiemelt beruházás 
esetén sem településrendezési szerződésen, 
sem településképi véleményen, sem helyi 
építési szabályzatokon keresztül nem tudja 
az önkormányzat érvényesíteni azon legfon
tosabb várospolitikai célként megfogalma
zott törekvéseit, mint a terhelés csökkentése 
vagy a zöldfelületek minőségi és mennyisé
gi növelése.

Újbuda vezetésének hét napja volt reagálni 
a felvetésre; jelezték, hogy az önkormányzat 
nem támogatja a rozsdaövezeti kiemelése
ket, továbbá kérték, hogy az önkormányzat 
ismerhesse meg a beruházó ingatlanöveze
ti besorolásra vonatkozó eredeti kérvényét 
és az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. 
(Ezeket azóta is várják abban a reményben, 
hogy  hamarabb megérkeznek, mint ahogy 
megszületik a két érintett beruházás kieme
léséről szóló kormányrendelet.)

László Imre polgármester és Orosz Anna 
városfejlesztésért felelős alpolgármester em
lékeztetett arra, hogy a 2020 szeptemberében 
a Miniszterelnökség fővárosi agglomeráció 
fejlesztésért felelős államtitkárának, Fürjes 
Balázsnak címzett dokumentációban a kerü
let már határozottan elutasította a tervezett 
rozsdaövezeti akcióprogramot. 

Elfogadhatatlan minden olyan mes
terséges kormányzati törekvés, amely 
figyelmen kívül hagyja a XI. kerületiek 

érdekeit, továbbá a beruházó részéről je
lentősen csökkenti az önkormányzattal 
történő együttműködési kötelezettséget. 
Egy olyan beruházás esetén, ahol a ke
rület nem tud részt venni az előkészítési 
folyamatban, az ott lakók, dolgozók élet
minősége veszélybe kerül, hiszen a több 
száz új lakás lakóinak nyújtandó szolgál
tatásokhoz jelentős kapacitásbővítésre van 

szükség (bölcsődei, óvodai férőhelyek, 
egészségügyi alapellátások, kerékpárutak, 
játszótér). Ilyen volumenű infrastrukturá
lis fejlesztést a kerület önerőből nem tud 
finanszírozni. Az ingatlanfejlesztőkkel kö
tött településrendezési szerződés rögzíthet
né, kinek mi a feladata – mutatott rá a pol
gármester a Miniszterelnökségnek címzett 
januári levélben.

Az érintett beruházások
▪ XI., Fehérvári út 120–124. (Fehérvári út–Galvani út–Szerémi 

út–Barázda utca által határolt tömb); 7,5 hektár, 200 000 
négyzetméter szintterületnyi új beépítés, 800 lakás

▪ XI., Hengermalom út 19–21. (Budafoki út–Hengermalom út 
sarok); 5 hektár,  330 lakás



 | 2022. február 16. | 4 5 | 2022. február 16. |  aktuálisaktuális

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

nagyobb kukák, tisztább utcákAlmahéjból komposzt, 
komposztból tápanyag
Van, aki több háztömbnyit is sétál, hogy használja a komposztálókat
A zöld önkormányzat jegyében 
megjelentek a közösségi 
komposztálóládák Újbuda 
közterületein. Jelenleg két ilyen 
gyűjtősziget van, hamarosan 
egy harmadikat is telepítenek.

Lakossági igények alapján a Feneketlentó
nál tavaly áprilisban, a Hamzsabégi sétá
nyon decemberben helyezték ki az első 
komposztálóládákat. Utóbbiban pár hét 
alatt összegyűlt az átforgatáshoz 
szükséges mennyiségű, több
nyire növényi eredetű hul
ladék. Nyár elejére több 
száz liter trágyát hasz
nálhatnak fel a kör
nyékbeliek a közösségi 
kertek és virágaik gon
dozására. 

– A Hamzsabégi sé
tány közelében olyan 
közösség él, amely saját 
érdekének tekinti, hogy 
zöld, egészséges környezet
ben éljen. A komposztakció te
hát nem az önkormányzat saját sikere; 
a kerületieké  – mondta lapunknak Bara-
bás Richárd alpolgármester. A gyűjtőket 
minden nap ellenőrzik: a közelben lakók 
egymás között osztják be, mikor kinek 

a feladata átválogatni, 
átforgatni és meglocsol

ni azok tartalmát. 
– Az önkormányzat támo

gatja a környezetbarát gondol
kodást, egyebek közt „zöld” pályázatok 
kiírásával. Bár az idei egy stabilizáló költ
ségvetés, a környezetbarát és klímavédel
met szolgáló kezdeményezésekre mindig 

van a büdzsében elkü
lönített összeg. Az ön
kormányzat a Bölcső 
utcában nemsokára újabb 
komposztálószigetet telepít 
közterületen – tette hozzá az al
polgármester. 
– A jó komposzt korhad, nem rothad, 
amihez nitrátokban gazdag, a tojáshéj 

kivételével kizárólag növényi hulladékra 
(gyümölcs, zöldségmaradék, kávézacc 
stb.), széntartalmú fahamura és falevél
re, valamint vízre van szükség – hang

súlyozta Neusch Gábor Loránd 
aktivista. A folyamatok so

rán az összegyűlt anyag 
akár az 50–60 Celsius 

fokos hőmérsékle
tet is elérheti, így 
a citrushéjakon lévő 
gombaölő szerek 
sem jelentenek ve
szélyt a későbbi trá

gya felhasználásakor. 
– A Hamzsabégi sé

tány komposztálóit nem 
csak az utcában élők hasz

nálják, sokan akár több ház
tömbnyit is elsétálnak, hogy 
az élelmiszerhulladékot itt 
tegyék le – mondta Bágyi 
Görgy, aki a helyszínen 
jártunkkor hozott zöldség 
és gyümölcshéjat, egyúttal 

át is forgatta a komposztot. 
A gyűjtőket a környékbeliek 

a magukénak tekintik, így gyak
ran nem csupán a napi felelős végzi el 

a teendőket – még a közeli kutyafuttatóból 
is jönnek, hogy ellenőrizzék a komposzt 
állapotát. 

Újbuda pótolta az FKF által leszerelt szemeteseket

Befejeződött a Fehérvári út–Építész utca sarkán 
található, régen piacként működő, gépjármű  
parkolásra használt terület felújítása. Az előzetes 
felmérések alapján új szegélyekre, új behajtóra  
és új aszfaltburkolat építésére volt szükség, vala
mint a parkolóhelyek felfestése is megvalósult. 
Amint az időjárás kedvezőbb lesz, a parkoló 
és a járda közötti zöldsáv rendezése is megtörténik.

Elkészült az új parkoló az Építész utcánálnincs több illegális  
hulladék a Mezőkövesd 
utcában
Megtisztult a Mezőkövesd utca Szerémi út és Hu
nyadi János út közötti szakasza – számolt be Face
bookoldalán Erhardt Attila önkormányzati kép
viselő. A területről több tonna illegálisan lerakott 
szemetet, beton és aszfalttörmeléket szállítottak el, 
az út szélére fasort ültettek, a járművek behajtását 
kőtömbök akadályozzák meg. A képviselő bízik ab
ban, hogy ezzel itt végleg megszűnik az illegális hul
ladéklerakás. A most még üres hely Szerémi út felőli 
oldalára nagyobb testű kutyáknak terveznek futtatót, 
a túloldalon lévő pedig megmaradhat a kisebbeknek. 
A terület fennmaradó részére fákat ültetnek. 

Az újbudai várakozási hozzájárulások 
2022. évi hosszabbítása már intézhető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

ujbuda.hu

ONLINE IS  
INTÉZHETŐ  
A PARKOLÁSI ENGEDÉLY

VÉDJÜK MEG ÉPÍTETT 
ÖRÖKSÉGÜNKET!
Ismer egy szép villaépületet a lakóhelye környékén? Mindig rácsodálkozik a társasházá-
nak kapujára vagy az erkélyek formájára? Vagy félti a régi ipari épületeket, korai lakóte-
lepeket az új ingatlanfejlesztésektől? Az önkormányzat szeretné, ha az újbudai polgárok 
maguk jelölnék ki a megőrzendő, közös örökségünket. 

A lakosságtól beérkező javaslatok közül az önkormányzat által megbízott szakértők 
fogják kiválogatni azt az első 50 épületet, amelynek elkészítik a részletes értékvizsgála-
tát. Az első csomagba be nem kerülő javaslatok várólistára fognak kerülni.

TEGYEN ÖN IS JAVASLATOT!

Amennyiben szeretne épületet vagy épületeket védelemre javasolni, akkor 
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen, vagy ha rendelkezik Google-fiókkal, 
a balra található QR-kód alatti online kérdőív kitöltésével tudja ezt meg-
tenni, minden épület esetében az alábbi információk megküldésével:

ujbuda.hu

városrész  I  utca, házszám  I  épület megnevezése  I   
azonosításra alkalmas fotó  I  védelem indoklása (miért 
tartja fontosnak, hogy az épület védelem alá kerüljön).

március 16.
További információk és adatkezelési tájékoztató:A javaslatok beérkezésének határideje:

Újbuda bővíteni tervezi a helyi védettséget élvező épületek sorát a kerületben.

A budapesti szemeteshiány 
évek óta húzódó probléma, bizo-
nyíték erre a gyűjtőedényekből 
kifolyó vagy a korábbiak 
helyére dobált hulladék. Újbuda 
Önkormányzata 32 nagy kapa-
citású utcai hulladékgyűjtőt 
szerelt fel a közterüle-
teken, az elmúlt két 
évben pedig több 
száz szemetest 
telepített kerület-
szerte. Már csak 
a járókelőknek 
kellene jó helyre 
dobni a szemetet. 

– Teljesen jogos panaszok 
érkeztek a lakosságtól, 
miszerint ömlik ki a sze
mét a hulladékgyűjtőkből 
a kerület forgalmasabb 
pontjain – közölte a Váli 
utcai telepítés helyszínén 
Erhardt Attila. Az önkor
mányzati képviselő szerint 
a csomópontokon kihelye
zett 110 literes, útburkolat
hoz rögzített, varjúbiztos 
hulladéktárolók jól fognak 
vizsgázni a gyakorlatban. (A 
vetési varjak gyakran dézs

málják meg az ut
cai szemeteseket, 
válogatás közben 
pedig a kukák 
mellé dobják a hul
ladékot. Az újfajta 
tárolók rögzített 
fedele azonban nem 

engedi hozzáférni 
a madarakat azok tar

talmához.)

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) 
takarékossági okokból tavaly száz sze
metesedényt vont be Újbuda közterüle
teiről, a kerület azonban rövid időn belül 
ugyanennyit visszapótolt. Hintsch György 
közigazgatásért felelős alpolgármester el
mondta, az önkormányzati vezetés 2019es 
hivatalba lépése óta kiemelt feladatként te
kint a köztisztaságra, ennek eredményeként 
ma több szemetes van a kerületben, mint 
két éve. Ez 2400 kerületi fenntartású hulla

dék-, illetve kutyaürülék-gyűjtő 
edényt jelent, ehhez jön még 
az FKF által kezelt 520 tároló. 

– Mint a közszolgáltatások 
többségének, a köztisztaság
nak is több gazdája van Buda
pesten. Míg az egyik utca fő
városi fenntartású, addig kicsit 
arrébb már az önkormányzat 
kötelessége a takarítás – mu
tatott rá Erhardt Attila, majd 
hozzátette, az egymásra muto
gatás helyett Újbuda igyekszik 
a kerület minden szegletét tisz
tán tartani.

– Az utcán heverő szemétért 
nemcsak az önkormányzat fe
lelős, hanem az is, aki eldobja 
azt – jegyezte meg Hintsch 
György, aki szerint a közel 
háromezer gyűjtőedény még 
ebben a nagy kerületben is 
elég sok ahhoz, hogy tisztasá
got lehessen tartani. Az alpol

gármester ezért arra kér mindenkit, hogy 
ne dobjon el szemetet a közterületeken, 
a háztartási hulladékot pedig ne hozza le 
a nyilvános gyűjtőedényekbe, mert azon
nal megtelnek. Az önkormányzat az edé
nyek kiürítésére is nagy figyelmet fordít: 
hetente kétszer-háromszor viszik el belő
lük a hulladékot, az olyan frekventált he
lyeken azonban, mint például a Bikás park 
környéke, naponta. 

T. D.
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Nincs olyan 
ember, akinek 
ne volna feles-
leges ruhája. 
Erre az egyszerű 
tételre építette 
vállalko-
zását egy 
építőiparban 
megcsömörlött 
közgazdász, aki 
Reruha nevű 
újrahaszno-
sító üzletével 
nemcsak a feke-
teöves impul-
zusvásárlók, 
turkálómániások és shoppingo-
lással vigasztalódók tömegének 
ad reményt, de a holmik körfor-
gásban tartásáért a Föld is 
hálás lehet.

– A barátnőmmel mi is küzdöttünk azzal, 
hogy tele a szekrényünk szoknyákkal, nyá
ri ruhákkal, felsőkkel, már a barátokkal 
cserélt ruháinkat is meguntuk – emlékszik 
vissza a kezdetekre Juhász Ágnes, aki azért 
mondott búcsút építőipari karrierjének, 
hogy valami jót tegyen a világgal. A Kosz
tolányi Dezső téren 2019 őszén indított vál
lalkozás abban különbözik egy hagyomá
nyos turkálótól, hogy ide a vevők hozzák 
be saját jó állapotú, szezonális ruháikat, 
nem pedig külföldről érkező bálás textí
liák közül lehet válogatni. – Mindegyik 
ruhának lelke van, hiszen aki hordta, sze
rette őket. A csereberére épülő rendszerben 
kialakul egy személyes kapcsolat a vevők 
között, ami családiassá 
teszi az egész vásárlást – 
mondta a boltvezető, aki 
szerint emiatt az ide beté
rők jelentős része törzsvá
sárlóvá válik.

Ha adsz is, 
kapsz is
A Reruha egyszerű elvre 
épül: ha beviszed a hasz
nált ruhád, ellenőrzik 
a minőségét, majd pontot 
adnak érte, amiért vásá
rolni lehet. Ha megtetszik 
valami, a felét pontban, a felét forintban tu
dod kifizetni. Így a vásárlók kedvező áron 
jutnak jó minőségű használt ruhákhoz, 
és a minőségi követelményt sem nehéz tel
jesíteni. Csupán annyit kérnek, ne legyen 
a ruha lyukas, foltos vagy túl bolyhos. 

Pusztító göncök
A ruhák körforgásban tartására Juhász 
Ágnes szerint égető szükség van, mert 
a ruhaipar a világon a második legnagyobb 
vízigényű iparág, teljes környezeti terhe
lését tekintve a legkárosabb emberi tevé
kenységek egyike. Egy pamutpóló elkészí
téséhez 2700 liter vízre van szükség, ami 
nagyjából megegyezik egy felnőtt 2,5 éves 
folyadékszükségletével. Abban, hogy a ru
haipar ökolábnyoma óriásira nőtt, jelentős 
szerepe van a fast fashion üzletláncok futó
tűzszerű terjedésének. A hamar tönkreme
nő termékek gyors gyártására, olcsóságára, 
magas forgalomra épülő modell magában 
hordozza a túlfogyasztást. A fast fashion 

az impulzusvásárlás
ra épít: a rendkívül 
alacsony ár olyan 
holmik megvételé
be hajszolja bele 
az embereket, 
amelyekre való
jában nincs szük
ségük.

A fast fashion 
azonban nemcsak 
felgyorsítja a ru
haneműk szemétte
lepre kerülését, de 
több más szempontból is 
környezetpusztító. A költsé
gek alacsonyan tartása miatt hosszú 
ellátási láncban készülnek a termékek, 
gyakran az előállítás minden fázisa más 
országban zajlik, így a ruhák akár több
ször is körbejárják a Földet – rengeteg 
károsanyagkibocsátással –, mire eljut
nak a vásárlóhoz. Ha mindez nem lenne 

elég, egy kiló textil előállításához fél 
kiló, az emberre és a környezetre is ká
ros vegyszert használnak a gyapotter
mesztésben és a gyártásban. Az előállítás 
során jellemzően a legkárosabb energia
forrást, a szén energiát veszik igénybe 
a szektorban.

A divatcikkek növekvő fogyasztá
sa és rövidülő élettartama miatt jóval 
több hulladék keletkezik, mint néhány 
évtizede. Az újrahasznosítás azonban 
elenyésző mértékű: a világon előállított 
ruhafélék mindössze egy százalékából 
lesz ismét ruha. Egy 2015-ös adat szerint 

az előállított textilek 
73 százaléka végzi sze

méttelepeken. A túlter
melés is megrendítő: 2015-

ben Hollandiában 21 millió 
ruhadarabot nem tudtak eladni, a teljes 

kínálat 6,5 százalékát. A H&M 2018
ban azt közölte, hogy 4,3 milliárd dollár 
(1315 milliárd forint) értékben maradtak 
eladatlan ruhái. A svéd lánc ezeket rész
ben erőművekben égeti el, 2017-ben pél
dául 15 tonna jutott erre a sorsra.

Szemét helyett 
újjászületés
Juhász Ágnes legfontosabb célkitűzése 
az volt, hogy az üzletében kapható holmik  
semmiképp se kerüljenek idő előtt a szemét
telepre. Ezért azokat a darabokat, amelye
ket nem tud értékesíteni, adományként adja 
tovább. Az elmúlt évben több alkalommal 
küldtek ruhát a Szent Imre Kórház Trauma
tológiai Osztályára, a Bolyai Gyermekottho
ni Központ kerületi gyermekeinek, a Magyar 
Református Szeretetszolgálatnak pedig ki
emelt támogatóivá váltak, sőt, önkormányza
ti dolgozóknak is adtak már ruhákat.

– Támogatunk 
egy kaposvári 
anyaotthont, de 
azoknak a balesetet 
elszenvedett bete
geknek is kínálunk 
fel öltözéket, akik
ről beszállításuk 
során le kell vágni 
a ruhát, és nincs 
hozzátar tozójuk, 
aki pótolná azokat 
– számolt be a tu
lajdonos. Az, hogy 
nem tudtak eladni 
egy darabot, nem 
jelenti azt, hogy 
gyengébb mi
nőségű: sokszor 
az eredeti címke 
is ott lóg rajtuk. 
Az újrahasznosí
tást maximálisan 
kiaknázó Reruha 
vezetője takarékos
ságra és környezet
védelemre szeretné 
nevelni a budapes
tieket, akik sokszor 

el sem tudják képzelni, hogy az ország 
peremvidékein milyen döbbenetes nél
külözésben élnek az emberek. – Van, aki 
már csak ezért is vásárol itt szívesen. Jön
nek szkeptikusok is, akik többségéből az
tán rendszeres vevő lesz – mondja Ágnes, 
aki félre is teszi vásárlóinak, ha olyasmi 
érkezik, amit korábban kerestek. A vevő- 
és környezetközpontú szemlélet pedig min
den jel szerint kedvet csinál a „reruházko
dáshoz”. 

T. D.
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A holokausztra emlékezve nyílt meg a Tigra kiállítótere

A ruhák  
új élete

A Tigra Kft. mostantól rendszeresen 
mutat be kiállításokat székházában 
nemcsak dolgozói, de a nagyközönség 
számára is. Az első tárlat a holokauszt 
áldozatairól emlékezett meg. Az IT cég 
érintett dolgozói saját családi traumá-
ikat is megosztják egymással, ezzel 
segítve a feldolgozást.

A 25 éve működő Tigra Kft. ízig vérig újbudai cég, 
olyan eredmények fűződnek nevéhez, mint az Or
szágos Mentőszolgálat mentésirányító rendszeré
nek informatikai alapú kiépítése. Az informatikai 
vállalat Budafoki úti székházának aulájában ezen
túl kiállításokat is rendeznek, az elsőt január 27-
én, a holokauszt nemzetközi emléknapján nyitották 
meg az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadu
lására és az áldozatokra emlékezve. 

– Nagy értékünk, hogy nemcsak kollégák, de 
barátok is vagyunk, ebbe pedig az is beletartozik, 

hogy megosszuk egymással a személyes 
élményeket. Mivel a cégen belül több 
munkatárs családjában élnek, illetve 
éltek holokauszt túlélők, a lobbyban ki
alakított kiállítóterünket ezzel a témával 
avattuk fel – mondta el a Tigra igazgató
ja, Horváth Beáta. A tárlat rövid történe
ti áttekintést ad a korszakról, a krónikás 
tablók között pedig Radnóti Mik
lós, Kertész Imre, Pilinszky Já
nos és Kányádi Sándor port
réja is feltűnik – verseikkel 
együtt. A cég arra kérte 
érintett munkatársait, 
írják meg családjuk ho
lokauszt élményeit, hogy 
ezzel is segítsék a feldol
gozás folyamatát. Több 
történet is érkezett, ezeket 
nyilvánossá teszik, és be
szélgetést rendeznek róluk.  

T. D.

Göncz Árpád születésének 100. évfordu
lója alkalmából fotókiállítást rendezett 
a Kelenvölgyi Közösségi Ház. A tárlat nem 
vállalkozik az egykori köztársasági elnök 
gazdag és termékeny életpályájának teljes, 
részletes bemutatására, viszont izgalmas 
életképek felvillantásával közelebb hozza 
az érdeklődőkhöz a családapát, az írót, 
a műfordítót, a legnépszerűbb magyar poli
tikust és magát az embert. A tárlat március 
2-áig munkanapokon, a programok függvé
nyében tekinthető meg.

Kiállítás nyílt Göncz Árpádról
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A Covid ürügyet teremtett a kormánynak 
az önkormányzatok meggyengítésére – álla-
pította meg Orosz Anna a Jelen hetilapnak 
adott interjúban. Újbuda alpolgármestere 
arra is kitért, milyen elmaradásokkal küzd 
a kerület az elvonások miatt, illetve hogy 
az önkormányzat miként tud élni megmaradt 
lehetőségeivel.

 � Korábban egy polgármester egy nem nyilvános eseményen 
azt mondta, valójában két költségvetést készítenek, egy va-
lódit, illetve egyet lélekben arra az esetre, ha áprilisban 
kormányváltás lenne és visszakapnák a ténylegesen nekik 
járó, a kormány által elvont pénzeket.

Amikor 2020 decemberében, közvetlenül karácsony előtt egy 
héttel, egy szombati napon eldöntötték, hogy az iparűzési adó-
bevételek nagy részétől megfosztják az önkormányzatokat, 
a hír hallatán többen is bejöttünk a hivatalba, és azt elemez-
tük, hogy akkor most hogyan tovább. Azon gondolkodtunk, 
hogyan folytassuk a költségvetés tervezését, hogyan nyugtas-
suk meg a munkatársainkat, az óvónőket, a szociális dolgozó-
kat afelől, hogy amennyit csak lehet, így is megadunk nekik 
pluszban az állami normatívához képest, mert az rettenetesen 
alacsony. Igen, az ember reménykedik, hogy valamit majd 
csak visszakap az önkormányzat, de aztán nem, sőt épp el-
lenkezőleg, további összegeket vonnak el, úgyhogy valójában 
ez a kettős tervezés 2020 óta folyamatos. És még akkor is, ha 
elfogadunk egy költségvetést, ahogy most is, készen állunk 
arra, hogy bármikor újra kell tervezni.

 � Ennyire kiszámíthatatlan a rendszer?
Persze, igen. Ha a miniszterelnök épp álmodik egy nagyot, ak-
kor másnap elvonnak egy adóbevételt vagy kiszabnak valami 
plusz költséget, esetleg kiemeltté nyilvánítanak egy beruhá-
zást, amit mi nem szeretnénk, hogy megvalósuljon. Itt minden 
megtörténhet, nincs semmiféle biztonság.

 � A rendkívüli intézkedések bevezetése óta összességében 
mennyi pénzt vontak el az önkormányzattól?

Tízmilliárd forintról beszélünk, igaz, ezt nem csak elvon-
ták, hanem benne van az is, amit megígértek, hogy megka-
punk, de végül nem így lett, illetve annak a költsége is, amit 
a Covid miatt kellett válságkezelésre fordítanunk. Egyéb-
ként épp a napokban olvastam végig egy uniós tanulmányt 
arról, hogy miként reagáltak a kormányok a járványra, s 
Magyarországon kívül nincs még egy olyan állam, amely 
ne fedezte volna az önkormányzatok Coviddal kapcsolatos 
extra költségeit. Nálunk a települések nem kaptak semmit, 
csak elvettek tőlük.

 � Ez azért is érdekes, mert épp a járványidőszak volt az, 
amely a 2010 óta folyamatosan leépített önkormányzatok 
lényegéből valamit megcsillantott, hiszen míg a kormány 
lebénult, a települések öngondoskodó jellege fölerősö-
dött, s lényegében átvették az állam végrehajtó szerepét.

Igen, kiváltképp a Covid kezdetén, amikor saját hatáskörben 
kellett eldönteni például azt, hogy miként szállítjuk ki a kény-
szerűen otthon maradó gyerekek ebédjét, hogyan oldjuk meg 
az idősek, a betegek, a rászorulók bevásárlását, gyógyszerel-
látását. Egyetértek, nagyon is meg tudták mutatni az önkor-
mányzatok, miért hozták létre őket annak idején.

 � Karácsony Gergely főpolgármester szerint épp az önkor-
mányzatok tettrekészségének érzékelése vezérelte a kor-
mányt abban, hogy módszeresen leépítse a bevételeiket.

Nehéz elválasztani az önkormányzati választás eredményét 
a hamarosan, bő négy hónappal később ránk törő járvány idő-
szakától, de nekem  me g győződésem, hogy a kormány politi-
kája az, hogy meggyengítsen mindenkit, aki valamilyen for-
mában vele szemben áll. Úgyhogy szerintem a Covid ehhez 
csak ürügyet teremtett.

 � Lehetséges, hogy ebben szerepet játszott az is, hogy 
2006-ban, a helyhatósági választások agyonnyerése után  
a jobboldal épp a településekről építette újra önmagát, s 
így a miniszterelnök pontosan tudja, hogy az önkormány-
zatoknak mekkora politikai erejük lehet?

Ez bizonyosan így van, és jól nyomon követhető, hogy 2010 
óta folyamatosan csorbulnak az önkormányzatok jogkörei 
és lehetőségei egyaránt. Először állami fenntartásba kerültek 
az iskolák, a kórházak, aztán megnyirbálták az építési hatósá-
gi jogköröket és így tovább. E folyamatot a Covid fölgyorsítot-
ta és új szintre is emelte.

 � Azt akarják bizonyítani ezzel, hogy az ellenzék kormány-
zásképtelen?

Nyilvánvalóan ez a törekvésük. De ez nem fog menni, nekem 
az a tapasztalatom ugyanis, hogy az emberek pontosan érzé-
kelik azt a szemléletváltást, amit az ellenzéki polgármesterek 
képviselnek. Itt, Újbudán, biztosan nem minden pénz kérdése, 
mi ugyanis meghallgatjuk az itt élőket, s rengeteg beruházás 
esetén mondtuk azt, hogy a helyiek érdekei számunkra fonto-
sabbak, mint az esetleg bejövő pénz. Ilyen volt, amikor nem 
engedtük egy ősfás saroktelek eladását, de említhetném a ke-
lenföldi városközpont esetét, ahol a fővárossal egyeztetünk 
annak érdekében, hogy oda ne kerülhessenek olyan épületek, 
amilyeneket a helyiek nem akarnak, s ezek közé tartozik a volt 
Kertészeti Egyetem Villányi úti épületéért és a zöld területéért 
vívott harcunk is, ahová a pletykák szerint a kormány most 
éppen egy magánegészségügyi intézményt akar telepíteni. Mi 

mindent megteszünk azért, hogy ez az újbudaiak számára na-
gyon fontos zöldterület továbbra is megmaradhasson.

 � A szemléletváltás miben nyilvánul meg?
Egyértelműen a zöld önkormányzatiság gondolatában, amely 
nemcsak valamiféle ködös, ezoterikus szemlélet, hanem na-
gyon is gyakorlatias és a mindennapokban érvényesülő. A ke-
rület legszimbolikusabb építkezése az elmúlt tizenkét évben 

a Lágymányosi-öböl beépítése. Oda gyakorlatilag egyetlen 
négyzetméternyi zöldfelületet sem terveztek, mindent beépí-
tettek. Mi nem méregzöldet akarunk, nem virágokat szedni 
a város közepén, hanem a látványberuházások helyett a min-
dennapok élhetőbbé tételét szeretnénk szolgálni a magunk 
eszközeivel. Legyen tisztább a levegő. El lehessen menni fut-
ni a Gellért-hegyre. Legyen ott sikló helyett futópálya, ami 
legyen rendesen megvilágítva, hogy este is ki lehessen men-
ni. Nem támogatjuk, hogy a Madárhegyen újabb lakóparkok 
épüljenek, ahol pedig lehet, infrastrukturális fejlesztésekre 
kötelezzük a beruházókat, egyes esetekben pedig változtatá-
si tilalmat rendelünk el, és tényleg elmegyünk a falig azért, 
hogy ne építsenek be minden talpalatnyi zöldet. Ugyanakkor 
szeretném hangsúlyozni, hogy van nagyon sok olyan beruhá-
zó, aki nemcsak elfogadja, hanem támogatja is ezt a gondol-
kodást. Ilyen például az a cég is, amely Kelenföldön fejleszt 
egy lakóparkot, de emellett egy óvodát is létrehoz, amelyet 
kulcsrakészen ad majd át a kerületnek. Vagyis van arany kö-
zépút a pénzügyi és a zöld érdekek között, még ha a jelenlegi 
jogszabályi környezetben ezeket nehéz is érvényesíteni.

 � Elég gyakori, hogy az állam a területileg illetékes önkor-
mányzat akarata ellenére kiemeltté nyilvánít egy beruhá-
zást, elég csak Angyalföldre gondolni, ahol rozsdaöve-
zetté soroltak át egy területet, így a Városháza ügyben is 
érintett Rahimkulov-fivérek lényegében egy új városrészt 
építhetnek, holott ez leginkább csak az ő érdekük.

Sajnos ez jellemző. A Bikás park esetén például egy lakó-
parkberuházást a Covid második hetében, 2020 márciusában 
emeltek ki, így aztán mindenféle szabályozást felülírhattak. 
A járványkezelésre nem, de erre persze volt ideje akkoriban 
a kormánynak. Most a Műegyetemnek a Petőfi híd melletti 
épülete kapcsán számíthatunk ugyanerre az eljárásra, mint 

ahogy a déli körvasút környékét sem veszik figyelembe a fej-
lesztés során, s mi mindent meg fogunk tenni annak érdeké-
ben, hogy ez ne maradjon így.

 �Mire fordították volna azt a tízmilliárd forintot, ami 
odalett az elmúlt években?

Óvodabővítésre, hiszen például egy gazdagréti intézmé-
nyünket már konkrétan az a veszély fenyegeti, hogy össze 

fog dőlni. Az iskoláink is lel-
akottak, másfélszer annyian jár-
nak egy-egy intézménybe, mint 
amekkora az épületek kapacitá-
sa, továbbá egyszerre kéne húsz 
osztálynak tornáznia két tornate-
remben, vagyis elég kétségbeejtő 
a helyzet. Most elkészül végre 
a Gyermek egészségügyi Közpon-
tunk, de ez már rég működne, ha 
nincsenek az elvonások, rengeteg 

parkfelújítást halasztottunk el, általában véve is, a felújítása-
inkat vissza kellett fognunk, illetve le kellett állítanunk, mert 
a legfontosabb célunk az volt, hogy a dolgozóinkat meg tudjuk 
valahogyan tartani.

 � Vannak-e olyan értékek, amelyeket egy önkormányzat  
a működésével ki tud fejezni?

Hogyne, ugyanúgy, ahogy a nagypolitika is. A költségvetés 
tükrözi azt, hogy milyen a képviselő-testület szemléletmódja. 
Mi az idei költségvetésben elég látványosan megemeltük azt 
a támogatást, amit az óvodai, a bölcsődei, a szociális dolgo-
zóknak és a közterület-felügyelőknek adunk. Részben azért, 
mert ők a járvány miatt rendkívüli felelősséggel és rettentő 
terhelés alatt dolgoztak, részben rajtunk van az inflációs nyo-
más is. Ötvenezres pótlékról beszélünk, ez talán érezhető vál-
tozást jelent. Aztán, amint felszabadul valamennyi pluszpénz, 
azt rögtön óvodafejlesztésre fordítjuk, illetve tervezünk egy 
gyerekcentrumot Madárhegyen, ahol nemcsak plusz óvodai 
helyek lesznek, hanem orvosi rendelő, baba-mama szoba is. 
Ugyanakkor, és ezt nagyon fontosnak tartom, az egészségügy-
ben a várólistákat nagyon radikálisan csökkentettük ahhoz 
az állapothoz képest, ami 2019 előtt jellemezte a kerületet.

 � Hogyan?
Átszervezéssel. Egész egyszerűen nem kontraszelektív ala-
pon, hanem a szakértelme által kiválasztott menedzsment áll 
a Szent Kristóf szakrendelő élén.

 � Szinte minden kerületnek van vagy legalábbis törekszik 
arra, hogy legyen egyfajta karaktere, például az egyik a 
kertvárosiassághoz, egy másik a bulinegyedhez, egy har-
madik a Duna közelségéhez, egy negyedik a kulturális el-
érhetőségekhez kötődik. Van ilyen karaktere Újbudának?

Ez egy kifejezetten progresszív kerület, amelyet – és ez talán 
a legnagyobb előnye is – sokféle életszakaszban lévő ember, 
sokféle család érez az otthonának, kezdve a Móricz Zsigmond 
körtér kávézóitól Őrmező és Gazdagrét kedves, zöld közös-
ségi terein át a Gellérthegyig bezárólag. Itt megvan minden 
ahhoz, hogy élhető és otthonos környezetben lehessen az itt 
lakó. Vagyis épp e sokféleségében rejlik a kerület értéke.

 � A főpolgármester szerint az áprilisi választás tétje az is, 
hogy ha marad a jelenlegi kormány, akkor fölszámolja 
az önkormányzatiság maradékát is, lényegében nem lesz 
szükség a képviselő-testületekre.

Ez létező veszély, igen, hiszen már most is harcot kell vívnunk 
számos, a kerületet közvetlenül érintő ügyben, mert a kor-
mány magához vonta a döntést. Képtelen és elképesztő hely-
zetnek tartom, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
döntsön arról, hogy egy Lidl vagy egy Aldi, esetleg egy Tesco 
nyithat-e új boltot például Sopronban, Szegeden vagy itt, Új-
budán. Mindez csak azért, mert a kormány kitalálta a pláza-
stop-törvényt, hogy látszólagos függetlenségi harcot vívhas-
son a nyilvánosság előtt az áruházláncokkal. Gyakorlatilag 
most már arról sem dönthetünk, hogy a CBA-ban vásárolunk 
vagy az Aldiban. Ugyanakkor ott lebeg a fejünk fölött annak 
fenyegető réme, hogy központosítják az óvodáinkat is, ami lát-
juk, hogy az iskolaépületek esetén hová vezetett. Szóval, van 
még mit kiszervezni az önkormányzatok alól, és pontosan ér-
zékeljük a főváros esetén is, hogy ha a kormány célja az, hogy 
ellehetetlenítse a város vezetését, akkor ehhez kész minden 
eszközt bevetni. Párhuzamos és alternatív intézményrendsze-
reket épít ki, a közvetlenül választott önkormányzatokat kiürí-
ti, a mögötte lévő tartalom, amelynek lényege az öngondosko-
dás, a helyi polgárok bevonása az őket érintő folyamatokba, 
döntésekbe, kikopik.

 � Ez azt is jelenti, hogy ellenzéki győzelem esetén visszafor-
dítják ezt a folyamatot?

Ha az ellenzék győz, akkor az önkormányzatok megerősöd-
nek, mert visszaadjuk a pénzügyi és jogi függetlenségüket. 
Ebben teljes a konszenzus közöttünk. Mint ahogy abban is, 
hogy azonnal véget vetünk annak a rendszernek, amely egy-
egy települést politikai alapon különböztet meg. Azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy úgy kell visszaadnunk a helyi autonó-
miát, hogy aközben a pénzügyi egyenlőtlenségeket is kiegyen-
lítsük, vagyis a szegényebb településeknek is legyen módjuk 
megteremteni a jó élethez méltó környezet lehetőségét.

Tóth Ákos

A Jelen február 10-i számában  
megjelent interjú szerkesztett változata

Méltó környezet a jó élethez
Orosz Anna: a járványidőszak megmutatta, miért van szükség az önkormányzatokra

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2022. január 11-én kitűzte az or szág-
gyűlési képviselők 2022. évi általános választását és az országos népsza-
vazást. A szavazás napja: 2022. április 3., vasárnap.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre, egy országos listára vagy egy 
nemzetiségi listára, valamint a népszavazás kérdéseire lehet.

A XI. kerületben a 02. számú vagy a 18. számú országgyűlési egyéni válasz-
tókerület jelöltjeire lehet szavazni.

Választási értesítő, névjegyzék
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig személyesen lehet szavazni 
abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben. 
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza, 
melyet postai úton kapott  kézhez minden szavazópolgár 2022. január 26-ától 
február 11-éig. A szavazóköri névjegyzék a Helyi Választási Irodában 2022. 
április 1. (péntek) 16 óráig tekinthető meg.

Ajánlóívek
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgárok 2022. feb-
ruár 12-étől (szombat) 2022. február 25-éig (péntek) ajánlóíven ajánlhatnak 
jelöltet. 
Az ajánlóívet saját kezűleg kell aláírni. 
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat.

Átjelentkezés
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön, 
az általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat, 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 16 óráig 
kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. 
Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét
• 2022. március 25. 16 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elekt-

ronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
• 2022. április 1. 16 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő 

elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja. (www.valasztas.hu )
Visszavonás esetén a választópolgár visszakerül a lakcíme szerinti szavazó-
köri névjegyzékbe.

Külképviseleten történő szavazás
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár Magyarország kül-
képviseletein adhatja le szavazatát:

• 2022. március 25. (péntek) 16 óráig kérheti külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét (vagy annak módosítását) 

• 2022. március 30. (szerda) 16 óráig a külképviseleti névjegyzékből történő 
törlést lehet kérni személyesen a Helyi Választási Irodán, illetve levélben, 
elektronikus azonosítással elektronikus úton, elektronikus azonosítás nél-
kül elektronikus úton. (www.valasztas.hu )

Mozgóurna igénylése
A mozgásában korlátozott választópolgár (aki egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt a mozgásában) az alábbi módokon 
kérhet mozgóurnát:

• 2022. március 30. (szerda) 16 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás 
nélkül elektronikus úton

• 2022. április 1. (péntek) 16 óráig személyesen a Helyi Választási Irodában  
vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton

• 2022. április 3. (vasárnap) 12 óráig benyújtható elektronikus azonosítással 
elektronikus úton (www.valasztas.hu), illetve a szavazatszámláló bizott-
sághoz meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítéssel

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár 
• nevét, 
• születési nevét, 
• születési helyét, 
• személyi azonosítóját,

• szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét 
kéri, ha az a magyarországi állandó lakcímétől eltér, 

• mozgóurna-igénylés okát,  
• a választópolgár vagy meghatalmazottja aláírását. 

Fogyatékossággal élő választópolgárok szavazása
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szava-
zóhelyiségben szavazhasson. A kérelmek benyújthatók a www.valasztas.hu 
oldalon levélben vagy személyesen a Helyi Választási Irodában 2022. március 
30. (szerda) 16 óráig.
A XI. kerületben lévő akadálymentes szavazókörök elhelyezésére szolgáló 
épületek az alábbiak:

• Budapest, XI., Baranyai utca 16–18. (általános iskola)
• Budapest, XI.,  Bartók Béla út 32. (B32 Galéria)
• Budapest, XI., Bikszádi utca 61–63. (általános iskola)
• Budapest. XI.,  Bocskai út 47–49. (általános iskola)
• Budapest, XI., Bükköny utca 2–4. (Gamesz)
• Budapest, XI., Bükköny utca 9. (óvoda)
• Budapest, XI., Csíki-hegyek utca 13–15. (általános iskola)
• Budapest, XI., Egry József utca 3–11. (általános iskola) 
• Budapest, XI., Érdi út 2. (általános iskola)
• Budapest, XI., Fogócska utca 4. (általános iskola)
• Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. (szociális otthon)
• Budapest, XI., Menyecske utca 2. (általános iskola) 
• Budapest, XI., Mérnök utca 42. (óvoda)
• Budapest, XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

A látássérült választópolgár 2022. március 25. (péntek) 16 óráig igényel-
het Braille-írással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. A kérelmek be-

nyújthatók a www.valasztas.hu oldalon levélben vagy személyesen a Helyi  
Választási Irodában.

Regisztrációs kérelmek, levélben szavazók
A Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelke-
ző, nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal, amennyi-
ben regisztrációs kérelmet nyújtanak be. 
• 2022. március 9. (szerda) 16 óráig kérhetik a levélben szavazók névjegyzéké-

be vételüket a Nemzeti Választási Irodától.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon bizalommal az újbudai Polgármesteri 
Hivatalban működő Helyi Választási Irodához, melynek címe és nyitvatar-
tása:
1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. földszint 2., munkanapokon 8–16 óra között.

Budapest, XI. kerületének Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottsága:
Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
sága, melyet a képviselő-testület 2022. január 20-i ülésén választott meg:

• elnök: Gyurcsó Gyuláné
• elnökhelyettes: Csikós Attila
• tag: Tóth Ildikó

A későbbiekben szándékozunk ismételten tájékoztatni a tisztelt választópol-
gárokat a szavazással kapcsolatos jelentősebb új információkról, addig is 
megtalálják az aktuális nyomtatványokat a www.valasztas.hu, illetve a www.
ujbuda.hu weboldalakon.

Budapest, 2022. január 31.
Tisztelettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

A látványberuházások 
helyett a mindennapok 
élhetőbbé tételét szolgáljuk
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Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, 
Gyékényes utca 
45–47.
 
Február 19. 16.00
Még mindig úton ecsettel...
Csepeli Pálma festménykiállítá
sának megnyitója. A tárlat márci
us 17éig látható, hétköznapokon 
a rendezvények függvényében.
 
Február 19. 18.00
„Csak a szépre emlékezem...”
Az AKH Opera és Dalstúdió far
sangi koncertje. Belépő: 800 Ft
 
Február 22. 18.00
Etele Helytörténeti Kör – az Új-
budai Települési Értéktár
Mit gyűjt egy települési értéktár? 
Melyek az újbudai értékek? Mit 
tudhatunk róluk? Esetleg javasol
hatok értéket én is? Ezekre a kér
désekre is választ kapunk az össze
jövetelen, ahol elindul a program, 
amelyben közösen állítunk össze 
egy információs anyagot Újbuda 
értékeiről. A részvétel ingyenes.
 
TANFOLYAMAJÁNLÓ
 
Táncos aerobik
Mozgás, alakformálás, tánctanulás 
hölgyeknek. Hétfő 17.30–18.30. 
Vezeti: Gyenes Borbála (06/20/474-
8246)
 
Ringató
Kisgyermekkori zenei nevelés Ko
dálymódszer alapján sok népdal
lal, zenével 3 éves korig. Szerda: 
9.30–10.00, 10.15–10.45. Vezeti: 

Bauerné Tóth Katalin (06/20/343-
0393)
 
Hatha jóga Krisztával
A foglalkozások főként azon 40 
fölötti nőknek ajánlottak, akik 
túlterheltek, túlhajszoltak, és fel
ébredt bennük a vágy a mozgásra, 
testüklelkük ápolására, karbantar
tására, keresik az utat a belső sza
badsághoz. Csütörtök 18.30–20.00
 
Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest.  
Törökugrató 
utca 9.
 
Február 19. 16.00
Minikarnevál
A jelmezbe bújt gyermekeket bo
hócműsor szórakoztatja, és felavat
nak két új ugrálóvárat 
is. A belépés ingyenes.
 
Február 26. 20.00
Farsangi Zöld „LÁB” – Tinik 
farsangi bulija, a környezettuda-
tosság jegyében
Várjuk a 10–14 év közötti fiatalokat 
újrahasznosított anyagokból ké
szült jelmezekben első, TINIDŐS 
farsangi rendezvényünkre! A be
lépés díjtalan, de életkorhoz kötött.

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, 
Kardhegy utca 2.
 
Február 17. 18.00
Gongmeditáció
A vezetett gongmeditáció vagy 
hangfürdő alkalmas a stressz keze

lésére, a mindennapi rohanás utáni 
relaxációra. A részvételhez előze
tes regisztráció szükséges.
Belépő: 800 Ft
 
Február 19. 10.00
Gyerekfarsang
Szórakoztató családi délelőtt Ricsi 
bohóccal, kézműves foglalkozás
sal. A belépés ingyenes, a részvé
telhez előzetes regisztráció ajánlott.
 
Február 20. 16.00
Vasárnapi házimuzsika
Czettner Vera és tanítványai Tanul
mányút című klasszikus zenei kon
certjére a belépés ingyenes, az elő
zetes regisztráció ajánlott.
 
Február 25. 18.00
Doku2022  
– Kelenvölgyi Filmklub

Kinyó Ferenczy Tamás: Gróf  
Széchenyi Zsigmond – Pályarajz 
egy vadászíróról (2002) Hossz: 
45 perc. A vetítés után beszélgetés 
a filmről a rendezővel.
 
TANFOLYAM- ÉS  
FOGLALKOZÁSAJÁNLÓ
 
Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig) 
Szerda 9.30

Bábos Torna (1–3 éveseknek)
Szerda 10.15
Foglalkozásvezető: Divényi Piroska
 
Callanetics  
– Női kondicionáló torna
Péntek 11.00–12.00 Foglalkozás
vezető: Nagyné Tauzin Csilla

Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi 
Zsolt, 06/70/525-8748.
 
Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, 
Cirmos utca 8.
 
Február 18. 
19.00
Ismerős? – Vendégünk  
Bánsági Ildikó

Beszélgetés a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett Kossuth és Já
szai Mari-díjas színésznővel. Házi
gazda: Fehér Mariann műsorveze
tő. Belépő: 1000 Ft
 
Február 23. 20.00
Ismerős Extra online – Vendé-
günk Horváthy Zsolt Csutka
A Csutka & a Hangária együttes 
frontemberével Szegedi Zsuzsan-
na szakmai referens beszélget. 
A program az ŐKH Facebook-ol
dalán követhető.

Február 26. 19.30–22.00
Rock and roll farsang
Fergeteges hangulatú koncert 
és parti, rockabilly és rock and roll 
slágerekkel. Zenél: Bravó Johnny 
zenekar + DJ Jampi Gaby. A prog
ram védettségi kártyával látogatha
tó. Jegyvásárlás előzetesen ajánlott. 
Belépő: 1800 Ft
 
Február 28. 18.00
Kutyafotók – Chikán Erika fotó-
kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja Barabás Éva 
műsorvezető. Megtekinthető már
cius 20áig a Kávézó Galériában. 
A belépés díjtalan. 
 
TANFOLYAMAJÁNLÓ
 
Ringató – ölbeli dalok,  
mondókák
Hétfő 10.00–10.45
 
Kerekítő Bábos Torna  
(1–3 éveseknek)
Csütörtök 10.00–10.45

Kerekítő Mondókás Móka 
(0–3 éveseknek)
Csütörtök 11.00–11.30
 
Bélavári Balett
Kezdő ovis csoport kedd–csütörtök 
16.30–17.30
 
Tao Csikung
Szerda 19.00–20.00
 
Adele hastáncklub
Kedd 18.00–19.15
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

kult

Közösségi házak ajánlója
kult

A teljes interjú megtalálható  
Újbuda youtube-csatornáján

A vendéglátóipar  
ne egye meg a kultúrát

interjú  
Faur Zsófival

A „galériás” Faur Zsófi és a „hadikos” 
Bosznai Tibor kapta idén a Pro Cultura 
Újbuda díjat. A kitüntetettekkel beszélget-
tünk; lapunk előző számában a Bosznai 
Tiborral készült interjút olvashatták, most 
Faur Zsófi következik.

 Mire büszkébb, arra, hogy majdnem huszonegy eszten-
deje működtet egy sikeres galériát, vagy arra, hogy egy 
eleven kulturális élet szervezésében, a Bartók Boule-
vard-éban működik közre?

Mind a kettőre büszke vagyok. Amikor 2001-ben megnyitot
tam a galériát, legfeljebb remélni mertem, hogy eljutunk idá
ig. Sok művész karrierjét segítettük elő itthon és a nemzetkö
zi piacokon is. Az egyesület pedig a szívem csücske. Amikor 
mintegy tíz éve idekerültem a Bartók Béla útra, akkor már 
működött itt egy kis közösség, amelyik együtt gondolkodott, 
és ennek is köszönhető, hogy most Budapest egyik legsikere
sebb kulturális központjában ülhetünk. 

  Egy befutott galériának jót tesz, hogy a közelében sorra 
nyílnak az újak, a konkurencia?

A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy akkor vagyunk 
sikeresebbek, ha többen vagyunk. Ahol a kultúra erős, ott ál
talában a galériák is egy környéken telepednek meg. Ha vala
kit érdekel a művészet, tudja, merre induljon. Több kiállítást, 
programot tud egy füst alatt megtekinteni. A sok kulturális 
program inkább vonzza a közönséget, többeket tudunk meg
mozgatni. 

  A járvány mennyire nehezítette meg az életüket?
Az előző, a 2008as válság sokkal mélyebben érintett 
minket. Most azért azoknak, akik kortárs műtárgyakat 
akarnak venni, megmaradt a pénzük. Sőt, egy csomó do

logra nem tudtak valószínűleg költeni, nem lehetett utaz
gatni, több maradt akár műtárgyakra is. Ráadásul attól, 
hogy hosszabb időt töltöttünk otthon, talán fontosabb lett, 
milyen bútorok, szőnyegek, vagy éppen képek vesznek 
körül minket.

  Amikor kiválasztja, melyik képet teszi ki itt, a galéri-
ában, a személyes ízlése dönt vagy az, hogy mit lehet  
a legjobban eladni?

Én régóta ugyanazzal a művészkörrel dolgozom, körülbelül 
húsz emberrel, az ő munkáikat állítjuk itt ki. A csoportos 
tárlatok részeként tudunk behozni új művészeket. Én talán 
nem vagyok klasszikus kereskedő, ami nekem nem tetszik, 
azt nem tudom árulni sem. Hogyan ajánlhatnám az ilyesmit 
másnak?

  Pedig lehet, másnak meg éppen az jön be, ami magának 
nem…

Lehet. De én büszke vagyok ennek a húsz művésznek a mun
káira, arra, hogy ez a galéria valamifajta személyes ízlést kö
vet. A minőség fontos, abból nem lehet engedni. De amiket itt 
lát, azokat én otthon is szívesen el tudnám nézegetni.

  Azért ennél csak bonyolultabb a dolog. Hány olyan al-
kotót ismerünk a művészet történetéből, aki a saját ko-
rában nem sok sikert ért el, később vagyonokat adtak 
az alkotásaiért, és az emberek rohannak a múzeumba, 

hogy megnézzék azokat. Úgyhogy azt hiszem, a jó galé-
riásnak kicsit a jövőbe is kell látnia.

Az biztos, hogy nem árt. És a kortárs piacon is hatalmas vál
tozások történtek az elmúlt húsz évben. Ma már szinte biztos, 
hogy a múzeumokba azok a művészek kerülnek, akik olyan 
típusú galériákkal dolgoznak együtt, mint az enyém. Nem 
nagyon képzelhető el olyasmi, mint ami itt, a szomszéd sar
kon megesett Csontváry Kosztka Tivadar alkotásaival, hogy 
a művész halála után talál valaki egy csomó képet, és azzal 
bankot robbant. Aki kereskedelmileg és művészileg is sze
retne sikeres lenni, annak muszáj egy galériával együttmű
ködnie.

  És akkor itt a divat. Amelyik jön-megy.
Pár éve talán még azt feleltem volna erre, hogy a kortárs 
művészetben ennek kevesebb a szerepe. Most nem mon
dom, mert nagyon érzékelhetők azok az irányzatok, ame
lyek éppen divatosak. Például a geometrikus absztrakt 
most Magyarországon kifejezetten reneszánszát éli. 
De azért aki minőséget képvisel, és szisztematikusan 
építkezik, annak kevésbé számít az éppen aktuális 
divat.

  És felteszem, a visszajelzések is fontosak. Egy 
festő barátom mesélte jó pár éve, hogy tőle 
úgy rendelt valaki képet: művész úr, 
sok zöld legyen benne, mert az megy  
a bútor színéhez.

Nálunk ilyen nincs. Sosem szólok 
bele abba, milyen művek jönnek 
létre. A véleményemet elmondom, 
és a piac is visszaigazolja, hogy egy
egy új sorozat sikeres lesz-e vagy 
sem. Ám ahogy mondta az előbb, 
lehet, hogy ami most nem tűnik 

annyira népszerűnek, azért 
öt év múlva már mindenki 
odalesz.

  A Faur Zsófi Galériában 
a fotográfia is jelen van. 
Mennyire értékállóak  
a fényképek?

Borzasztó nagy a különb
ség Magyarország és a vi
lág többi része között. Annak ellenére, hogy a fotó az a mű
faj, amelyben világszínvonalút alkottak magyar művészek, 
és nevüket mindenhol ismerik. De ezt nem sikerült meglo
vagolnunk. Itthon valahogy még nincs eléggé elfogadva, pe
dig nemzetközi aukciókon közel festményárban mennek el 
fotók. Azért egyre több olyan intézmény működik Magyar
országon is, amelyiknek a fő területe a fotó. De még mindig 
előfordulnak olyan megjegyzések, hogy ez miért jó? Veszek 
egy jó gépet, kattintgatok vele, és csak lesz egy jó képem.

  Ez igaz a festményre is. Veszek egy kis vásznat, ecsetet, 
festéket, és pingálok egy jó képet.

Na persze. Mindenesetre fotógyűjtő ma még jóval kevesebb 
van, mint festmény.

  Nyilván ha valaki sok százezer vagy millió forintot ad 
egy műtárgyért, azt is szeretné, hogy annak az értéke 

megmaradjon, sőt, emelkedjen. És a fotónál lehet, hogy 
több a bizonytalanság a jövőt illetően.

Technikailag mindenképpen lehet ma már időtálló alkotáso
kat előállítani. 

  Csak amíg egy festménynél nyilvánvaló, hogy egyedi 
alkotás, és legfeljebb hamisítani lehet, addig egy fény-
képnél ez talán nem ennyire egyértelmű…

Pontosan meg lehet határozni, hány példány készülhet egy 
fotóból, szigorúan megszámozzuk őket a hátoldalukon, 
és adunk hozzá igazolást is. Trükközni nem éri meg. Na
gyon kicsi ez a világ, úgyis kiderülne. 

  Na és festményeket is hamisítanak 
azért.

Előfordul, persze, sőt, most már 
kortárs magyar alkotókat is. Ta
lán ezért is érdemes megbízha
tó helyen vásárolni.

 Megbízható hely pedig 
van errefelé elég.
A Bartók Béla úton reggel, 
délben, este is láthat embe

reket. A helyek tele 
vannak, a galéri
ák, a kiállítóhe
lyek működnek. 
Csak az elmúlt 
két hónapban 
három-négy új 
hely is nyílt. És 
hányan szeret
nének még ide
jönni! Koráb
ban én a Ráday 
utcában is mű
ködtem, és ott is 

láttam, de a nem
zetközi tapasztalat 

is hasonló, hogy vi
gyázni kell, mert 

a piac könnyen 
megeszi a kul
túrát.

  Szó szerint megeszi.
Szó szerint. A vendéglátóhelyek sokkal magasabb bérleti dí
jat tudnak fizetni, mint egy galéria vagy egy kulturális szol
gáltató. Itt is azt látom, hogy az elmúlt időszakban nyílt üzle
tek kilencven százaléka vendéglátóhely. Amivel önmagában 
nincsen semmi gond, csak ha eltűnik az utcából a kultúra, 
akkor ugyanolyan utca lesz, mint bármelyik másik, és már 
a vendéglátóhelyek sem lesznek olyan vonzók. Azt szeret
ném, ha ki tudnánk valamit találni, nyilván az önkormány
zattal közösen, hogy miként tudjuk azt befolyásolni, hogy ne 
csak vendéglátóipari egységek nyíljanak itt, hanem a kultú
ra is megmaradjon.

Dési János
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impresszum

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

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Ked
vezménykártya, vagy annak folyamatban lévő igénylése.

ÚjBudAI ÖnKÉnTES KOOrdInÁCIóS  
ÉS MódSZErTAnI KÖZPOnT

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő:  

minden hétköznap 8.00–12.00 óra között
Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

 ProGrAMAjÁnLó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

felhívja azon pedagógusok figyelmét, 
akik állandó kerületi lakosok és 50, 

60, 65, 70 vagy 75 éve szerezték meg 
diplomájukat, hogy díszoklevél 

megadása iránti kérelmüket 

2022. február 1-jétől 
nyújthatják be a Hivatal Humánszolgálati  
Igazgatóság Szociális Ügyfélszolgálatán  

(1113 Bp., Zsombolyai u. 4.)  

előre egyeztetett időpontban, 
szerdán 12–16 óra között, pénteken 8–12 óra között.  

Időpont kérhető a +36/1/372-3493-as 
vagy a +36/1/372-3470-es telefonszámon.

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csatolni:
 arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél 

másolatát, rövid szakmai önéletrajzot,  
a pályán eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek 
kell lennie) igazolását, (munkakönyv)

 a gyémánt (60), vas (65), rubin (70) és platina (75) oklevél 
igényléséhez az előző díszoklevél másolatát,

  személyi adatokat (személyi 

igazolvány, lakcímkártya másola-

ta), adószámot, tajszámot,  

valamint annak a bankszámlának 

a számát, ahova az önkormányzat által 

adott összeget utalni lehet, 

amennyiben nem rendelkezik számlaszámmal, 

úgy a pontos lakcímet kérjük megadni.

A kérelem beadásának végső határideje: 
2022. március 18.

hirdetmény

Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat prog-
ramjainkról. 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 progra-
mokon való részvétel feltétele az Újbuda 
60+ Kedvezménykártya vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával láto
gathatók. Kérjük, előírásainkról előzetesen tájékozódjanak 
az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, illetve hétköznap 9–14 
óráig személyesen a Kérő utcai 60+ programközpontban vagy 
a 3724636os telefonszámon! A programváltozás jogát fenn
tartjuk.

 
Széchenyi sétatér–Duna-part  
a Parlamenttől a Margit hídig  
–Szent istván park
Február 24.          
Találkozó: 10.00, Móricz Zsigmond körtér, Szent Imre-szo
bor; táv: 4 km; ingyenes; szervező: Hattyár Zsuzsa (Caola) 
06/30/352-2694.  
 
Etele Helytörténeti Kör  
– Újbudai Települési Értéktár 
Február 22. 18.00
Mit gyűjt egy települési értéktár? Melyek az újbudai értékek? 
Mit tudhatunk róluk? Javasolhatunk értéket mi is?

Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–
47.); ingyenes; információ: hétköznap 8–18 óráig a 2046788
as telefonszámon.
 
KGB Kisváros Zenei Klub 
Február 25. 19.00
Házigazda: Kiss Zoltán Zero (KGBKarthagoOrez)      
Sok zenével, anekdotával és vetítéssel idézzük fel az egykori 
népszerű tévésorozat hangulatát.

Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház nagyterem (Cirmos utca 
8.); belépő: 1800 Ft; szervező: Szebeni Dóra közművelődési 
vezető; információ: okh@ujbuda.hu
 
Lélek-Túra
Február 26.
Mindenszentek temploma–Farkasréti temető–Úti Madon
nakápolna–Széchenyihegy–Normafa–Szent Annarét–
Makkosmária–budakeszi kálvária–Budakeszi, domonkos 
nővérek

Találkozó: 8.45, a templom előtt (Mindenszentek tere); táv: 9 
km, szint: 400 m; ingyenes; szervező: Sepsey Katalin (Műanyag 
SC) 06/70/251-1493; előzetes jelentkezés szükséges.
 
Margitsziget, keletihunyor-néző 
séta
Február 26.
Találkozó: 10.00, Móricz Zsigmond körtér, 6-os villamos; in
gyenes; táv: 5 km; Soltész Ferencné (Caola) 06/70/572-0184.
 
Do-in – japán jóga
A do-in tradicionális kínai gyógyászatra épülő öngyógyító 
mozgásforma. Alapjai Kínából kerültek át az ősi Japánba, 
ahol évszázados formálódása, fejlődése után már do-in néven 
ismerhette meg a világ.

Könnyen tanulható és elvégezhető mozgásforma. Rend
szeres gyakorlásával elérhetjük, hogy testileglelkileg 
egészségesebbek legyünk, közérzetünk javuljon. Orvosi 
konzultációt követően azok is belekezdhetnek, akik ritkán 
végeznek aktív testmozgást vagy nehezebben mozognak. 
A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez nem kötött.

Időpont: minden szerdán 13.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani 

Központ (Kérő utca 3.)

Hangtálkoncert – meditatív  
élmény és feltöltődés
A rezgő tálakat (hangtálakat) a keleti kultúrákban gyógyí
tási, meditációs és egyéb relaxációs célokra használják. 
Számos jótékony hatása van: a hangfürdő ellazítja az iz
mokat, megszünteti a belső feszültséget, ezáltal testi-lelki 
feltöltődést és harmóniát biztosít. Hangtálak mellett más 
hasonló hangszerek is megszólalnak a koncerten.

Időpont: március 10. 10.30–11.30. Helyszín: Újbudai Szeni
or Programközpont (Bölcső utca 3.)

A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. 
Jelentkezés február 28ától 8–12 óráig személyesen (sze
mélyi igazolvány, lakcímkártya, 60+ kedvezménykártya 
felmutatásával) a Bölcső utcai programközpontban, a cso
portlétszám függvényében.

Városismereti séták
Február 22. 
Kirándulás a Normafától a fogaskerekűig 

Találkozó: 9.00, Széll Kálmán tér, 21es busz megálló, 
táv: kb. 6 km, túrázáshoz megfelelő bakancs szükséges. 
A túra kb. 14 óráig tart, vezeti Domoszlai Erzsébet önkén
tes. Előzetes jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com 

Séta a Törökbálintitónál
Február 28. 

Találkozás: 8.40, Déli pályaudvar, az induló vonat vé
génél, a vonat 8.55kor indul Oroszlány felé (lehet a Ke
lenföldi pu.n is csatlakozni). Táv: kb. 6 km, sík területen, 
kényelmes cipő szükséges. A program kb. 13 óráig tart, 
a sétát vezeti Domoszlai Erzsébet önkéntes. Előzetes je
lentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com 
 
Gyógytorna-konzultáció 
Életmódváltás vagy panasz esetén kérje ki gyógytornászunk 
tanácsát!

A fizikai egészség megőrzése minden életkorban fontos, 
de időskorban kiemelt figyelmet igényel. A mozgásszervi 
problémák megelőzésében, kezelésében tapasztalt gyó
gytornász várja az érdeklődőket. A beszélgetés részeként 
lehetőség nyílik egyéni gondok átbeszélésére (a hétközna
pokban mire figyeljünk, mit tegyünk, ha fájdalom jelentke

zik; adott mozgásszervi problémára milyen mozgásforma 
ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.).

A beszélgetés online történik, Google Meet felületen. Elő
zetes jelentkezés szükséges a 60plusz@ujbuda.hu email cí
men. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) nevüket 
és a 60+ kedvezménykártya számát.

Tavasszal jöhetnek  
a várva várt programok 
Bár egyelőre csak remélni lehet, hogy a hideg, szeles és jár
vánnyal nehezített napok elmúltával örömtelibb lesz az idei 
tavasz, a 60+ program szervezői mindenesetre már szervezik 
a megszokott, ügyfeleik által is kedvelt foglalkozásokat. Új
donságok és az igényeknek megfelelően átdolgozott progra
mok is várják az időskorúakat márciustól. 

A jelenlegi körülmények között a tavaszi hónapokban 
az informatikai oktatás fog hangsúlyt kapni. Az elmúlt évek 
tapasztalatai szerint az időskorúak itt érzik a legtöbb hiányt 
tudásukban, így márciustól mindent meg lehet tanulni, ami 
a számítógéppel kapcsolatos és szükséges. 

Mivel a Covid sem tudta elvenni a társasjátékosok, a logikai 
játékok, vagyis az elme karbantartása iránt érdeklődők kedvét, 
márciustól bővül a játékklub. Az új foglalkozásokon a táblás 
játékok mellett meg lehet tanulni a francia és a magyar kártya 
népszerű és komolyabb fejtörést is igénylő játékait. A férfiakat 
is várják, hiszen az ulti sem maradhat ki a kínálatból. 

A különböző kirándulásokat vagy a DINPI népszerű prog
ramjait kedvelők is örülhetnek, hiszen a gyógynövények is
merete, termesztése, balkonvirágaink gondozása mellett több 
városon kívüli eseménnyel is készül az Újbuda 60+ Program.

Az enyhülésben bízva újra indul az indiai jóga személyes 
formában, de a hahota jóga vagy a doin, a meridiántorna, vala
mint a nyelvgyakorló klubok is várják a csatlakozni kívánókat. 

Nem maradhat el idén a nőnapi rendezvény sem, és bár még 
hosszú idő van addig, a részletekhez nem kell megvárni az új
ság következő számát. Minden programról pontos és részletes 
információkat kaphatnak február 15-étől a 60+ program Face
bookoldalán, az ujbuda.hu oldalon, valamint a központokban 
telefonon és személyesen. 

DíSZDiPLoMA FELHíVÁS

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. 

apróhirdetés

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester.  
Minden hónap második szerdáján.  
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu 

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 
online: a www.facebook.com/BarabasRichard oldalon.  
Itt 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, 
email: 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 email 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) önk. képv. 8. evk. 
Előzetes egyeztetés alapján; +36 30 655-3042,  
budai.miklos@ujbuda.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
06/20/977-7478, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1114 Bp., 
Kosztolányi Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 16–19 
óráig várja az érdeklődőket.

 
 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi el
érhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 
Bp., Budafoki út 9–11., mobil: +36/20/2000-781, e-ma-
il: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker,  
simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan

 
 � A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy u. 9.) minden hétköznap 14–17 
óra között várja a kedves érdeklődőket. E-mail: ujbudaikd-
np@gmail.com honlap: www.11kerdem.hu

 
 � 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 email címe 
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk 
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbu
da Facebookoldalon!

 
 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

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

az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/
aktivistajelentkezes

 
 � 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
Országgyűlési választásra utcai ajánlásgyűjtési alkalmak a mi
hazank.hu/alairasgyujtes oldalon (Bp. 2. választókerület jelölt
je: Novák Előd; Bp. 18. vk.: Esze Tamás). A Bartók Béla út 96. 
alatti párthelyiség kedden 9.00–11.00, csütörtökön 16.30–18.00 
óráig tart nyitva. Ugyanitt a Mi Hazánk értelmiségi holdud
varából alapított Fekete István Szabadegyetem következő elő-
adását Raffay Ernő történész tartja február 17-én, csütörtökön 
18.00 órától. Aláírásgyűjtés a Covid-oltások kötelezővé tétele 
ellen a mihazank.hu/lezarasellen címen. XI. kerületi ügyekben 
a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormány
zati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.
elod@mihazank.hu, 06/30/358-2723, helyi hírek: facebook.
com/mihazankujbuda

 
 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

Tisztelt Olvasók! Az utóbbi időszakban egyre több helyen ta
lálkozhattak aktivistáinkkal, akik hatalmas lelkesedéssel mu
tatják be Önöknek Orosz Anna (Bp. 02-es OEVK) és Tóth End
re (Bp. 18-as OEVK) országgyűlési képviselőjelöltek terveit. 
Kérdés vagy javaslat esetén forduljanak bátran jelöltjeinkhez 
a közösségi média felületein, valamint a Momentum Újbuda 
Facebookoldalán is olvashatják az aktuális információkat.

 
 � A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI

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

 � 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.
ELADÓ 1–1,5 szobás lakást keresek 30–38 M 
forintig. 06/70/949-4013.

 � 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. 
REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló, napellenző 
készítése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894. 

 � TV, számítógép
SZÁMíTÓGÉP-JAVíTÁS, telepítés, vírusírtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653. 

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha 
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245. 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Bútormozgatással, takarítással.  
Tel.: 06/30/422-1739. 
KERTI MUNKÁT, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, 
gondozást, permetezést vállalok vidéken is. 
06/30/682-4431. 
HIDEG-MELEG burkolást, szobafestést, 
mázolást vállalok! Referenciák az alábbi linken: 
facebook.com/balogh.richardburkolo. Tel.: 
06/70/676-4277. 
FURGONBÉRLÉS XI. kerületben. Tel.: 
06/20/2130-693. 

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694, 
festesma.iwk.hu.
CSÖPÖG? Kilazult? Letörött? Nem Záródik? 
Fúrni kell? Hívjon most! T.:  
06/20/442-1411, www.ezermesterhazhoz.hu.  
LOMTALANíTÁS! Hagyaték, eladás előtti-
utáni ingatlanok ürítése, lomtalanítása rövid 
határidővel. 06/30/3981597. 
CIRKÓFŰTÉST szereltessen elavult 
gázkonvektorai helyett! Fűtéskorszerűsítés 
kondenzációs gázfalikazán (cirkó) 
felszerelésével. Teljes ügyintézés, garancia. 
Rózsa Péter gázszerelőmester 06/30/630-7862. 
E-mail: rozsapetist@gmail.com 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
LAKÁSFELÚJíTÁS, épületfelújítás, festés, 
burkolás, szigetelés, gipszkartonszerelés, 
tetőjavítás, minden, ami ház, minden, ami lakás. 
Munkáinkra garanciát vállalunk.  
06/20/320-6808, misidanyi567@gmail.com
KERTÉPíTÉST, kertgondozást vállalunk jó 
referenciákkal. Érd.: 06/70/248-9126.

 �Gyógyászat
SZAKÁPOLÁS, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez otthonában. 
06/30/247-1095. 
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítése, javítása 
garanciával. T.: 06/20/980-3957.

 � régiség
PAPíR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, CS 
10.00–19.00.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938. 

RÉGISÉGEK-HAGYATÉK, örökség 
felvásárlása készpénzért www.antikbudapest.hu, 
antik@antikbudapest.hu, 06/20/932-6495.
NOÉ Galéria vásárol festményeket, ezüstöket, 
Herendi-Zsolnay porcelánokat. noegaleria@
gmail.com, +36/70/946-0029. 
ARANY, ezüst, régiség, karóra felvásárlása 
készpénzért! Bp., XII. ker., Böszörményi 
út 16/B, tel.: 06/70/407-3898, info@
boszormenyiaranyhaz.hu
MENÓRA antikvitás! Újbuda legmagasabb 
vételárán vásárolunk: bútort, festményt, órát, 
ékszert, ezüst és bronztárgyat, szőnyeget, 
porcelánt, varrógépet, hangszert, kitüntetést 
és minden régi dísztárgyat. Azonnali készpénz. 
1114 Bp., Bartók Béla út 78. T.: 06/20/353-6731.

 � Állást kínál 
ETELE téri, 35 éve működő szépségszalonomba 
keresek nyugdíjas fejmosókisegítőt, műkörmöst 
és fodrászt. 06/70/374-1106.
XI. KERÜLETI 3 csillagos szálloda keres teljes 
munkaidőben vagy hétvégi munkavégzéssel 
szobalányt. Jelentkezni 06/20/230-7571 vagy 
info@hotelluna.hu fényképes önéletrajzzal.

 � Szabadidő, sport
KUNG-FU Kínai harcművészet. Hatékony 
önvédelem! Kezdő és haladó csoportokban 
a Montázsban, vagy magánórákon.  
06/30/9000-889.

 � Könyvek
KÖNYVEKET, műtárgyakat antikvárium vásárol, 
www.vertesiantikvarium.hu 06/20/425-6437.

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
ÉLETÚT elakadása, stresszes élethelyzetek, 
kapcsolati problémák www.drmaglicsszilvia.
com/colorgenetics
INGYEN elvihető bútorok! – akinek szüksége 
van rá: 06/70/7723-172.

SPORTEGYESÜLETEK, 
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA  
62 MILLIÓ FT-OS KERETÖSSZEGBEN, 

ELŐFINANSZÍROZÁSSAL
A pályázat beadásának határideje:  

2022. március 18. (péntek)

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a kerületi 
székhellyel (kivételes esetben telephellyel) rendelkező 

sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles 
körben igénybe vehető verseny-,  és szabadidős 

sporttevékenységet, utánpótlás-nevelést valamint 

egészségmegőrző testedzési lehetőséget biztosítanak 
a kerület lakossága számára.

Pályázók köre: 
Támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely

• bejegyzett civil szervezetként,  
törvény szerint előírt formában működik, 

• saját bankszámlával rendelkezik és határidőre  
elszámolt a 2021. évi bármely forrásból

  származó újbudai önkormányzati támogatással,  
• 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs  

és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz 

• nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei 
és a Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

  által üzemeltetett sportlétesítmények felé,  
• csak azok a sportszervezetek/szakosztályok 
kaphatnak támogatást, akik „eredményességi   
  támogatás” jogcímen a 2022. évben Újbuda 

Önkormányzatától nem kapnak egyéb támogatást.

ToVÁBBi  
inForMÁció:

kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok

pályázati felhívás
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keresztrejtvény
Kányádi Sándor: Tánc a havon c. költeményéből idézünk 
2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (É, Á, Ö, H). 13. Szü
lő. 14. Fekete István gólyája. 15. Színész, komikus (László). 
16. Arcot takaró eszköz. 18. Martin Andersen…, dán író. 
20. Klasszikus prepozíció. 21. Női becenév. 22. Éppen hogy. 
24. Kálium és kén vegyjele. 26. Idegen zenei félhang. 27. 
Nádassy Anna színésznő monogramja. 28. A sor elején. 29. 
Tárgy legbelső része. 31. Fo
lyékony zsiradék. 32. Területet 
körülvesz. 33. Rácz Aladár. 34. 
Vízinövény. 36. Zsugori. 38. 
Pompei veszte. 40. Perzsel. 42. 
A magyar eredetmondák legen
dás madara. 44. Filmszínház, 
idegen szóval. 45. Bankszámlát 
befagyaszt. 47. A nyitvatermők
re jellemző fürtös virágzat. 49. 
Isme. 50. Iljusin felségjele. 51. 
A Duna szlovák mellékfolyója. 
53. Virágtartó. 56. Hátrafelé ha
lad. 57. Beismer. 58. Idom egy
nemű betűi. 59. Fényérzékeny
ség az USA-ban. 61. Ifjúsági 
Magazin, röv. 62. Aranylabdás 
portugál labdarúgó (Luís). 63. 
Bangladesi és norvég gépko
csijelzés. 64. Szt. István király 
korábbi neve. 66. Szomjoltó. 68. 
Izraeli filmrendező, producer 
és forgatókönyvíró (Menahem). 
70. Nemesgáz. 72. Egykori lo
vas nép. 74. Semmikor.
Függőleges: 1. Madridi út! 2. 
Békés művésznő keresztneve. 
3. Egykori lengyel tehergép
kocsimárka. 4. Kambodzsa 
és Azerbajdzsán autójele. 5. 
Azonos betűk. 6. Afrikai or
szág. 7. Orosz férfinév. 8. Bak
sa-Soós János zenekara. 9. Zá
kányszék határai! 10. Nyaral 
páratlan betűi. 11. Még abban 
a 24 órában. 12. Becézett női név. 17. Szerep a Turandotban. 
19. Tanult tinó. 23. Az emeletről a földszintre ér. 25. A test 
motorja. 28. Létezik. 29. Mennyei lény az ábrahámi vallá
sokban. 30. Eledel. 31. Lengyel–német határfolyó, németül. 
32. Állati köröm. 33. A régi germánok által használt vésett 
betűjel. 34. Az idézet második sora (K, R, A, T). 35. Ber
zenkedik. 37. Keresgél. 39. A legutolsó magyar királyné. 41. 

A függ. 6. szomszédja. 43. Nehézpáncélos lovas katona. 46. 
Kis Lajos. 48. Biztosítékul adott értéktárgy. 52. Hócsalán. 
54. Zilahy Lajos. 55. Mely helyről? 56. Északi flórabiroda
lom. 57. Széchenyi István műve. 58. USA-tagállam. 60. Nö
vendék fa. 62. Osztrák zeneszerző és karmester (Leo). 63. In
ternetes naplóbejegyzés. 65. Olimpiai bajnok holland úszónő 
(Ada). 67. Exvilágbajnok lett sakkozó (Mihail). 69. Részben 
kikosaraz! 71. Néha egynemű betűi. 73. Nátrium vegyjele. 

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 34. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 2. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Tél közepén, Balázs-napon, sze-
mem pislogva csüggött az öreg papon”. Nyertese: Bálint Eri-
ka, 1116 Budapest, Sáfrány u. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Egy kevésbé ismert olasz 
étel a saltimbocca, ami 
annyit jelent olaszul, hogy 
„ugorj a számba!”. Az eredeti 
étel borjúhúsból, hajszálvé-
kony, érlelt olasz sonkából 
és zsályalevélből készül. Egy 
kicsit könnyedebb és olcsóbb 
változatát ajánljuk isteni 
édeskömény-salátával.

Elkészítés:
Előkészületként a csirkemelleket tisztítsuk 
meg a zsiradéktól, vágjuk félbe őket (8 db 
legyen), mossuk meg, majd egy papírtörlő
vel itassuk le róluk a vizet. Mindkét oldalu
kat sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint. 
Az édesköményt szintén mossuk meg, vág
juk félbe és vékonyra szeleteljük fel. A lila 
hagymákat tisztítsuk meg, vágjuk félbe 
és szeleteljük fel. Mossuk meg a friss oregá
nót (vagy majoránnát), rázzuk le róla a vizet, 
aztán vágjuk apróra a fűszernövényt.

Melegítsük elő a sütőt 190 fokra. Egy 
nagy serpenyőben egy evőkanálnyi vajat 
(kb. 5 dkg) közepes lángon melegítsünk fel. 
Adjuk hozzá a pancettaszeleteket, süssük 
30–60 másodpercig, vagy amíg barnulni 
nem kezdenek. Ezek után vegyük ki a sza
lonnákat a serpenyőből. Kapcsoljuk fel 
a serpenyő alatt a hőmérsékletet, és tegyük 
bele a fűszerezett csirkemelleket. Süssük 
négy–öt percig, amíg aranyszínűek nem 
lesznek. Ezután fordítsuk meg őket a ser
penyőben, és süssük még egy percet a má
sik oldalukat is. Tegyük át a levével együtt 

a félig sült csirkemelleket egy kisebb 
tepsibe, majd rakjuk mellé a maradék va
jat. Mindegyik csirkehús tetejére tegyünk 
az evőkanálnyi összevágott oregánóból 
(majoránnából) egyegy halomnyit, és ezek 
tetejére helyezzük rá a sült pancettát. Te
gyük be a sütőbe a tepsit, és süssük 12–15 
percig, amíg a csirke elkészül. Közben egy 
közepes tálban keverjük össze az összevá
gott édesköményt és a hagymát. Öntsük rá 
az olívaolajat, és ízesítsük sóval és fekete 
borssal. A salátát a sült csirkével együtt tá
laljuk. A tetejüket szórjuk meg a maradék 
oregánóval (majoránnával).

csirkés saltimbocca
Hozzávalók 4 személyre:

•	 8	szelet	vékony	pancetta	 

vagy	baconszalonna

•	2	egész	vagy	4	fél	
csirkemellfilé

•	10	dkg	puha	vaj

•	2	evőkanál	apróra	összevágott	

friss	oregánó	vagy	friss	

majoránna
•	só,	ízlés	szerint

•	frissen	őrölt	bors,	ízlés	szerint

•	2	evőkanál	olívaolaj

•	1-2	db	friss	édeskömény	

(ánizskapor)
•	2	db	közepes	lila	hagyma

Elkészítési	idő:	kb.	40–50	perc

hirdetés

Vásárlási
maraton

március 2–6. 
szerdától vasárnapig

80%
akár

kedvezmény*

szerdától vasárnapig

80%
akár

kedvezmény*

A biztonságos 
vásárlás élményéért 
irány a szabad 
levegő! 

A vásárlási maraton ideje alatt 
ingyenes különjáratok közlekednek 
a Nyugati térről és a Széna térről a 
Premier Outletbe és vissza. 
A részletes menetrendet keresd 
a www.premier.hu oldalon!
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PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS

MADÁRETETŐK ÁTVÉTELÉRE  
ÉS HASZNÁLATÁRA

BEADÁSI HATÁRIDŐ:  
2022. február 28. 16.00

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
kozigazgatas.ujbuda.hu/kornyezetvedelmi-palyazatokatok

álláshirdetés
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE
60+PROGRAM ÜGYINTÉZŐ  MUNKAKÖRBEN 

ÜGYINTÉZŐT KERES

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai  
Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Humánszolgálati Igazgatóság, 
60+Programkoordinációs Csoport, 

60+PROGRAM ÜGYINTÉZŐ 
munkakörben, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények: 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

Feladatai:
• Az Újbuda 60+ Program akciók, kommunikációs kampányok, prog-

ramok, beiratkozások, rendezvények szervezési feladatainak teljes 
körű ellátása: előkészítés (költségvetés, szerződések, hirdetések), 
lebonyolítás, jelentések, pénzügyi kimutatások készítése kifizeté-
sek ügyintézése, egyéb adminisztratív feladatok, stb.

• Szakmai, adminisztratív és szervezési feladatok ellátása az Önkor-
mányzat idősügyi projektjeiben. 

• Programközpontok tevékenységének koordinálása, szervezése, 
kapcsolattartás a foglalkozásvezetőkkel, programközpontok 
órarendjének, szervezési táblázatainak elkészítése vezetése, havi 
és heti programlisták, programajánlók  órarendjének készítése,

• Szépkorúak köszöntésének ügyintézése, szervezése
• Idősügyi kutatásokban, tanulmányok készítésében való részvétel

A jelentkezéseket:
• e-mailben, szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 

1. melléklete szerint),
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok máso-

latával, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy 

igazolás) csatolásával,
• hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag 

személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhe-
tik, kezelhetik,

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell 
megküldeni “60+Program ügyintéző” jeligére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. február 21.
Pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2022. március 16.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
kozigazgatas.ujbuda.hu/allaspalyazatok

ÚJ GÉPEK
TISZTÁBB UTCÁK 

ÚJBUDÁN

Újbuda         Tisztább.

Már 5 takarítógép és átlagosan 60-65 fő dolgozik napi 8 órában  
az újbudai közterek tisztaságáért. A tavalyi év során összesen  

4928 köbméter hulladékot szállítottak el a szemetesekből, és 1751  
köbméter illegális hulladéktól szabadították meg Újbuda utcáit.
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Göncz Árpád a rendszerváltás után 
a kormánypárt és az ellenzék többsé-
gének közös akaratából lett köztár-
sasági elnök. A politikai mézeshetek 
nem tartottak sokáig, de Göncz tízéves 
elnöksége alatt töretlenül és magasan 
vezette a politikusi népszerűségi listákat. 
Lányával, a volt miniszter Göncz Kingával 
beszélgettünk róla.

 �Mi az, amit mint Göncz Árpád lánya és mint egykori 
miniszter, politikus ma is fontosnak tart Göncz Árpád 
szellemi örökségéből?

Apámnak volt egy nagyon fontos mondata, amely szerint 
a hatalomhoz való viszonyunk az, amin megmérettetünk. 
Vagyis ki hogyan használja azt a hatalmat, amit kapott. 
Mintha feledésbe merülne, hogy aki a politika alakításában 
részt vesz, annak a közjót kell szolgálnia, és nem a saját 
érdekeit érvényesítenie. Nagyon fontos, amit ő a demokrá-
ciáról és az egyenlőségről gondolt. Az adta a hitelességét, 
hogy ő ezt egész életében komolyan vette, többször az életét 
is kockáztatta érte. Hiszen részt vett a fegyveres ellenállási 
mozgalomban, a nagyon rövid demokratikus időszakban 
aktívan politizált, aztán 1956-ban és 1989-ben sem maradt 
ki az eseményekből. És amit ma is nagyon fontosnak gon-
dolok: demokráciában mindenkinek van felelőssége, leg-
alább azért, hogy kire szavaz. Nem elég azt mondani, hogy 
mindenről azok tehetnek, akik pozíciókba kerültek. Min-
denkinek mérlegelnie kell, kit juttat oda, és akik oda ke-
rültek, azok miként élnek a lehetőségekkel, a hatalmukkal. 
Többször elmondta apám, hogy nincs külön magánerkölcs 
és közerkölcs. Ezért az is dolga az embereknek, hogy meg-
nézzék, miként viselkedik valaki a magánéletében, mert 
az utal arra, mit várhatunk tőle a köz érdekében.

  
 �Mikor alakultak ki benne 
ezek az elvek, amelyekhez 
minden nehézség ellené-
re évtizedeken keresztül 
tartotta magát? Miközben 
sokan legyintettek, hogy 
ha itt kell élnünk, hát itt 
fogunk – ahogy lehet.

Neki nagyon erős belső ér-
tékrendje alakult ki, egy bel-
ső iránytűje. Ehhez próbált 
igazodni. Ha lehetősége nyílt 
arra, hogy ez alapján csele-
kedjen, akkor megpróbálta. 
Igaz, évtizedek teltek el úgy, 
hogy a közéletben nem tehe-
tett semmit, akkor a családjá-
ért, a barátaiért, a megélheté-
sért küzdött.
  
 � Hogyan alakul ki efféle szilárd, belső értékrend?

Biztos sokat számított a gyerekkora, a polgári háttér. Na-
gyon hatott rá a nagyapja. Aztán a Werbőczy, a gimnázi-
um ahova járt, és a cserkészmozgalom. A gimnáziumban 
összejött egy társaságuk, a „kilencek”. Kilencen nagyon 
jó barátokká váltak, sokat beszélgettek, inspirálták egy-
mást. Apámnak meghatározó élményévé vált, hogy a tár-
saságukból elhurcoltak, majd megöltek fiúkat, csak azért, 
mert zsidónak születtek. Vagyis korán megtapasztalta, 
a politika mit tud művelni az emberekkel. Ezt sosem fe-
lejtette el.

 � Író- és elítélt társa, Eörsi István sokszor emlegette, 
hogy mikor kijött a '60-as évek elején a börtönből, 
azt látta, hogy ami nekik ott fontos volt – '56, a for-
radalom emléke –, azt a társadalom többsége föladta. 
Nyomát sem találta annak a forradalmi szellemnek, 
amit '56–'57-ben tapasztalt, amiért annyit szenvedett. 

Gondolom, édesapjának is hasonló 
élményei lehettek szabadulása után.
Ő mindig azt mondta, hogy nem vesz-

tesnek érezték magukat a börtönben, 
hanem győztesnek. Szabadulása után 
kereste azokat a közösségeket, amelyek-
ben hasonlóan gondolkoztak, mint ő. 
Mindehhez a börtönévek jó alapot adtak. 
A fogságban egy úgynevezett fordítóiro-
dán dolgoztak, ahol a nyelveket nem be-
szélő pártvezetésnek fordítottak magyar-
ra fontos dolgokat. És a fordítóirodán 
egészen fantasztikus emberekkel került 
össze, például Bibó Istvánnal vagy Mé-
rei Ferenccel. Ők intellektuálisan rend-
kívüli hatással voltak rá. Működött ott 
egy „tanszék”, ami egy egyszerű sám-
linak látszott, és ezek a kiváló emberek 
oda fellépve adhatták elő, mit gondolnak 
a világról. Idejük aztán volt beszélget-
ni. Itt alakult ki az a közösség, amelyre 
később is támaszkodhatott. Az is fontos 
lehetett apámnak, hogy ott bent tudhat-
ta, itt kint nekünk milyen rettentő sokan 
segítettek. Erős szolidaritás működött, 
lehet, hogy nem az egész társadalomban, 
de a mi családunk körül mindenképpen. 
Arról nem is beszélve, hogy a fordító-
irodán olyan információkhoz juthattak, 
amelyekhez mások nem nagyon, így 
sokkal teljesebb képük alakulhatott ki 
a világról, mint az átlagembereknek. 
Úgy jött ki a börtönből, hogy volt egy 
nagyon szoros, komoly bizalmon alapu-
ló közösség körülötte. Ráadásul angolul 

is megtanult, kialakulhatott egy erős információs bázisa 
a világról. Borzasztó nehéz időszaka volt ez az életének, de 
ezzel együtt akadt olyan pozitív hozadéka, amely hasznos 
lehetett a következő évtizedekben.
  
 �Miként élte túl azokat az éveket, a '70-eseket, '80-aso-
kat, amikor semmi jel sem utalt arra, hogy változhat 
a világ?

Valóban, sokáig remény sem látszott a változásra. Ak-
kor jött az életében az irodalom. Befutott műfordító lett, 
és elkezdett saját műveket írni. De valószínűleg akkor 
sem adta fel, hogy valamit majd tehet. Hegedűs B. And-
rás készített vele egy nagy életútinterjút a '80-as évek-
ben, amikor még semmi sem látszott a változásokból. 
Ebben valami olyasmit mond, hogy ő sok mindent meg-
tanult az életben, és ha egyszer szükség lesz arra, amit 
tud, ahogyan ő gondolkozik a világról, akkor készen áll 
arra, hogy cselekedjen.  

 � És el is jött ez korszak. Ám úgy kellett ellátnia a köz-
társasági elnöki tisztséget, hogy nem volt szerepminta 
előtte.

Sokszor mondta, hogy ő kicsit Bibó István vagy Donáth 
Ferenc helyett került a köztársasági elnöki pozícióba, hi-
szen ők már nem élték meg a változást. Azt, hogy miként 
viselkedett elnökként, alapvetően határozta meg az a belső 
iránytűje, amiről már beszéltünk. És a mögötte lévő gazdag 
élettapasztalat, az ellenállástól a csőszerelésen és az agro-
nómusi munkán át a börtönben tapasztaltakig vagy a fordí-
tásig. Apám pontosan ismerte az ország lakóinak a hangu-
latát, a szomorúságát, a szenvedéseit, a nehézségeit. Ezért 
mondta, hogy együttműködés kell, odafigyelés és mosoly. 
Hiszen egy csomó lelki sebet kell begyógyítani. Nagyon 
fontosnak tartotta a régió együttműködését, azt hogy a sok 
ellentét és törés után újra össze lehessen hozni a visegrádi 
országokat. Lényegesnek tudta az együttműködést, amit 
valahogy úgy fogalmazott meg, ha szükséges, hogy a kom-
munistával, a népivel egyaránt szót értsünk, akkor ő itt van.
  
 �Miként vonta meg tízéves elnöksége mérlegét?

Nem volt egyszerű menet, az biztos. Sok politikai vitába 
kényszerült. Akár a köztévé, közrádió irányításával kapcso-
latban, akár a taxisblokád idején, de sorolhatnám tovább. 
Azt hiszem, az a belső iránytűje sosem hagyta el. Miközben 
azzal is meg kellett birkóznia, hogy a gyakorlati politikában 
miként lehet megmaradni az elveknél, és mégis megkötni 
a szükséges kompromisszumokat. Ez nem mindig egyszerű. 
De úgy vélte, megpróbálta megtenni azt, ami tőle telt.
  
 � Elnöksége végével nem sokat hallottuk politikusként 
a hangját.

Nagyon tudatosan vonult vissza, azzal, hogy ha ő már nem 
tudja befolyásolni a dolgok menetét, akkor nem akarja 
minősíteni sem azokat. Ha mégis mondott valamit, akkor 
azokról az alapvető értékekről beszélt, amelyek egész éle-
tében fontosak maradtak neki.

Dési János

A demokráciában  
mindenkinek van

felelőssége

fo
rt

ep
an
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Háttérben Göncz Kinga, középen gyermekei és édesanyja, 
Göntér Mária Zsuzsanna

Interjú  
Göncz 
Kingával
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Plakátkiállítás Göncz árPád életéről
Budapest ■  Városháza Park 

SzomSzédaink, Göncz ÁrpÁd éS zSuzSa
II. kerület ■  szabadtéri kiállítás a Vérhalom téren

késői találkozások  
XV. kerület ■  előadás ■  február 25. 18 óra
Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház

kedélyeSen Göncz ÁrpÁdról
Farkasházy Tivadar,  

Kövesdi Péter, Kuncze Gábor
B32 Galéria ■  március 3. 17.20

Göncz ÁrpÁd éS a vilÁGSztÁrok  
– fotókiÁllítÁS

Gazdagréti Közösségi Ház ■  február 26.–március 18.

kiÁllítÁS: Göncz ÁrpÁd életútja
– kitekintéssel az irodalmi és a politikai munkásságra 

Kelenvölgyi Közösségi Ház ■  március 2-ig 

Mit tennél, ha tiéd lenne a Gyűrű hatalMa
Mini novellapályázat 10–18 éves fiataloknak

március 18. 
 

Gyűrűk ura filMMaraton 
Kaptár Ifjúsági Klub ■  március 19.   


