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innováció

Milyen lesz  
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Milyen legyen Újbuda  
kulturális központja?  
Töltse ki Ön is kérdőívünket!

Új campus  
a Ménesi úton

5
Megkezdődött a régi Államigaz
gatási Főiskola épületeinek teljes 
átalakítása a Gellérthegyen

Osztapenko

15

A Nemzet Színészéről, 
Törőcsik Mariról nevezték el 
a Feneketlen-tó melletti parkot. 
A háromszoros Kossuth-díjas, 
kétszeres Jászai Mari-díjas, 
egyebek között a cannes-i film-
fesztiválon is díjazott művésznő, 
Újbuda díszpolgára tavaly 
áprilisban, 85 éves korában 
hunyt el. A névadó ünnepségen 
a Főkert tulipánfát ültetett 
tiszteletére.

Újbuda vezetése ez év elején szavazást 
indított arról, hogy melyik közterület vi-
selje Törőcsik Mari nevét. A közel kétezer 
beérkezett szavazat több mint felét a Fene-
ketlen-tó körüli parkra adták le, az elneve-
zés a képviselő-testületi döntés, valamint 
a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása után 
vált hivatalossá. Az április 21-i névadón 
beszédet mondott Újbuda polgármestere, 
László Imre, Kerpel-Fronius Gábor főpol-

gármester-helyettes, valamint Udvaros 
Dorottya és Bodrogi Gyula színművészek.

– Törőcsik Mari kultúrát teremtett és kö-
zönséget egyesített, minden szerepe mögött 
ott van ő, az igaz, tiszta ember – kezdte be-
szédét a polgármester, majd emlékeztetett 
rá: a képviselő-testület 2021 decemberében 
indította el a névadásra vonatkozó kezdemé-
nyezést, amiről – beleértve a hely kiválasz-
tását – az újbudaiakkal közösen döntöttek. 
– A színésznő olyan kultúra kiemelkedő 
alakja, ami sokféle, ami nem különböztet 
meg jobb oldalt és bal oldalt. Hiszem, hogy 
a park mindannyiunk közös tere, a konszen-
zus és a befogadás szimbolikus helye lesz. 

Ez lehet csak hozzá méltó – tette hozzá 
László Imre.

Kerpel-Fronius Gábor el-
mondta, büszke arra, hogy 

a neve alatt futhatott a park 
elnevezésének előter-
jesztése, amelyet a Fő-
városi Közgyűlés egy-
hangúlag fogadott el. 
Szerinte az 1950-es 
évektől 2021-ig terjedő 
kivételes életműhöz min-
den 18 év feletti gene-

rációnak van kötődése, 
de Törőcsik Mari egyben 

az egyetemes kultúra része 
is, aki magyarként, Magyar-

országon alkotva lett világhí-
rű. – Mindvégig megőrizte azt 

a képességét, hogy egyforma elegan-
ciával és jelenléttel tudott fellépni a leg-
kisebb színpadra ugyanúgy, mint ahogy 
Cannes-ban átvette a legjobb női alakítá-
sért járó díjat – emlékezett a színésznőre 
Kerpel-Fronius Gábor, aki arra is kitért, 
hogy hazánkban kevés közterület visel 
női nevet. – Tudatosítanunk kell a nők ál-
tal játszott jelentős szerepet a magyar kul-
túrában, művészetben és a tudományban 
– mondta a főpolgármester-helyettes.

Folytatás a 3. oldalon

Felavatták  
a Törőcsik 
Mari parkot

A Fővárosi Közgyűlés április 13-i döntése alapján Újbudán hét épület 
kapott településképi védettséget, A Kelenhegyi út 27. alatti lakóház (1928), 
a Mészöly utca 7. alatti Szent Gellért társasház (1933) és Meredek utca 38. 

alatti villa (1940). A háború utáni korszak modern építészetének  
értékeként kapott védettséget a Fehérvári út és az Eszék utca sarkán álló 

lakóház (1959–60), a Fehérvári út 58–68. alatt az egykori Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyár tömbje (1962–64) a Fehérvári út 108–112.  

alatt a hajdani VERTESZ Irodaház (1963) – ez a mai Nádor Udvar –,  
valamint a Váli utca 6. alatti társasház (1971).

Védelem Újbuda modern 
építészeti értékeinek

Bodrogi Gyula
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A Thyssenkrupp Budafoki úti 
központjában születnek meg 
a jövő autóinak kormányművei

Az „Osztyapenko” 
generációknak volt 
tájékozódási pont, 
jóval azután is, hogy 
a szobor eltűnt
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Négy új gyalogátkelő

Az EB Hungary Invest Kft. újít-
hatja fel a Kelenföldi pálya-
udvar régi épületét, a tervezési 
és kivitelezési munkálatokat 
nettó 3 milliárd 666 millió 
forintból végezné el a győztes 
ajánlattevő – derült ki az uniós 
közbeszerzési közlönyből. 
A beruházás célja a leromlott 
állapotú, közhasználatú műem-
lékvédelem alá eső 
indóház teljes körű 
épületszerkezeti 
és homlokzati felújí-
tása, illetve átala-
kítása új, közösségi 
funkciók számára. 

A nyertessel március 30-án 
kötött szerződést az aján-
latkérő BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt., azaz a kormány-
zati magasépítési beruházásokért felelős 
állami szervezet. Azt viszont nem tudni, 
mikor kezdődik az építkezés, tekintve hogy 
feltételes közbeszerzésről van szó, amely-
nek lényege, hogy akkor indul a kivitele-
zés, amikor lesz rá forrás. A Telex informá-
ciói szerint nincs erre elkülönített összeg 
a költségvetésben.

Az 1884-ben épült kelenföldi indóház 
felújítása egy, tavaly februárban megje-
lent kormányrendelet szerint lett kiemelt 
beruházás, a rekonstrukció végeztével 
az épület a Közlekedési Múzeum kiállí-
tóhelyeként működik majd. A vasúttörté-
neti kiállítás fő attrakciója egy több száz 
négyzetméter alapterületű terepasztal lesz 
– írta akkor Facebook-oldalán Vitézy Dá-
vid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója, 
a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) 
vezérigazgatója. 

– Az épületet kiegészítik egy a vasúti pá-
lya felé nyitott új terasszal, a környezeté-
ben vasúti tematikájú játszókertet alakí-
tanak ki. A régi indóház elé egy korabeli 
gőzmozdonyt állítanak – ismertette Vitézy 
a Közlekedési Múzeum által kidolgozott 
elképzeléseket. Lesznek időszaki tárlatok 
és múzeumpedagógiai foglalkozások is – 
ha lesz pénz a beruházásra. 

aktuális aktuális

Újbudai rendőr  
is segít  
a menekülteknek
Bár a rendőrök jó része tud valamilyen 
idegen nyelven, az ukrajnai háború elől 
menekülőknek nagy segítség, ha uk-
ránul beszélő rendőrök szólítják 
meg őket, amikor a fővárosba 
érkeznek. A XI. kerületi ren-
dőrkapitányság állományában 
lévő próbaidős rendőr, Polák 
Regina r. őrmester néhány buda-
pesti kollégájával együtt folyéko-
nyan beszéli az ukrán és az orosz 
nyelvet is, így sok menekült biza-
lommal fordult hozzájuk, amikor 
megérkeztek a számukra ismeretlen vá-
rosba. Ukrajnából hetente több ezer me-
nekült érkezik Budapestre, köztük több 
száz gyermek.

Elfogták a sokszorosan 
körözött nőt
A XI. kerületi rendőrkapitányság kör-
zeti megbízottjai április 12-én egy újbu-
dai lakásban fogták el azt a 65 éves nőt, 
akivel szemben öt ügyben is – három 
csalás és két zsarolás bűntett – körözést 
adtak ki. Az előzetes információk szerint 
a körözött asszony nagyon ügyelt arra, 
miként mozogjon észrevétlenül, a legrö-
videbb útvonalon szállása és a közösségi 
közlekedés megállói között, ám a ren-
dőröknek sikerült meglepniük. Sz. Kata-
lint 6 óra 50 perckor a fürdőszobában ta-
lálták meg, ahonnan felszólításra önként 
előjött, majd elfogták és előállították 
a XI. kerületi rendőrkapitányságra a to-
vábbi intézkedések megtétele érdekében.

Előzzük meg  
a lakásbetöréseket
A budapesti rendőrök figyelmet fordíta-
nak arra, hogy a fővárosi lakosok kellően 
tájékozottak legyenek a biztonságtech-

nika, a vagyonvédelem területén, 
és nyugodt szívvel indulja-

nak el reggelente maguk 
mögött hagyva lakásukat, 
ingóságaikat. 

Otthona biztonságosabbá 
tétele érdekében a rendőrség 
az alábbiakat tanácsolja:
 Úgy alakítsa ki a háza körüli 
részt, hogy az ne segítse a tol-

vajok elrejtőzését és az erkélyre 
feljutást! A bokrokat és az épülethez 
közeli fákat ritkítsa meg, hogy ne 
nyújtson fedezéket. Létráját tartsa zár-
ható helyen!

 Rendszeresen ellenőrizze a nyílászárók 
és a zárak állapotát, ha hibát észlel, azt 
javítsa ki!

 Ha riasztót, távfelügyeletet vagy okos-
házas rendszert alakít ki, fokozottan 
ügyeljen a rendszer megbízhatóságára, 
a feltörés elleni védelemre!

 Az álkamerák, az értéktároló eszközök 
(trezor, széf, lemezkazetta), az időzítő 
kapcsoló, a tévészimulátor is költség-
kímélő, egyszerű, mégis hatékony be-
törésvédelmi megoldást nyújthatnak.
További vagyonvédelmi tanácsokért 

kérjük, látogasson el a www.karmegel-
ozes.hu oldalra, de hasznos információ-
kat talál a HázŐrző alkalmazás révén is, 
amelyet a https://hazorzo.bunmegelozes.
info oldalon, illetőleg a Play vagy az App 
Store kínálatában találhat meg.

kék hírek
Akkor indul a kivitelezés, amikor lesz rá pénz

Kelenföldi indóház: 
szerződés már van

Az ukrán kőszállító teherhajóból lett A38 Hajó fennállása, azaz 2003 
óta Budapest egyik legkeresettebb kulturális központjává vált. 
Mára nemcsak klubként tekinthetünk rá: a koncertek és kulturális 
programok szervezése mellett a jótékonyságra is nagy hangsúlyt 
fektetnek. Nem volt kérdés, hogy az ukrajnai háború menekültjei 
számára a Petőfi Rádió stábjával közösen gyűjtésbe kezdjenek. 
Újbuda Önkormányzatával vették fel a kapcsolatot, hogy olyan 
termékeket adományozhassanak, amelyekre leginkább szükség van, 
így elsősorban női és férfi higiéniai termékekkel, bébiételekkel, tartós 
élelmiszerekkel támogatták a rászorulókat. Az A38 munkatársainak 
adományait Varga Gergő önkormányzati képviselő vette át Újbuda 
nevében. A csomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mene
kültszállására továbbították.

Az A38 is gyűjtött a menekülteknek

Park viseli a kerületben 
Törőcsik Mari nevét

Folytatás az 1. oldalról
– Fontosnak tartjuk folytat-
ni azt a II. kerület által indított 

kezdeményezést, miszerint 
egyre több közterület kapjon 
elismerésünk és megbecsü-
lésünk jeleként női elneve-
zést. Bízunk benne, hogy 
a sort hamarosan folytat-
hatjuk további közterüle-
tekkel – mondta az átadón 
lapunknak Hintsch György 

városüzemeltetésért felelős 
alpolgármester.

– Része volt az ifjúságomnak, 
a magyar színházi és filméletnek, 
aztán része lett a világ filmművé-
szetének. Csodálatos filmeket csi-
nált, nagy közönséget hódított meg 
– emlékezett volt feleségére Bodrogi 
Gyula. – Szerettelek Mari, szeretlek 
Mari, és amíg élek, szeretni foglak – 
zárta szavait.

Udvaros Dorottya azt a pillanatot 
idézte fel, amikor pályája elején né-
hány percre egy színpadon lehetett 
a legendás színésznővel, színművé-
szeti főiskolásként ugyanis szerepet 
kapott Shakespeare Téli regéjében. 

A Major Tamás rendezte előadásban Törőcsik 
Mari játszotta édesanyját, a királynőt, akitől 
a lányát csecsemőként erőszakkal elragadták, 
őt magát megvádolják hűtlenséggel, börtönbe 
vetik, ahol 16 évig abban a tudatban él, hogy 
egyetlen lánya halott. A darab végén azonban 
megtörténik a nagy találkozás anya és lánya 
között. – Törőcsik Mari az alatt a pár másod-
perc alatt, amíg döbbenten felém sétált, átélte 
azt a tizenhat esztendőt, amíg azt hitte, nem él 
a lánya. A tizenhat év minden gondolata, érzé-
se ott volt a tekintetében. A színjátszás ilyen 
esszenciáját azóta sem tapasztaltam soha – 
emlékezett vissza Udvaros Dorottya.

T. D.

Elkezdődött  
a faültetési szezon

Az UNION Biztosító a Föld napja alkalmából szervezett önkéntes 
szemétszedést április 21-én. A Gellérthegyen és környékén 
zajló akcióban a cég több mint 30 dolgozója vett részt. Újbuda 
Önkormányzata zsákokkal, illetve az összegyűlt hulladék elszállítá
sával járult hozzá a kezdeményezéshez.

Önkéntes szemétszedés a Gellért-hegynél
A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében újabb négy új 
gyalogátkelőhely készült el a kerület forgalmas pontjain, a Sasadi 
út–Haraszt utca, a Sasadi út–Háromszék utca, az Ajnácskő 
utca–Nagyszőlős utca (képünkön) és a Péterhegyi út–Torma utca 
csomópontban.

2 0 2 2.  
m á j u s
2 0 – 2 2.

Ahol  
Ahol

a művészet
is zöldül!

Megérkeztek 
a kerületbe 
a facsemeték, 
ismét indul 
a tavaszi faülte
tések sora: május 
elejéig összesen 
212 új fa kerülhet 
a helyére, ebből 
160-at az önkor
mányzat, 52-t 
az együtt
működő civil 
szervezetek, 
a Woodapest 
és a 10 millió 
Fa egyesületek 
ültetnek el.

Az újbudai lakók szavazták meg a Feneketlen-tó melletti helyszínt
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Megköszönték munkájukat 
és gratuláltak az új ország-
gyűlési képviselőknek, Orosz 
Annának és Bedő Dávidnak 
az önkormányzat legutóbbi 
képviselő-testületi ülésén. 
Megszavazták az idei költség-
vetés módosítását, elfogadták 
a 2022-es sportkoncepciót, 
és több, ingatlanokat, illetve 
kulturális területet érintő 
kérdésről is döntöttek.

– A nyár közeledtével sem a pihenés idő-
szaka jön – mondta a legutóbbi képvise-
lő-testületi ülésen napirend előtt László 
Imre polgármester. Folytatódik a Bartók 
Béla út kulturális univerzumának bővíté-
se olyan városi hálózat tervével, amelyben 
a hosszú ideig üresen álló ingatlanokban 
közösségi és kulturális tereket alakítanak 
ki a kerület lakóinak és egész Budapestnek. 

Bakai-Nagy Zita alpolgármester az orosz 
agresszió elől Ukrajnából menekülők se-
gítésével kapcsolatos legfrissebb informá-
ciókról számolt be. A szállókra az önkor-
mányzat matracokat, ágyneműt juttatott el, 
a lakosság pedig továbbra is jelentős meny-
nyiségű adományt visz a gyűjtőállomá-
sokra. Jelenleg Covid-gyorstesztekre van 
a legnagyobb szükség, a védőnői szolgálat 
– a Szent Kristóf Szakrendelővel karöltve 
– folyamatosan gondoskodik a kerületbe 
érkezőkről. Sokan érdeklődnek a gyerekek 

bölcsődei, óvodai vagy iskolai elhelyezésé-
ről. Előbbi kettőben jelenleg nincs érintett 
kisgyermek, négy újbudai iskolában tíz 
Ukrajnából érkezett diák tanul. 

A napirenden szereplő előterjesztések 
közül elsőként a 2022. évi költségveté-
si rendelet módosítását szavazták meg 
a képviselők. Több óvoda, út, park és ját-
szótér felújítása folytatódik az idén. Nem 
állnak le a nagyobb, befejezésre váró 
projektek sem, ilyen a Gyermekegészség-
ügyi Központ és Egynapos Sebészet ki-
alakítása, orvosi rendelők korszerűsítése, 
sportintézmények fejlesztése, amelyhez 
a tavalyi költségvetési maradvány révén 

a fedezet rendelkezésre áll. Az önkor-
mányzat a szociális hozzájárulásokat 
(bérkompenzáció, impulzív nevelési pót-
lék, cafeteriaátcsoportosítás, babaváró 
csomag, gyermekétkeztetés) is biztosítja 
a tavalyi takarékoskodásnak köszönhető-
en. A költségvetési előirányzat bevételi 
és kiadási oldala 2,1 milliárd forinttal 
módosul. 

Több, részben vagy teljes egészében 
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás 
korszerűsítésre szorul. Ezért is döntöttek 
a képviselők úgy, hogy a 2020 előtt kötött 
szerződésekben foglalt bérleti díjak 2022. 
július 1-jétől 9 százalékkal nőnek.

Elköltözik a kerületből a Rákóczi híd 
budai lehajtójánál található szórakozóhely, 
a Barba Negra. A megüresedett területen 
irodaház, illetve nyilvános parkolóház 
épül. A képviselők elfogadták a terület tu-
lajdonosával, a Budai Zöldsarok Kft.-vel 
kötött pénzeszközátadási megállapodást, 
a cég közérdekű kötelezettségvállalásként 
25 millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat műszaki és humán infrastruktúra 
fejlesztési feladatait.

A képviselők jóváhagyták a kerüle-
ti sportkoncepció tavalyi beszámolóját 
és az ez évre vonatkozó intézkedési tervet. 
A járvány lecsengésével 2022-ben több 
lehetőség nyílik élő sporteseményekre on-
line rendezvények helyett. A 2021–2025-ös 
időszak programjai között szerepel például 
az Újbuda DiákSport Fesztivál, amelynek 

rendszerében a középiskolás diákok szá-
mára meghirdetik az 50 órás egyesületi 
és szabadidősport-versenyeket. Idén is 
lesz Oviolimpia, a Föld napja alkalmából 
Sas-hegyi túra, a madarak és fák napján 
óvodás túranap a kamaraerdei tanösvé-
nyen. A Válassz Sportot Újbudán! program 
kibővül az első újbudai Parasportág Vá-
lasztóval. A Receptre mozgásprogramban 
bővül a prevenciós mozgásformák kínála-
ta, állapotfelméréseket, vizsgálatokat és ta-
nácsadásokat is szerveznek. 

A testület az Eleven Blokk Művésze-
ti Alapítványnak megszavazott 3 mil-
lió forintos, visszatérítendő támogatást 
a UIA CUP 4 Creativity program része-
ként. A közvetlen európai uniós forrás-
ból megvalósuló projekt célja a  digitális 
elmagányosodás elleni küzdelem a civil 
lakosság kreatív alkotókészségének fel-
élesztésén keresztül. A képviselők jóvá-
hagyták a Magyar Festészet Napja Ala-
pítvány 1,3 millió forintos támogatási 
kérelmét is, amelyet a kerületből induló, 
idén 20. évfordulóját ünneplő magyar fes-
tészet napjára fordítanak. 

Búcsú Újbuda 
nagyjaitól

Egyperces csenddel tiszte
legtek a képviselők két újbudai 
polgár, a minap elhunyt Antall 
Józsefné és Gorka Szabolcs 
iskolaigazgató emléke előtt. 
Antall Józsefné, a rendszer
váltás utáni első miniszterelnök 
özvegye életének 88. évében 
halt meg. Újbuda díszpolgára 
volt, 1971 óta lakott a kerü
letben. Gorka Szabolcs, 
az Újbudai Bocskai István 
Általános Iskola egykori veze
tője tragikus hirtelenséggel 
távozott az élők sorából. – 
Újbuda két olyan polgárától 
búcsúzik, aki rendkívül sokat 
tett a kerületért – mondta 
a testületi ülésen László Imre 
polgármester. 

Orosz Anna, Újbuda alpolgármestere átvette 
az országgyűlési választásokon megszerzett 
mandátumát a Polgármesteri Hivatalban. 
A Momentum politikusa meghatározó fölénnyel 
nyerte el a főváros legnépesebb kerületének egyéni 
képviselői helyét a 2. számú választókerület hét 
jelöltjével, köztük az előző két ciklus képviselőjével, 
a Fidesz–KDNP színeiben induló Simicskó Istvánnal 
szemben. László Imre polgármester elmondta: 
Orosz Anna személyében elkötelezett, kompromisz
szumkész, de elhatározásában kemény, megingat
hatatlan embert ismert meg, amire a képviselőnek 
szüksége is lesz a parlamenti munkában. Orosz 
Anna arról beszélt, fizikailag sem távolodik el a kerü
lettől, eljár majd a testületi ülésekre, és fogadja 
a lakók megkereséseit. Hozzátette, munkát és fele
lősséget ígért a választóknak, amit be is fog tartani. 
– Nyomás alá kell helyezni a kormányt, parlamenti 
képviselőként pedig, az önkormányzattal össze
fogva, kettőzött erővel képviselik a fontos újbudai 
ügyeket – fejtette ki a politikus. 

Orosz Anna átvette mandátumát
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PUZZLE Óvoda  
és Általános Iskola

Címünk: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12–14.

Ismerj meg minket, várunk sok szeretettel 
a 2022/2023-as iskola-előkészítős csoportunkba. 

www.suliovi.hu +3620/935-1537

Köszönet a leköszönőknek
A képviselők gratuláltak Orosz Anna alpolgármesternek és Bedő 

Dávid önkormányzati képviselőnek, akik az április 3-i választási 
eredmények alapján az Országgyűlésben folytathatják munkájukat. 
Orosz Anna Budapest 2. választókerületében nyert egyéni jelöltként, 
Bedő Dávid az Egységben Magyarországért közös listájáról jutott 
be a parlamentbe. Mivel országgyűlési képviselő nem tölthet be 
önkormányzati funkciót, kerületi utódaikról időközi választásokon 
szavazhatnak majd az újbudaiak (2019-ben mindketten a Momentum 
színeiben nyerték meg XI. kerületi körzetüket). Novák Előd, a Mi 
Hazánk Mozgalomtól, szintén országgyűlési képviselő lesz. Ő annak 
idején kompenzációs listáról jutott be az újbudai képviselő-testü
letbe, utódja is onnan került ki, Szecsődi Patrik személyében. 

Módosították az idei 
kerületi költségvetést
Bérlakások felúíjtásáról is döntött a képviselő-testület

Megkezdték a régi Államigazgatási Főiskola épületeinek bontását

Megújul a Ménesi úti campus

Az egykori Államigazgatási Főiskola 
zöld ablakos épülete 1978 óta nemcsak 
a Gellérthegy meghatározó színfoltja, de 
az egész kerület egyetemi életének fontos 
szereplője. A jó ideje üresen álló, a Corvinus 
Egyetemhez tartozó Ménesi úti Campus 
hamarosan újra megtelik élettel: az épületet 
tulajdonló alapítvány átfogó belső átala-
kításokat hajt végre, bővíti a tereket 
és a funkciókat.

A Corvinuson 2020 óta tervezik az egyetem új campusát, 
amely a tervek szerint 2023 őszén népesülhet be. A fejlesztés 
funkcióbővüléssel is jár: a cél egy Magyarországon kiemel-
kedő, technológiaintenzív, inspiráló terekből álló, jövőorien-
tált campus létrehozása. Az ingatlan a Corvinus Egyetemet 
fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulaj-
dona, amely a projekt koordinációjáért is felel, a campust 
hosszú távon az egyetem fogja használni. Barta Márton 
stratégiai vezető szerint az épület kiváló lehetőségeket nyújt 
ahhoz, hogy 21. századi tudásközponttá váljon. A jelenleg 
folyó átalakítások során közel 160 kollégiumi férőhelyet 
hoznak létre, 40-50 főt szolgálhatnak ki az olvasótermek, 

az oktatási tér 3100, a közösségi tér 1830, a kutatásfejlesztési 
tér 1130 négyzetméternyi területet foglal majd el. 

A megújuló épületben a hagyományos tantermi oktatási 
funkciók mellett kreatív kooperációra alkalmas oktatási 
és kutatási terek is helyet kapnak. A számos közösségi, va-
lamint sportolásra alkalmas helyiség mellett lesznek egyé-
ni és csoportos tanulószobák is. A campus fontos új funk-
ciója lesz az adattér, egy adatelemzési és adatvizualizációs 
kreatív hub az adattudomány iránt érdeklődő hallgatók, 
oktatók, kutatók számára.

Az épület kivitelezésében is egyedülálló lesz a hazai fel-
sőoktatásban, mert az igen ritkának számító LEED Gold 
fenntarthatósági minősítés kritériumai szerint fejlesztik.  
A helyi lakók szempontjait is megpróbálják figyelem-
be venni: Hernádi Zsolt, a Corvinus Egyetemet fenntartó 
alapítvány kuratóriumi elnöke személyesen egyeztetett 
László Imre polgármesterrel arról, hogyan lehet a munká-
latokat a a lehető legproblémamentesebbé tenni. A Ménesi 
Campus projekt kapcsán felmerülő lakossági kérdéseket 
az alábbi e-mail címre lehet küldeni: campusfejlesztes@
uni-corvinus.hu
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Elhunyt  
Gorka Szabolcs
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gorka 
Szabolcs, az Újbudai Bocskai István 
Általános Iskola igazgatója. 2010 óta 
vezette az intézményt.

Azok közé tartozott, aki nem munká-
nak, hanem hivatásnak, életcélnak te-
kintették a gyermekek nevelését. Nem 
elégedett meg a kötelező minimum-
mal, hanem valóban művelt, kreatív, 
a világra nyitott fiatalokat adott a tár-
sadalomnak. Neki is köszönhető, hogy 
sokan szeretettel gondolnak az újbudai 
gyermekévekre, és örömmel térnek 
vissza életük későbbi periódusában.

Nyugodjék békében!
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Kedves újbudai lakosok!
Kedves Újbudán dolgozók, tanulók,  
Újbudához kötődő polgárok!

Az elmúlt években Újbuda Önkormányzatának kiemelt felada-
ta volt a kerület kulturális városközpontjának, az úgynevezett 
Bartók-negyednek a fejlesztése. Egy olyan városrészt kívánunk 
kialakítani, amely magas színvonalon biztosít szolgáltatásokat 
és  kulturális lehetőségeket az újbudai polgárok és az idelátoga-
tók számára.

Célunk, hogy 2030-ra a Bartók-negyed olyan városrésszé vál-
jon, ahol:
• a kultúra sokszínű jelenléte meghatározza a negyed arculatát;

• az itt élők aktívan részt vesznek a negyed életében, alakításá-
ban, büszkék a környezetükre;

• a szolgáltatók kapcsolódnak a kulturális élethez, mely kapcso-
lódás megmutatkozik a vállalkozások profiljában is;

• a minőségi környezet kedvező életkörülményeket nyújt a ne-
gyedben lakóknak, az itt dolgozóknak és a kulturális szolgálta-
tások vendégeinek;

• a városrész magas színvonalú és környezetbarát fenntartása 
megfelel a területen élők, dolgozók, fogyasztók elvárásainak;

• mindehhez olyan utcamenedzsment működik, amely folyama-
tosan és széles körűen biztosítja az információáramlást az ön-
kormányzat, az itt lakók és a szolgáltatók között.

Ebben a tervezési és kialakítási folyamatban már több alkalom-
mal kértük a kerületben lakók segítségét. A munkamenet követke-
ző lépéseként szeretnénk megismerni az önök véleményét, konkrét 
javaslatait. Ebben nagy segítséget nyújt számunkra a mellékelt 
kérdőív kitöltése. 

A kérdőív leadására 2022. május 10-ig van lehetőség az alábbi cí-
meken található gyűjtőládába:
• Önkormányzat, Zsombolyai utca 5. porta,
• B32 Galéria és Kiállítótér, Bartók Béla út 32.

Nagyon köszönöm az együttműködését!
Barabás Richárd 

kulturális alpolgármester

Életkor
 25 év alatt
 25–45 év között
 45–65 év között
 65 felett

Nem
 Férfi
 Nő

Lakóhely irányítószáma,  
a Bartók-negyedben él?
Irányítószám: .................

 Igen
 Nem 

Ön szerint mi  
a Bartók-negyed program célja?
...........................................................................................................

............................................................................................................

Mennyire kedveli  
a Bartók-negyed kezdeményezést? 
 5 nagyon örülök
 4 inkább örülök 
 3 hidegen hagy
 2 inkább nem örülök
 1 egyáltalán nem örülök neki

Mit vár a Bartók-negyed programtól?  
(Több válasz is megadható)

 sokszínű közösségi és kulturális életet
 színvonalas kereskedelemet,  
minőségi szolgáltatásokat

 jobb minőségű közterületeket 
 a városi környezettudatosabb  
szemlélet kialakítását

 több közösségi programot
 egyéb, éspedig: ..................................................................................
.....................................................................................................................

Honnan értesült   
a Bartók-negyed projektről?  
(Több válasz is megadható)

 a közösségi médiából 
 az internetről, de nem közösségi oldalakról
 utcai hirdetésben találkozott a programmal
 a helyi sajtóból
 az országos médiából
 ismerőstől, családtagtól
 egyéb forrásból
 egyéb, éspedig: .................................................................................
.....................................................................................................................

Milyen célból látogatja  
a környéket? (Több válasz is megadható)

 helyi lakos vagyok
 ügyintézés okán
 vásárlás okán
 egészségügyi szolgáltatások  
igénybevétele miatt

 gasztronómiai szolgáltatás miatt
 kulturális programok miatt
 munkavégzés okán
 oktatás, tanulás okán
 gyerek programok miatt
 egyéb, éspedig: .................................................................................
.....................................................................................................................

Jelölje meg az alábbi felsorolásból  
azt, amit a legjobban szeret  
a Bartók-negyeddel kapcsolatban  
(Legfeljebb három válasz jelölhető meg)

 könnyű megközelíthetőség 
 a negyed hangulata, épített örökség
 kiváló lakásviszonyok
 barátságos emberek
 pezsgő társadalmi közélet
 színvonalas üzletek
 vonzó vendéglátóhelyek
 sokszínű kulturális rendezvények
 sok fiatal
 jó közbiztonság
 fürdők a környéken
 gyermekbarát környezet
 jó oktatási létesítmények, gyermekintézmények
 egyéb, éspedig: .................................................................................
.....................................................................................................................

Jelöljön meg legfeljebb 3 dolgot,  
ami az ön véleménye szerint  
gyengesége a környéknek

 üres üzlethelyiségek
 túl sok autó
 légszennyezettség
 zaj
 piszok, szemét
 elhanyagolt járdák
 leromlott utcakép
 kevés közterületi zöld
 kevés zöld a házak kertjében
 kevés a parkoló
 alacsony színvonalú üzletek
 zsúfolt
 kevés az utcabútor
 rossz közbiztonság
 egyéb, éspedig: .................................................................................
.....................................................................................................................

Milyen fejlesztést látna fontosnak  
a Bartók-negyedben? (Több válasz is megadható)

 városi zöldítés
 forgalomcsökkentés 
 autómentesítés
 köztéri bútorzat
 szélesebb járdák, több kiülő
 bicikliutak
 több parkoló
 akadálymentesítés
 biciklitárolók
 több játszótér
 egyéb, éspedig: .................................................................................
.....................................................................................................................

Milyen alapvető szolgáltatásokat látna 
szívesen, vagy melyekből látna  
még többet szívesen a Bartók Béla úton  
és környékén?
(Több válasz is megadható)

 több étterem, kávézó 
 több javító, karbantartó szolgáltatást, szervizeket 
(óra, ékszer, elektromos háztartási cikkek, 
textiltisztítás stb.) 

 több élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedést,
 több ruházati, cipő- és kiegészítő boltot
 több gyermekközpontú szolgáltatást 
(különórák, szakkörök, baba-mama programok, 
gyerekkönyvek stb.)

 sportlétesítményeket
 több iparcikk jellegű vegyes  
kiskereskedelmi létesítményt

 több szépségipari szolgáltatást
 felnőttoktatási lehetőséget
 szociális ellátási lehetőséget
 egészségügyi kereskedelmet és szolgáltatást
 egyet, éspedig: ..................................................................................
......................................................................................................................

Milyen szabadidős, kulturális 
szolgáltatásokat látna szívesen, vagy 
többet a Bartók Béla úton és környékén? 
(Több válasz is megadható)

 park
 közösségi kert
 színház
 képzőművészeti galéria
 mozi
 irodalmi szalon
 képzőművészeti műhely
 szórakozóhely
 egyéb, éspedig: ..............................................................................

............................................................................................................................

Mennyire szívesen venne részt  
a Bartók-negyed által szervezett 
közösségi programokon?
 5 nagyon szívesen
 4 inkább szívesen
 3 hidegen hagyna
 2 inkább nem vennék részt
 1 egyáltalán nem vennék részt

Ha bármi eszébe jut, amit eddig nem 
érintettünk, nagy segítség számunkra,  
ha ebben a posztban megosztja velünk: 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Köszönjük a kitöltést!

Újra van esély, hogy a városi körvasút helyett a V0 valósuljon meg

Fenyőfaültetés győzelem után
A Déli Körvasút eredeti koncep-
ciója tönkretenné a környéken 
élők egyetlen parkját, 
a vasúti töltés mellett húzódó 
Hamzsabégi sétányt – erre 
hívta fel a figyelmet a Polgárok 
a Pályán az Élhető Környezetért 
(POPÉK) Egyesület faültetési 
akciója. A vasútbővítés körüli 
harcban jelenleg a civilek 
állnak nyerésre: a bíróságon 
elmeszelt környezetvédelmi 
engedély miatt jó esély nyílt 
a kivágásra váró fák és a park 
megmentésére.

– Két nagy győzelem örömére ültettük ezt 
a fát: az egyik, hogy a Fővárosi Törvényszék 
megsemmisítette a Déli Körvasút környe-
zetvédelmi engedélyét, mert a hatástanul-
mány nem felelt meg a környezetvédelmi 
szempontoknak – mondta el egy fenyőfa 
földbe helyezése után a POPÉK alelnö-
ke. Tóth Sándor Péter szerint az itt lakók 
időt nyertek és lehetőséget, hogy a tervek 
emberközelibb, olcsóbb és gazdaságosabb 
irányba változzanak. 

Kell a bővítés,  
de másképp
A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) 
Déli Körvasút projektje – amelynek kivi-
telezését Mészáros Lőrinc érdekeltségébe 
tartozó cégek nyerték el – a Ferencvá-
ros–Kelenföld vasútvonal bővítésével 
tenné a vasutat a városi közlekedés szer-
ves részévé. A cél az, hogy a dél-buda-

pesti agglo merációban élők autó helyett 
vonattal járjanak be a fővárosba, amihez 
sűríteni kell az elővárosi és távolsági já-
ratokat. A civilek azonban megtámadták 
a kormányhivatal által kiadott környezet-
védelmi engedélyt, a másodfokú ítélet pe-
dig hatályon kívül helyezte, mivel az nem 
foglalkozott a talajvízzel, a zajterheléssel, 

a madárvédelemmel vagy a beruházás al-
ternatíváival.

De a civilek nem csak a parkot féltik: 
vasút mellett lakni ugyanis eleve nem túl 
kényelmes, különösen, ha ott tehervonatok 
is közlekednek. Jól tudják ezt a Hamzsabégi 
út, a Sárbogárdi út és a Dombóvári út men-
tén lakók, hiszen a Déli Körvasút vágányai 

mellettük haladnak el. Főleg a 1,5 kilomé-
ter hosszú, 30 méter széles, gyalogos-bi-
ciklis sétányként funkcionáló Hamzsabégi 
utat terheli a vasúti forgalom. Ez pedig nem 
kicsi, hiszen a Kelenföldi és a Ferencvárosi 
pályaudvart összekötő pár kilométeres sza-
kaszon végigfut a Magyarországon áthala-
dó tehervonatok többsége.

– Az eredeti terv, amely négy sínpárral 
növelné a pálya áteresztő kapacitását, nem 
perspektivikus elképzelés – fogalmazott 
a helyszínen László Imre polgármester, 
majd hozzátette, erről a területről inkább 
előbb, mint utóbb a teherforgalmat át kell 
helyezni. A kerület vezetője elmondta, be-
szélt Vitézy Dáviddal, a BFK vezérigazga-
tójával, aki biztosította: tiszteletben tartják 
a bírósági ítéletet, és annak megfelelően 
dolgoznak ki az itt élők-
nek elfogadható kon-
cepciót. Vitézy korábbi 
álláspontja még az volt, 
hogy a jelenlegi kettő 
helyett három-négy vá-
gányon még több vonat 
mehessen át ezen a túlter-
helt vonalon. – A bővítés 
mellett az elkerülő V0-ás 
kialakítását is tervezik, 
nekünk pedig az a fela-
datunk, hogy a V0-ás le-
gyen a végleges megoldás – jelentette ki 
a polgármester. A környékbeliek és a horri-
bilis összegű, 337,9 milliárd forintos beru-
házást ellenzők szerint az is elég lenne, ha 
az ország legterheltebb vasúti Duna-hídját 
kiváltanák délebbre egy új híddal és a hoz-
zá kapcsolódó, Budapestet délről elkerü-
lő vasúti gyűrűvel (V0). Így nem kellene 
a hatalmas építkezés porát, zaját elviselni 
hosszú ideig, és nem kellene rengeteg fát 
kivágni.

Az élhető környék  
zöld színű
A POPÉK két éve küzd azért, hogy a sé-
tányt jogilag az eddigi közút helyett zöld 
felületként jegyezzék be. Ebben is megtör-
tént a pozitív fordulat. – Az önkormányzat 

és képviselőink segítségével sikerült elér-
nünk, hogy az átminősítési folyamat már 
finisben van – közölte az eseményen az al-
elnök, aki azt is elmondta, azért ültettek 
éppen fenyőfát, hogy karácsonykor a hely-
beliek idén a sétányon is karácsonyozhas-
sanak, családi programokat szervezzenek 
köré. 

A faültetéshez csatlakozott az egy esz-
tendeje alakult, a városi zöldítésért dolgo-

zó Woodapest civil mozgalom. – Azt gon-
doltuk, ha szeretjük a természetet, a fákat 
és a kirándulást, mi lenne, ha megpróbál-
nánk a városunkat fásítani? – számolt be 
a mozgalom céljairól az alapító, Puskás 
Peti. A zenész elmondta, tavaly két-három 
fával kezdték, most két kerületben 30-
40-et ültetnek el egy tavaszi szezon alatt. 
– Rengeteg civil érdeklődik irántunk Ins-
tán, Facebookon, hogy szeretnének csat-
lakozni önkéntesként, adományozóként – 
tette hozzá büszkén a zenész. A szervezet 
ráadásul divatba hozta a fa ajándékozását: 
egyre többeknek jut eszébe, hogy házas-
sági évfordulóra, születésnapra rendha-
gyó ajándékként fát vegyenek, amit aztán 
az egészet intéző Woodapesttel együtt ül-
tetnek el Budapesten.

T. D.

A bíróságon megsemmi-
sített környezetvédelmi 
engedély miatt jó esély nyílt 
a kivágásra váró fák  
és a park megmentésére

Bartók Béla út
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A kérdőívet  
interneten is kitöltheti:  

ujbuda.hu/ 
bartoknegyed

TÖlTsE KI  
kérdőívüNket!Milyen legyen  

a Bartók-negyed?

VESZÉLYES- ÉS ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
ÁPRILIS 30.  I  8:00–12:00

ÚJBUDA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

ujbuda.hu
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Ha nem hiszem el, 
hogy én vagyok Süsü, 
a sárkány, akkor  
nem fog a szívem  
a királyfiért fájni
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Nincs megállás: Újbuda díszpolgára 88 évesen is színpadra lép, sorozatban játszik és vadászik

Bodrogi Gyula: nagyon szeretek élni

Megalakult az Újbudai Tanácsadó 
Testület, amelynek tagjai mindany-
nyian hivatásuk jeles képviselői, sokat 
tettek már eddig is Újbuda fejlődéséért, 
és készen állnak arra, hogy a jövőben 
e munkát hivatalos keretek között is 
tovább végezzék. A testület vezetésére 
László Imre polgármester Molnár Gyula 
távozó országgyűlési képviselőt, Újbuda 
korábbi polgármesterét kérte fel.

A testület további tagjai: Baumgartner 
Antal, Bernárd János, Bodrogi Gyula, 
prof. dr. Farsang Csaba, Homolay 
Károly, Jáki Mónika, dr. Kóródi Mária, 
Köllő Miklós, dr. Kürti Sándor, Szesztay 
András. Az alapító okiratban a testület 
tagjai vállalták, hogy tudásukkal 
és tapasztalatukkal segítik a kerület 
fejlődését, az újbudai polgárok, a kerület 
életét formáló civil szervezeteket, 
a mindenkori polgármesteri vezetés 
igényeire és tudására támaszkodva.

Újbudai Tanácsadó Testület

Április közepén ünnepelte 88. születés-
napját Bodrogi Gyula, Újbuda díszpolgára. 
Első feleségéről, Törőcsik Mariról most 
nevezték el a Feneketlen-tó melletti parkot, 
és az Újbudai Tanácsadó Testület tagjává 
is a napokban választották meg. A Nemzet 
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas 
és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, 
rendező, színházigazgató, Érdemes és Kiváló 
Művész, a Halhatatlanok Társulata, a József 
Attila Színház és a Vidám Színpad örökös tagja 
ötven esztendeje él a kerületben. 

 � A napokban volt a születésnapja, Isten éltesse! Hogy érzi 
magát? 

Jól vagyok, köszönöm. Talán szégyen, mert ennyi idős kor-
ban már illik kicsit rosszabbul lenni. Egy ideje nem számo-
lom, hányadik születésnapom van. Azt tudom, hogy 1934-ben 
születtem. Akit érdekel, számoljon utána! Én csak azt kértem 
a Jóistentől, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. Addig 
viszont éljek.

 � Valóban rendkívül aktív a mindennapokban. Az elmúlt 
hetven éve munkával telt, és még most is sokat dolgozik.

Amennyit csak lehet. A Nemzeti Színházban nagyon rende-
sek velem. Mindig úgy alakul, hogy az „öregnek” is legyen 
munkája anélkül, hogy túlhajszolnának. 1951-ben kezdtem 
a pályát hivatásos néptáncosként. Utána négy évig jártam 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Aztán jött a színpad 
és a tévé, rádió. Fodor Imre színész, színházigazgató egyszer 
összeírta azokat a televíziós műsorokat, amelyekben szerepel-
tem, akár csak egy verssel, akár filmben. 530 oldal jött össze. 
Egy oldalon két műsor volt.

 � Először karakterszínészként lépett színpadra, majd jöttek 
a komolyabb filmszerepek, végül a szinkron. Utóbbiról 
mindenkinek elsőként Süsü jut eszébe…

A szinkronizálást nagyon szerettem. Süsü, Csőrmester a Dok-
tor Bubóból… Még ma is találkozom olyannal, aki azt mondja, 
„Gyula bácsi! Magán nőttem fel”. Csukás István nagyszerű me-
seíró volt. Még ma sem tudom elhinni, hogy meghalt. Sok volt 
kollégával, baráttal vagyok így. Le kell magam inteni, ha fel 
akarom hívni Sztankay Istvánt, Darvas Ivánt, Sinkovits Imrét. 
Ugyanígy érzek Garas Dezsővel kapcsolatban is. Rettenetesen 
hiányoznak. Hozzátartoztak az életemhez. Sztankay Pista felet-
tem járt a főiskolán, Garas Dezső pedig alattam. Együtt rádióz-
tunk, filmeztünk, színházaztunk, a Fészek Klubban is gyakran 
összejöttünk. Ma már nincs meg ez a fajta összekapaszkodás. 

 � A magányról mostanában sokaknak a Covid-járvány mi-
atti bezártság jut eszébe. Ön hogyan bírta az otthoni létet?

Az elején egész jól. Másfél-két évig tartott ez az időszak, de 
ma már csak egy pillanatnak tűnik. Egy rosszul sikerült, va-
cak napnak. Sok otthoni munkát megcsináltam, amit máskor 
csak halogattam. Egy kis rendcsinálás, egy kis íróasztal-ren-
dezgetés. Olyan dolgokat találtam, amelyeket rég elveszettnek 
hittem. Ez tartott két hónapig, aztán jött az iszonyat. Ülni, 
mint egy börtönben, kényszerből olvasni, mint amikor az em-
ber a kötelezőkön akar túllenni… szörnyű volt.

 �Mi hiányzott akkor és mi hiányzik most a legjobban? 
Sokan nem akarják elhinni, de nekem mindig az volt a legked-
vesebb szerepem vagy munkám, amit éppen játszottam. Ha 
valamiben nem éreztem jól magam, akkor azt hamar elfelej-
tettem, kitöröltem az agyamból. Azért vannak kedvencek is. 
A Hattyúdal című filmre kifejezetten kellemesen emlékszem. 
Jó érzés, ha néha leadják a tévében, és meg tudom nézni. A fi-
ataloknak mindig elmondom: minden szerepbe kicsit bele kell 
halni. Egy szerep nem attól lesz vicces vagy tragikus, hogy 
a színész a közönség elképzelt elvárásai alapján játszik. Ha 
nem hiszem el, hogy én vagyok Süsü, a sárkány, akkor nem 
fog a szívem a királyfiért fájni.

 � Az azonosuláson áll vagy bukik minden? 
Gyakorolni kell, amíg elhiszem, hogy az író az adott szerepet 
nekem és rólam írta. 

 � És ki a jó rendező?
A jó rendező arra biztatja a színészt, hogy a kettejük által kö-
zösen elképzelt szerepet játssza el. A jó rendező műsorát látva 
a közönség úgy távozik a színházból vagy moziból, hogy „ez 
nagyon jó volt, vajon ki rendezte?”. Ha beülök egy darabra, 
felmegy a függöny, és már a második percben tudom, ki volt 
a rendező, az már régen rossz. A rendezőnek nem szabad ma-
gát láttatni. Ott van például a Körhinta című film. Senki nem 
mondja meg, hogy Fábri Zoltán városi ember, aki festészettel 
is foglalkozott. Mi a közönségnek játszunk, dolgozunk, és soha 
nem egymásnak, kollégáknak. A közönséget szórakoztatni kell. 

 �Milyen érzés új műfajban, a Doktor Balaton című napi 
sorozatban játszani? 

Még nem láttam magam benne. Azt szoktam mondani, hogy 
a színház a színészé és a közönségé. A film a rendezőé. Ha 
úgy instruálnak, hogy mosolyogjak, és erre a rendezői utasítás 
alapján bevágnak egy kiskutyát, akkor a néző az utóbbin fog 
mosolyogni. 

 � Gyakran összemosódott vagy összemosódik a magánélet 
és a munka?

A kettő nekem mindig egyet jelentett. A magánéletem része 
volt a színház, a televízió, a filmgyár, a szinkron, és ugyanez 
fordítva. 

 � Két felesége is színésznő, kolléga volt…

Törőcsik Mari és Voith Ági. Most is egy csodálatos asszonnyal 
élek, Angélával (volt manöken).  

 � Beszélgetésünk napján veszi fel a Feneketlen-tó melletti 
park Törőcsik Mari nevét. A számos hazai és nemzetközi 
elismeréssel díjazott, ön által Tündérkének becézett szí-
nésznő Újbuda díszpolgára volt – csakúgy, mint ön –, és 
éveken keresztül a Vincellér utcában élt. Közel laktak 
egymáshoz, tartották a kapcsolatot? 

Mari az életem és a fiatalságom része volt. Az emlékparkavatás-
nak nagyon örülök. Biztos vagyok abban, hogy a névtábla láttán 
mindenki tudni fogja, ki is volt ő. A Vincellér utca környékén 
később jártam sokat, mert Ádám fiamnak onnan hoztunk anyate-
jet pótlásként. Egyszer találkoztam egy asszonnyal, aki közölte, 
hogy mi rokonok vagyunk. Nem értettem. Majd elmondta, hogy 
Ádám révén, hiszen tőlük kaptuk az anyatejet minden nap. 

 �Öt évtizede él a kerületben. Nemrég választották meg a most 
alakuló Újbuda Tanácsadó Testület tagjává. A grémium-
ban Baumgartner Antal, Bernárd János, dr. Farsang Csa-
ba, Jáki Mónika, dr. Kóródi Mária, Köllő Miklós, dr. Kürti 
Sándor és Szesztay András is benne van. Az elnök Molnár 
Gyula, Újbuda korábbi polgármestere, volt országgyűlési 

képviselő.
Csupa akkora fej ült az alaku-
ló ülésen, hogy alig fértek el 
egy szobában. Nagyon tisz-
telem a tagokat. Ez egy po-
litikamentes, konszenzusos 
döntéseket hozó tanácsadó 
testület. Ha az itt megsza-

vazott javaslatokat a kerület 
vezetése elfogadja, akkor ez 
valóban jó kezdeményezés. 
Ha azonban csak a szokás 
kedvéért alakult, akkor fölös-
leges. Nézzük meg az április 
3-i választást. Volt egy nagy 
küzdelem, amelynek a végén 
az egyik fél nyert, a másik ve-
szített. Szerintem egy jó küz-
delem, például profi boksz-
mérkőzés végén a versenyzők 

megölelik egymást. Számukra ugyanis a boksz a fontos. Ha most 
bekapcsolom a tévét, azt látom, hogy nem történt semmi. A „ver-
senyzők” nem gratuláltak egymásnak, csak maradt a „majd én 
megmondom” mentalitás. Nem is szeretnék többet politizálni.

 � Van már konkrét testületi javaslata?
Konkrét nincs. Akkor szoktam beleszólni a döntésekbe, ha a dol-
gokat egyszerűbben is meg lehetne oldani. Drága Karinthy Már-
ton egy fantasztikus színházat hozott létre a kerületben. A halála 
után is vigyázni kellene erre az intézményre, hogy ne vesszen 
kárba. Biztos juttatnak majd valamennyi állami támogatást. Sze-

rintem viszont az lenne a fontos, hogy úgy és abban a szellemben 
működjön tovább, ahogy alapítója megálmodta. 

 � Ez nem egy konkrét javaslat? 
Épp erről beszélek. Mókásan előadok itt valamit, csak hogy 
mindez ne tűnjön javaslatnak. Ugyanakkor jó lenne, ha ez a gon-
dolat másnak is eszébe jutna.

 �Ha már a mókázást említette, beszéljünk egy kicsit a hobbi-
jairól. Ön szenvedélyes vadász és szakács, könyvei is megje-
lentek erről. Mit főzött legutóbb? 

A konyhából egy ideje ki vagyok tiltva, mert rendetlen vagyok. 
Ráadásul a feleségem, Angéla nagyon jól főz. Így az én sza-
kácsszenvedélyem kicsit okafogyottá vált. A vadászati szezon 
azonban épp a születésnapomon indult újra.  

 � A vadászat hazai megítélése meglehetősen ambivalens…
Széchenyi Zsigmond azt mondta, hogy a „vadászat vadűzés és er-
dőzúgás, de több erdőzúgás”. Ezt nem szabad elfelejteni. Senkit 
nem akarok meggyőzni, de vad csak ott van, ahol vadászok is van-
nak. Ahol nincsenek, ott az állomány eltűnik, mert a hozzá nem 

értő emberek irigységből vagy félelemből 
kiirtják vagy elűzik. Afrikában például 
az egyik országban tévedésből, a vadál-
lomány védelme érdekében megtiltották 
a vadászatot. Pár éven belül el is tűntek 
az állatok, több évbe került, amíg min-
den a helyére állt. Hangsúlyozom, senkit 
sem akarok meggyőzni. A vadászat szinte 
egyidős az emberiséggel. A mindenna-
pokban is vadászunk az élelmiszerért, 
hiszen a vegetáriánusokat kivéve csak 
megeszünk egy-egy csirkecombot. Azt 

a szárnyast is „levadászta” valaki. De elmondok egy kedves tör-
ténetet. Nemrég az egyik vadászaton a kísérőmmel a lesen ültünk. 
Csak vártunk és vártunk. Sehol semmi. Hirtelen feltűnt egy őzsu-
ta a selejtezési időszak kellős közepén. A kísérőmmel már fogtuk 
a puskát, amikor megláttunk egy gidát az őzsuta mellett. Őssze-
dugták az orrukat. Képtelen voltam meghúzni a ravaszt. Sokkal 
több a vadszerető vadász, mint az emberszerető ember. 

 � Emberszeretet kapcsán beszéljünk a családról. Önök na-
gyon összetartanak, a gyerekekkel és az unokákkal is állan-
dó kapcsolatban vannak. Unokája, Enikő ráadásul a nyom-
dokaiban jár. A minap például közös produkcióval léptek 
színpadra.

Mága Zoltán hegedűművész műsorában léptünk fel, külön-kü-
lön. A koncert után Zoltán odajött hozzánk, nagyon megdicsérte 
Enikőt, és a hogyan továbbról is szó esett. Igazán büszke és bol-
dog voltam. 

 �Mi teszi még boldoggá? 
Azt hiszem, minden. Minden, amit megélek és megérek. Önma-
gában az élet. Tudom, hogy ez nem hangzik eléggé dekadensen 
és művészien, de én nagyon szeretek élni.

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

Április 30. 14.00
Mandalafestés
Rövid hangolódás után az érdeklő-
dők üveglapra, akrilfestékkel ké-
szítenek mandalát, amivel segítik 
lelkük megnyílását, a bennük lévő 
érzések megjelenítését. A worksho-
pon való részvételhez semmilyen 
előképzettség, rajztudás nem szük-
séges. Érdeklődni és jelentkezni Kele 
Andreánál lehet: 06/70/325-9364.
 
Április 30. 18.00
„Rózsalevél, felkap a szél…” – 
az AKH Opera- és Dalstúdió kon-
certje anyák napja tiszteletére
A műsorban népszerű dalok, opera- 
és operettrészletek, magyar nóták 
hangzanak el. (A program részletei-
ről a 13. oldalon olvashatnak.)

Május 2. 10.00
A hónap alkotója: Dévényi Dö-
mötör – Itt születtem, ez a hazám
Szemezgetés újbudai fotókból
„Budapesten születtem, és több 
mint 49 éve lakom Újbudán. Ezer 
szállal kötődöm a főváros legnépe-
sebb kerületéhez.” A fotókon a vá-
rosrész szobrokkal teli hangulatos 
közterületei és a 21. századi techni-
kát képviselő high-tech cégek épü-
letei is megjelennek.
 
Május 10. 18.00
Virágkarnevál – az APS Fotóstú-
dió csoportos kiállításának meg-
nyitója a Kályha Galériában
A fotóstúdió tagjai a tavasznyitoga-
tás hangulatában válogatták össze 
munkáik legszebbjeit. A tárlatot 
megnyitja Mann Judit, fellép Kiss 

Veronika énekes. Megtekinthető jú-
nius 10-éig hétköznap 10–19 óráig.
 
Albertfalvi Hely- 
és Iskolatörténeti 
Gyűjtemény
1116 Budapest, 
Pentele utca 8.
 
Április 28. 17.00
Repülés madártávlatból – 
az egykori repülőgépgyár 
Albertfalván 
A kiállítás korabeli fényképeken 
és maketteken keresztül mutatja be, 
milyen is volt az egy évszázaddal 
ezelőtt Albertfalva keleti felén lévő 
repülőgépgyár. Az 1926-ig működő 
gyár fénykorában 1700 főt foglal-
koztatott. A belépés ingyenes.
 
Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató 
utca 9.
 
Április 27. 18.00
Mozigépész Filmklub
A kéthetente szerdánként este 18 
órától ingyenesen látogatható ve-
títések újdonsága, hogy a klubes-
tet megelőző két hétben mindig 
három filmből választhatják ki 
az érdeklődők az aktuális műsort. 
A szavazási lehetőséget a GKH Fa-
cebook-oldalán találják.
 
Április 29. 18.00
Itt a tavasz fotókiállítás – Pálin-
kás Marika, 60+ fotókör 
A képek május 20-áig tekinthetők 
meg 9–18 óra között a ház prog-
ramjaitól függően.
 
Április 30. 18.00
Operett & Zenés Színház – híres 
magyar filmslágerek (A program 

részleteiről a 13. oldalon olvashat-
nak.)
 
Május 1. 10.00–13.00
Mézes Majális
Tappancsfalavatóval indul a nap, 
majd méhes mesefilmvetítések, 
kézműves programok (rovarhotel-, 
méhecskebölcső, -itatókészítés), 
játékok (méhecske akadályver-
seny, virág kvízjáték), plüss cse-
rebere. Hozd el megunt plüsseidet, 
és cseréld el olyanra, amilyet te 
szeretnél. A megmaradó plüssö-
ket, a Szent János Kórház gyer-
mek traumatológiai osztályának 
ajándékozzuk.
 
Május 8. 10.00
Varázsszőnyeg Mesevasárnap – 
Az állatok nyelvén tudó juhász
Zenés, díszletes, élőszereplős me-
sejáték, amelyben Tibi, a juhász 
csuda dolgokon gondolkodik, mi-
közben az állatokat hallgatja. Egy 
napon érdekes eset történik vele, 
egy kis kígyóval és annak anyjá-
val, még az élete is veszélybe kerül. 
Asszonykáját úgy szereti, az életét 
is oda adná neki. De az is szereti 
az urát, így juhászunk tán megme-
nekülhet... persze csak ha segítenek 
a gyerekek.

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, 
Cirmos utca 8.

Április 29. 18.00
Monotípiák – Török Joli fes-
tőművész kiállítása
Megnyitja: Molnár Eszter művé-
szettörténész, közreműködik: Ko-
vács Beatrix, gitárművész.
A tárlat megtekinthető május 18-
áig a Kréher Péter-teremben. A be-
lépés díjtalan.

Április 29. 19.30–22.00
KGB – Kisváros Zenei Klub
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro 
(KGB–Karthago–OREZ)

Sok zenével, anekdotával, vetítés-
sel, meglepetésvendéggel.
Belépő: 1800 Ft.
 
Május 6.
Mini csendéletek 
Szabó Petra Viola festménykiállí-
tása. Megtekinthető nyitvatartási 
időben június 13-áig a Kávézó Ga-
lériában.
 
Május 6. 19.00–22.00
Évadzáró Botladozó Táncház
Házigazda: Vadrózsák Néptánc-
együttes. Zenél: Borfolk zenekar, 
táncot tanít: Onodi Attila táncmű-
vész. Belépő: 800 Ft.
 
Május 7. 15.00–19.00
Retro zenés táncdaldélután
Élő zene, kiváló énekesek, tánc, jó 
hangulat. Házigazda: Nógrádi Béla 
és Lukács Katica. Érdeklődni: lu-
kikatica@gmail.com; 06/30/904-
6171. Belépő: 1200 Ft.
 
Kedvenc mesefigurám – rajzpá-
lyázat 4–9 éves gyerekeknek
A gyerekektől a legkedvesebb ma-
gyar vonatkozású mesefigurájukról 
várunk rajzokat, különböző techni-
kákkal. A két korosztályi kategóri-

ában az első három helyezettet dí-
jazzuk. Az alkotásokat hétköznap 
nyitvatartási időben várjuk május 
12-éig.

Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.

Május 6. 17.00
A kulcsi alkotótábor kiállítása
A tárlat megtekinthető június 1-jéig 
munkanapokon a programok függ-
vényében.
 
Május 12. 18.00–19.00
Gongmeditáció
A vezetett gongmeditáció vagy 
hangfürdő alkalmas a stressz ke-
zelésére, a mindennapi rohanás 
utáni relaxációra. A részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges. 
Belépő: 800 Ft.
 
Táborajánló
Június 20–24.
Csináljunk mozit! – filmes nap-
közis tábor
A résztvevők megismerhetik a fil-
mezés csínját-bínját, és elkészíthe-
tik saját mozijukat is.

Július 4–8.
Japán csodái – kézműves nap-
közis tábor
Ismerkedés a japán kultúrával, 
a hagyományos japán művészeti 
ágakkal.
 
Augusztus 22–26.
Iciripiciri – báb és dráma nap-
közis tábor
Művészeti tábor drámajátékkal 
és bábokkal, Lovas Zsuzsanna ve-
zetésével. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Megállíthatatlanul közeledik az önvezető 
járművek kora, a technológiai korszak-
váltás pedig őrült versenyre ösztönzi 
az autóipari szereplőket. A Budafoki úton 
működő, 100 százalékban magyar innová-
cióból sarjadt kutatásfejlesztési központ 
a jövő kormányműveit alkotja meg 
a Thyssenkrupp nemzetközi óriásvállalat 
égisze alatt. 

A magyar sikertörténet 1998-ban indult. A Thyssen ak-
koriban még csak kormányrudakat gyártó autós divíziója 
több egyetemnek adta ki kutatási feladatként, hogy tervez-
zenek szervokormány-algoritmusokat. A Budapesti Mű-
szaki Egyetem (BME) három doktorandusza összerakott 
egy működő kormányrendszert, amely annyira profinak 
bizonyult, hogy azóta is meghatározza a multicég sike-
rét. Így jött létre a Budafoki út 56. alatt a cég elektronikai 
és szoftverfejlesztő központja, a Thyssenkrupp Compo-
nents Technology Hungary, melyet ma is az egykori 
magyar mérnökhallgatók irányítanak.

Idegenvezetőnk, Naszádos László is 
a BME tanárából lett az újbudai köz-
pont vezetője. – 2003-ban kerestek 
meg, amikor a dinamikusan fej-
lődő cég az egyetem területén 
bérelt irodát, és sorban csatla-
koztak hozzá diákjaink – szá-
molt be az igazgató. Mikor 
kinőtték az egyetemet, saját 
helyre, végül tavaly a Buda-
foki úti irodaházba költöztek. 

Világhírű 
magyar rendszer 
Az itt fejlesztett okos kormány-
rendszerek a hagyományos, 
folyamatosan energiát felvevő 

hidraulikus rendszer helyett elektromotoros rásegítést al-
kalmaznak, így csak akkor fogyasztanak energiát, amikor 
a kormányt elforgatják, ezért akár 0,3 liter üzemanyagot is 
megtakarítanak száz kilométerenként, valamint műszakilag 
is megbízhatóbbak. Nem csoda, hogy a Thyssen magyar fej-
lesztése világhódító utat járt be. Az újbudai központ dolgo-
zói létszáma húsz év alatt háromról 1200 főre nőtt, és mára 
a vállalat steering (kormányzás) üzletága gyártja le a világ 
összes kormányoszlopának negyedét, ezzel globálisan az öt 
legnagyobb kormányműfejlesztő között van. 

Az újbudai a cégcsoport egyetlen szoftverfejlesztő köz-
pontja, idetartozik minden, a legegyszerűbb kód megírá-
sától a tesztpályákon zajló teljes, funkcionális tesztelésig. 
Az ezer mérnökből álló csapat 95 százaléka magyar, a leg-
jobb szakembereket keresik, és a legnagyobb egyetemek 
tehetségei közül válogatnak. A budapesti Thyssenben 
rengeteg hallgató végzi szakmai gyakorlatát, akik közül 
sokan nyernek felvételt; a középvezetői csapat jó része né-
hány éve még diákként lépett az épületbe. 

A kormánymű fejlesztésekor vezérlő szoftvereket írnak 
arra, hogy ha például balra tekerjük a kormányt, akkor ho-
gyan forduljanak balra a kerekek és maga az autó. Az át-
törést a 2010-ben bemutatott BMW X3 jelentette, amelyet 
a Thyssen-kormányművel dobtak piacra. Aztán sorra je-
lentkeztek be olyan prémiumgyártók, mint a Mercedes 

és az Audi, ma már pedig 
autók millióiban dolgoz-
nak rendszereik, a cég kí-

nai autógyárakba is szállít 
kormányműveket. 
A központ vezetője szerint 

a sikerért meg kell küzdeni, 
hiszen autóiparban kemény ver-

seny uralkodik. – Ez részben árver-
seny, részben innovációs vetélkedés. 

Azon dolgozunk, hogy a sofőr minél job-
ban érezze az utat a direkt, sportos vagy komfortos 

kormányzási lehetőségek függvényében. Ezeket hangol-
ják tökéletesre a Thyssen mérnökei a finom szoftverbe-
állításokkal, amit az autógyárak meg is követelnek. Mi 
ebben, a kormányérzés kialakításában vagyunk a leg-
jobbak – magyaráz-
ta Naszádi László.

A Thyssen ügy-
felei, a legnagyobb 
autómárkák, élet-ha-
lál harcot vívnak, 
ennek megfelelően 
óvják az ipari titko-
kat. Az egyes autó-
gyárak által rendelt 
fejlesztések elkülö-
nülten zajlanak, még 
a tesztautókat is zárt 
trailereken szállítják 
a zárt tesztpályákra.

Biztosra 
mennek
Egy autó fejlesz-
tése elképesztően 
sok időt és mun-
kát igényel, egy 
vállalat egy adott 
modell gyártása előtt három-négy évvel kezd el tár-
gyalni a beszállítókkal. A Thyssen ilyenkor több ezer 
oldalas, részletes követelményrendszert kap, többek 
között a mechanikáról, a kinézetről, a működésről 
és az energiaellátásról. A beszállító ezután bemutat egy 
koncepciót. – Ilyenkor általában már van egy műkö-
dő kormányrendszerünk, de az, hogy az adott autóban 
a kívánt sorozatszámban és minőségben hibamentesen 
működjön, még nagyon hosszú folyamat – magyarázza 
a mérnök.  A biztonsági szabványok szerint 100 millió 
üzemóránként egy hiba fordulhat elő. Ezt kell produ-
kálni, illetve bizonyítani analízisekkel, számításokkal, 
funkcionális, öregítő és élettartam tesztekkel. 

A tesztlaborban az elektronika és a szoftverek műkö-
dését szimulálják és mérik; a fékezésnek például számta-

lan aspektusát vizsgálják, egyebek mellett a hőmérséklet 
és a sebesség függvényében. A legizgalmasabb fázis, ami-
kor a kormányművek bekerülnek a tesztautókba: először 
a Thyssen saját maga építette, könnyen átalakítható kocsi-
jába, majd az adott márka tesztjárműveibe.

Átadjuk a kormányt?
A cég kifejlesztett egy autonóm járművet, hogy a jövő au-
tóinak tulajdonságait tesztelhesse. Önvezető autót más is 
készít, a Thyssen rendszere viszont kompatibilis a széria-
autókkal, és árában is elérhető. Ezekben tesztelik a cég 
egyik vívmányát, a fejlesztés alatt álló kormányoszlop 
nélküli kormányzást – a „steer by wire” rendszerben a kor-
mányt és a kerekeket összekötő kormányoszlop hiányzik. 
Lehet, hogy ez csak nyolc-tíz év múlva kerül sorozatgyár-

tású autókba, de akkor a mérnök szerint örülni fognak 
a gyárak, mert ha nincs kormányoszlop, akkor rengeteg 
hely felszabadul, amire nagy szükség van, például a kijel-
zők miatt. Az önvezető autókhoz egyenesen elengedhetet-
len lesz a technológia, hiszen azok csak elektronikus úton 
tudják magukat kormányozni.

A jövő kihívásairól szólva Naszádos László elmond-
ta, egyre nagyobbak a biztonsági követelmények és egy-
re inkább az önvezető funkciók felé mozdul az ipar, ami 
különleges követelményeket támaszt a kormányzással 
szemben. – Lehet, hogy kormánykerék már nem lesz a jövő 
autójában, de kormánymű biztosan. Ezek fejlesztése zajlik 
jelenleg is a Thyssenben – mondta el az újbudai központ 
vezetője.

T. D.

kult tech

streetballHelyszínek és időpontok:

Gazdagrét 
Időpont: 2022. 5. 7., 09.00
Nevezési határidő: 2022. 5. 4., 12.00 

Őrmező 
Időpont: 2022. 5. 22., 09.00 
Nevezési határidő: 2022. 5. 18., 12.00 

Bikás park
Időpont: 2022. 5. 29., 09.00 
Nevezési határidő: 2022. 5. 25., 12.00  

Korosztály:
1. kategória: 2007–2008-as születésűek   
2. kategória: 2005–2006-os születésűek 
3. kategória: 1983–2004-es születésűek 
4. kategória: Senior 
(a pályán tartózkodó csapat összéletkora minimum 120 év) 

Nevezés:
Várjuk csapatok (3+1 fő) nevezését 
a gkh@ujbuda.hu email címen, 
az alábbi adatok megadásával:
- Csapatnév, 
- Csapat tagjainak neve és születési éve, 
- Verseny helyszín(ek) megnevezése

Részletek:   
Fővédnökök:  Bakai-Nagy Zita alpolgármester

Keller Zsolt önkormányzati képviselő

 3 helyszínen 4 korosztályban

   Újbuda 
Streetball 
    Fesztival

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Sport11

Nyéki Imre Uszoda
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

Újbudai Sportcentrum
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

- mellékelt logo Sport11 felirattal az alján (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Nyéki Imre Uszoda felirattal az alján  (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Gabányi László Sportcsarnok felirattal az alján  (Újbuda Sportjáért felirat alá)
- mellékelt logo Újbudai Sportcentrum felirattal az alján (Újbuda Sportjáért felirat alá

Önvezető innováció a Budafoki úton

A világ egyik legjobb 
kormányműve magyar fejlesztés

Közösségi házak ajánlója

MEGNYITÓ
9:00 óra

Dr. László Imre  
polgármester

Dr. Lehoczky Péter Gábor  
főigazgató

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK, TANÁCSADÁSOK
• vérnyomásmérés; koleszterinszűrés; vércukormérés; férfiaknak PSA szűrés

• EKG vizsgálat; nyaki nagy erek UH szűrése; pajzsmirigy UH szűrés
• Boka-kar index mérés; neuropátia szűrés

• légzésfunkció vizsgálat; felnőtt és gyermek allergiaszűrés; tüdőszűrés
• bőrgyógyászati anyajegyszűrés; hallásvizsgálat;

• szájüregi daganatok szűrése; gyermek fogászati tanácsadás
• makuladegeneráció; zöldhályog és szárazszeműség tanácsadás;

• gyermek ortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés;
• gasztroenterológiai tanácsadás

• Covid-19 antitest szűrés (Corden labor)
• betegjogi kérdések – egyéni fogadó óra

• csontsűrűség és testösszetétel mérés, diétás tanácsadás

A BELÉPÉS DÍJTALAN, A SZOLGÁLTATÁSOK INGYEN VEHETŐK IGÉNYBE!

A PROGRAM TELJES IDEJE ALATT A GYERMEKEKET  
KREATÍV FOGLALKOZÁSOKKAL VÁRJÁK!

2022. május 7-én, szombaton 9 órától 13 óráig  
a Budapest XI. Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
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pártok eseményei

apróhirdetés

fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

A 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

Kiadó neve: Média 11 Kft. • Kiadó címe: 1113, Budapest, Zsombolyai u. 5. • Kiadásért felelős személy neve: Molnár Krisztina  
• Szerkesztésért felelős személy neve: Tóth István Gergely •  Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307 • e-mail: media11@ujbuda.hu  
• Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Dési János, Kelemen 
Angelika, Tóth Kata, Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:  • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
• Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató • Terjeszti a BauCOOL-Construct Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények 
és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

impresszum

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+ program-
központban vagy a 372-4636-os telefonszá-
mon! A programváltozás jogát fenntartjuk.

Csodálatos magyar 
orchideák  
(DINPI-előadás)
Az orchideafélék családja a legnépe-
sebb család a virágos növények 
között, több mint 40 000 fajt 
ismer a mai tudomány. Talán 
kevesen tudják, de hazánk-
ban is él több orchideafaj. 
Ezekkel ismerkedhetünk 
meg az előadáson.

A program ingyenes, előze-
tes jelentkezéshez nem kötött.

Időpont: május 13. 11.00 
Helyszín: Újbudai Önkéntes 

Koordinációs és Módszertani 
Központ (Kérő utca 3.)

Do-in – japán jóga
A Do-in tradicionális kínai gyógyá-
szatra épülő öngyógyító mozgásfor-
ma. 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 testileg-lelkileg 
egészségesebbek legyünk, közérzetünk javuljon. Orvosi 
konzultáció után azok is belekezdhetnek, akik ritkán vé-
geznek aktív testmozgást vagy nehezebben mozognak.

A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez nem kötött.
Időpont: minden szerdán 13.30
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszer-

tani Központ (Kérő utca 3.)
 

60+ Kártyaklub – játék francia  
és magyar kártyával
Klubfoglalkozás a francia és a magyar kártya szerelme-
seinek, illetve azoknak, akik szívesen megtanulnának 

különböző játékokat. A foglalkozások oktató vezetésével 
és támogatásával zajlanak. A kártya mint szellemi tevé-
kenység a memorizálási, számolási, kombinációs képes-
ségeket veszi igénybe és fejleszti azokat, így kiváló agy-
torna. Egy részük interneten keresztül vagy programmal 
is játszható.

Időpont: március 2-ától kéthetente szerdán 14.15–16.15 
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszer-

tani Központ (Kérő utca 3.)

TÁrSasozzunk – társasjátékok  
és agytorna mindenkinek

Kiváló hangulatú közösségi szellemi tornára hívjuk 
mindazokat, akik szeretnek játszani, és azokat 

is, akik még nem próbálták. A foglalko-
zásokat képzett játékmester vezeti, 

a résztvevők sok fajta társasjátékot 
is kipróbálhatnak – a szórakozás, 

kikapcsolódás mindenkinek ga-
rantált. A program ingyenes, 

előzetes jelentkezéshez 
nem kötött.

Időpont: minden hétfőn 
14.30

Helyszín: Újbudai Önkéntes 
Koordinációs és Módszertani Köz-

pont (Kérő utca 3.)
 

Indiai jóga – újra indul  
a nagy sikerű 
program!
Ismét jógafoglalkozásokat hirdetünk 

az őrmezői 60+ programközpontban 
(Kérő utca 3.). Április 13-ától kéthetente 

szerdánként 12.15-től várjuk a kezdőket, 
haladókat. 
Az aktív jógázás energiával tölt fel ben-

nünket, elősegíti a koncentrációt és az elme 
nyugalmát, támogatja szervezetünk méregtele-

nítését és a jobb emésztést. Mindent egybevetve 
kitűnő mozgásforma azoknak, akiknek fontos a fi-

zikai, illetve mentális jóllétük. 
A 60+ program idősbarát jógája a kerületi időseknek 

nyújt lehetőséget a fentiek megtapasztalására. A gyakorla-
tok végrehajtása szék segítségével történik.

Előzetes regisztrációhoz nem kötött, ingyenes foglal-
kozás. 

Természetjárás  
– Velencei-tó mente
Dinnyés–Dinnyési fertő–Elzamajor–Várpark–Dinnyés 

Időpont: április 30.
Találkozó: 9 óra, Déli pu. vonat vége (ind. 9.10 Székes-

fehérvárra). A vonatjegyet Dinnyésig kell megvenni. Táv: 
11 km, szint: 50 m

A túra ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött a túra-
vezetőnél: Sepsey Katalin 06/70/251-1493

„rózsalevél, felkap a szél…” 
– az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje anyák napja 
tiszteletére

Sztárvendég: Szilfai Márta operaénekes, a Magyar Ál-
lami Operaház művésze. Helyszín: Albertfalvi Közösségi 
Ház (Gyékényes utca 45–47.). Időpont: április 30. 18.00. 
Belépő: 800 Ft. Információ: hétköznap 8–18 óráig szemé-
lyesen vagy a 204- 6788-as telefonszámon

Operett & Zenés Színház  
– magyar filmslágerek
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 
9.). Időpont: április 30. 18.00–20.00. A program ingyenes. 
Információ: hétköznap 9–19 óráig a 246-5253-as telefon-
számon

Nagypéntek előestéjén tojáskeresés lázában 
égett az a több száz gazdagréti gyermek, 
aki regisztrált a Gazdagréti Közösségi Ház 
húsvéti tojásvadászatára. A hatodik éve futó 
hagyományos program során a helyi üzletek 
tojáslelőhellyé váltak, ahol néhány kvízkérdés 
fejében húsvéti finomságokat lehetett kapni.

Tojásvadászat Gazdagréten

Szakítva a tradíciókkal a Kaptár Közösségi Tér húsvéti foglalkozásán 
részt vevő fantasyrajongó gyerekek pikkelyes sárkánytojásokat 
készítettek. A szabadidős helyszínt és programokat nyújtó őrmezői 
ifjúsági tér minden délután várja a lazulni vágyó fiatalokat, akik 
azért szeretnek a Kaptárba járni, mert itt semmi sem kötelező.

Pikkelyes húsvéti tojások a Kaptárban

 � 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-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.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: ujbudaikdnp@
gmail.com honlap: www.11kerdem.hu
 

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselő-
je, Bába Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon 
és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk 
e-mail címe nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu 
címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket 
a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!
 

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

is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is 
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gye-
re, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lmp.hu/aktivista-je-
lentkezes
 

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
A Bartók Béla út 96. alatti párthelyiség nyitva kedden 9–11, 
csütörtökön 16.30–18 óráig. „Ne támogasson a kormány olyan 
szankciót Oroszországgal szemben, amely a magyar embe-
reknek kárt okoz!” címmel aláírásgyűjtés a https://mihazank.
hu/szankciokellen címen. XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk 
Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati képvi-
selőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@
mihazank.hu, 06/30/358-2723, helyi hírek: facebook.com/
mihazankujbuda
 

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók!
Nagyon köszönjük a támogatást és a segítséget, amelynek 
köszönhetően Orosz Anna és Tóth Endre is képviselheti 
a körzetet az Országgyűlésben. Továbbra is egy igazságosabb, 
emberségesebb, élhetőbb Újbudáért és Magyarországért dol-
gozunk. Kövessék figyelemmel munkásságunkat, és keresse-
nek minket kérdés, javaslat esetén!
 

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

 � Lakás, ingatlan 
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a XI. kerületben: 
orokosbeata.hu, goldhome.hu. 2,5% jutalék. Tel.: 
06/20/349-0040. Köszönöm szépen a bizalmat! 
GARÁZS KIADÓ - egyedi, Bozókvár u. 8. 
Őrmezőhöz és Gazdagréthez közel van. 
T: 06/20/995-8912 

 � Oktatás 
HÁZHOZ MEGYEK! Angoltanítás: 
+36/20/9176-604.

 � Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés!  
246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP, 
SZIFON, WC-tartály, radiátor, elzáró 
villanybojler cseréje, javítása. 06/70/642-7526.

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

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

 � Szolgáltatás
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha 
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245. 
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés, 
www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/990-7694.
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. 
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
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  
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 
LOMTALANÍTÁS! INGATLAN, hagyaték, 
pince, padlás ürítése rakodással, kihordással. 
Hulladékszállítási engedéllyel rendelkezünk. 
06/30/703-0518. 
FŰNYÍRÁST, fűkaszálást vállalok.  
06/30/362-1893. 
VILLANYSZERELÉS A–Z-ig.  
FACEBOOK.COM/villanyember 06/30/512-6045.

 �Gyógyászat
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, 
rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában,  
mindez otthonában. 06/30/247-1095. 

 � 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.
SZAKBECSÜS HÖLGY 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: 0670/407-3898, info@boszormenyiaranyhaz.
hu 
MEGNYITOTTUK ÜZLETÜNKET! 
Vásárolunk: használt ruhaneműket, írógépeket, 
varrógépeket, könyveket, régi bundákat, 
festményeket, porcelánokat, karórákat, 
zsebórákat, arany ékszereket, ezüsttárgyakat. 
Teljes körű hagyaték felszámolás. II. kerület, 
Török utca 4. Tel.: 06/20/231-0572,  
06/20/324-6562. 

 � Állás kínál
RUHÁZATI TERMÉKEK 
FELDOLGOZÁSÁHOZ keresünk 
munkavállalókat. Munkarend: Hétfő és csütörtök. 
Munkaidő: 5.30–10.00. E-mail: ildiko.foldes@
porzsakgroup.hu, tel.: 06/20/357-6870.
ÉJJELIŐR KOLLÉGÁT keresünk XI. kerületi 
éjszakai klubunkba. Bérezés megbeszélés tárgya, 
munkaidő: éjjeli időszak, heti 4-5 nap.  
Tel.: 06/70/326-0326. 
KERESSÜK LEGÚJABB kollégánkat éjszakai 
klubunkba a mosdó tisztántartására, üzem 
közben. Műszak: kora estétől hajnalig,  
nettó 1500 Ft/óra. Tel.: 06/70/326-0326.s 

 � Szabadidő, sport
WING TSUN KUNG FU Kínai harcművészet. 
Hatékony önvédelem! Edzések a Montázsban, 
a Bikás parknál, hétfőn és kedden este. 
06/30/9000-889. 

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

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, 
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369

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

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

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

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

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

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jelentkezz Te is az Újbudai Ifjúsági Körbe!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: kozigazgatas.ujbuda.hu

BEADÁSI HATÁRIDŐ:

2022. MÁJUS 15.
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Nadányi Zoltán: Anyu c. költeményé-
ből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Olimpiai kvalifikációs 
verseny, angol betűszóval. 4. Az idézet 
első sora (I, E). 10. … Diesel, amerikai 
színész, forgatókönyvíró. 13. 667 m-es 
domb a norvégiai Agder megyében (DU-
RELIA). 14. Matematikai fogalom. 16. 
Verdi-opera. 17. … Dagover, német szí-
nésznő, filmszínésznő. 19. Zala megyei 
folyócska. 20. Besző páratlan betűi! 21. 
Holló, angolul. 23. Lobogna. 24. ÚQ. 25. 
Az egyik oldal. 26. Az idézet második 
sora (S, L). 28. Elismerés. 31. A krimi 
atyja (Edgar Allan). 32. Piezo-részecske! 
33. … Simon, Pulitzer-díjas amerikai író. 
34. Bánk bán szerelme. 37. Kiss … Kate! 
(musical) 38. Lóbetegség. 40. Reggel fele! 
41. Jevgenyij Petrov alkotótársa (Ilja). 43. 
Horváth Tivadar, Jászai-díjas színművész 
névbetűi. 45. Bandzsa. 48. Kiszólít, köl-
tőiesen. 50. Oxigén és indium vegyjele. 
52. Ferrum. 53. Hidrogén-…, gyenge 
sav és erős oxidálószer. 56. Szomjoltó. 
58. Kockáztatott összeg. 59. TeleSport, 
röv. 60. Ókori királyság a Közel-Keleten. 
62. Lefelé ereszkedik. 64. Karélia része! 
65. Hanyagul arra hajít. 67. Bátorkodik. 
68. Mauritániai kisváros (ALEG). 69. 
A munkából kiveszi a részét. 71. Nyelvta-
ni fogalom. 73. Iskola, a tanulók nyelvén.
Függőleges: 1. Az idézet harmadik sora 
(I, Z). 2. Mindenki, latinul (QUISQUE). 
3. Fás terület. 4. Ráskai …, kódexmáso-
ló apáca. 5. Talmi. 6. Korlátozás. 7. Hi-

székeny. 8. Angol kettős betű. 9. Jód 
és aktínium vegyjele. 10. Weisz Eugé-
nia néven született József Attila-díjas 
költő (Zseni). 11. Figyelmeztetés. 12. 
Kettőzve: öregasszony. 15. Keverék, 
régies szóval. 18. Ipari növény. 21. 
Európában széles körben elfogadott 
színskála. 22. Rendszeresen megjele-
nő sajtótermék. 25. Pancser. 27. Klasz-
szikus tagadás. 29. Népies tyúk. 30. 
Hűtlenkedik. 35. Vadászrejtek. 36. 
Teremt. 39. Hónappal kapcsolatos. 42. 
Rögzített. 44. Katonai rang. 46. Nem-
zeti Alaptanterv, röv. 47. Letisztítja 
a táblát. 49. Mítosz. 51. Táncművész, 
Kossuth-díjas balettmester (Ferenc). 
54. Északi szarvasfajta. 55. Londoni 
galamb! 57. Lengyel fantasztikus író 
(Stanisław). 61. Az idézet negyedik 
sora (Ö, L). 63. Francia János. 64. Ép-
pen hogy. 65. A kimonó öve. 66. TÍL. 
68. Trapéz része! 70. Pertu. 72. Aján 
Tamás sportdiplomata monogramja.
Beküldendő: vízsz. 1., 26., függ. 1. 
és függ. 61. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 
1518 Budapest, Pf.: 135. vagy a rejt-
veny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 
7. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEG-
FEJTÉSE: „Te tünde fény futó re-
ménység vagy te forgó századoknak 
ritka éke”. Nyertese: Incze András, 
1111 Budapest, Bartók Béla út. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesz-
tőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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A régi pesti szóvicc szerint (mert a geográfi-
ailag Budához köthető szóvicc is „pesti”) 
„ott találkozunk, ahol az utat osztja penko”. 
Persze, hát az Osztapenko, sőt, köznyelvi 
változatában Osztyapenko. A szovjet par-
lamenter szobra a Budaörsi út és a régi 7-es 
út találkozásánál – a mai M7–M1-es autó-
pálya bevezető szakasz végénél –, a Sasadi 

út torkolatánál állt, onnan lehetett menni 
a Balaton, illetve a nyugati határ, Hegyes-
halom felé.

1951-től magasodott itt kisebb megsza-
kítással Kerényi Jenő szobrász öt és fél 
méteres kőtalapzaton álló, közel négy és fél 
méterre nőtt bronzszobra. Kerényi korának 
tisztes másodvonalbeli alkotója volt, élet-
műve mély nyomokat nem hagyott a művé-
szet történetében, bár kritikusai elismerően 
írtak izgalmas felületkezeléséről, forma-
alakító és kompozíciós készségéért is di-
csérték. A pécsi Csontváry Múzeum előtti 
Csontváry szobra azért azt jelzi ma is, hogy 
tudott ő érdekeset csinálni.

Budapest másik kapujába, Vecsésre, 
a Fő út és a Ferihegyi Repülőtérre vezető 
út találkozásához, a kelet felé vezető 4-es 
főút elejére is egy meggyilkolt szovjet 
parlamenter szobra került már 1948 de-
cemberében, a pécsi születésű Steinmetz 
Miklós kapitányé. A dolog érdekessége, 
hogy a beérkezett pályaművekből a tekin-
télyes zsűri Kerényi Jenő tervét fogadta el, 
pár javítást kérve tőle. Ám ott végül nem 
Kerényi alkotása valósult meg, hanem azé 

a Mikus Sándoré, aki a nevezetes, 1956. 
október 23-án ledöntött Sztálin-szobrot is 
készítette. Lehet, hogy Kerényi kárpótlásul 
kapta meg később a lehetőséget Osztapen-
ko megformálására, Végül is parlamenter, 
parlamenter…

Már Horatius megmondta, hogy aki örök 
emléket akar magának, az ne ércre gondol-

jon. Steinmetz szobrát 1956 októberében 
felrobbantották, Kerényi Jenő Osztapenkó-
ját ledöntötték, Mikus Felvonulás téri Sztá-
linját a csizmája fölött lefűrészelték a for-
radalom nyitányaként. Steinmetz szobrát 
Mikus később újraformálta, Kerényiét új-
jáöntötték. Ma mindkét alkotás a tétényi 
fennsíkon lévő szoborparkban áll. Sztálin 
szobrának – amit nem állítottak helyre – 
már a holléte is nehezen azonosítható a Vá-
rosligetnél.

De vissza a lépést váltó katonához: Osz-
tapenko persze politikai megrendelésre 
készült. Már 1946 februárjában utasították 
a budapesti vezetést, hogy „méltó formá-
ban örökítse meg azoknak a szovjet parla-
mentereknek az emlékét, akik fővárosunk 
pusztulástól való menekülésének lehetősé-
gét hozták számunkra, de akiket minden 
idők leggyalázatosabb bandái meggyil-
koltak”. A történészi kutatásokból ma már 
felsejlik, hogy az ukrán származású Osz-
tapenkót valószínűleg sajátjainak aknatüze 
ölte meg. Ettől még az tény marad, hogy 
Hitler utasítására a reménytelen helyzetben 
lévő Budapestet a németek nem adták fel, 

Ahol az utat 
osztja penko

Újbuda legendás helyei I.

A magyar költészet 
napja alkalmából 
idén is megren
dezték a versmondó 
maratont az őrmezői 
költők tiszteletére, 
és a hozzátartozók 
körében felavatták 
Zelei Miklós padját. 
A költő-író tavaly, 73 
esztendősen halt meg. 
A művész emléke előtt 
többek között Barabás 
Richárd, Újbuda kultú
ráért felelős alpolgár
mestere és Borbély 
Mihály versmondó is 
tisztelgett.

Versmondó maraton

Az iskola történetét és tehetségeit bemu
tató műsorral emlékezett meg a Kelenvölgyi 
Általános Iskola fennállásának 80. évforduló
járól. A tematikus héten időkapszulát helyeztek 
el, sport-, művészeti és tudománynapot 
tartottak, végül pedig a gyerekek egy 80-as 
számmá álltak össze az udvaron.

Nyolcvanéves lett a Kelen Suli

a több hétig tartó, kegyetlen és a németek 
szempontjából katonailag teljesen értel-
metlen ostromban tíz- és tízezrek haltak 
meg, és a várost lerombolták. Miközben 
éppen a parlamenterek küldetése jelzi, 
hogy az akkori szovjet hadvezetés szerette 
volna ezt elkerülni.

Egy szobor nem arra való, hogy egy tör-
ténelmi esemény alapos elemzését tegye le-
hetővé, hanem leginkább arra, hogy politi-
kusok amúgy keveseket érdeklő beszédeket 
mondhassanak a talapzatuknál. Politikai 
aktusként állítják és döntik le, vagy éppen 
helyezik át őket. De a köztéri alkotások 
rendszeresen túlnőnek alkotóik és állíttató-
ik szándékán, közösségi funkciót kapnak.

Az „Osztyapenko” a Balatonra, illetve 
Bécsbe vezető utak összefutásánál fontos 
tájékozódási pont lett. Még az a generáció 
is használja a „találkozzunk az Osztyapen-
kónál” fordulatot, amelynek tagjai a szobor 
1992-es elköltöztetése után születtek.

A korábbi nemzedékeknek ez az alko-
tás valahogy a szabadsággal kapcsolódott 
össze. Itt gyülekeztek a stopposok, akik 
a Balatonra igyekeztek, ami ugyancsak 
a mérsékelt szabadság birodalma volt, 
de legalább lehetett szabadon választa-
ni. Egész pontosan annyiban, hogy zöld 
üveges vagy barna üveges Kőbányai Vi-
lágos pasztörizálatlan sört kérsz-e. Ugyan 
a zöld és a barna üvegben ugyanaz az ital 
lötyögött, de legalább ennyi választásunk 
maradt.

Aki autóval utazott Bécsbe, az is itt 
hajtott keresztül. Az osztrák főváros már 
akkor is nyugaton volt, és a Mariahilfe-
ren lehetett Fa szappant, kazettás magnót, 
farmert venni, és a ’80-as évek végén jött 
a Gorenje-őrület – mi ez, ha nem az, ami-
re az Osztapenko indító zászlaja mellett 
elhaladó Homo Kadaricus akkoriban vá-
gyott.

D. J.

Emelkednek a taxis tarifák
Versenybarát megoldást javasolt a GVH
Drágul a taxizás Budapesten: 
a Fővárosi Közgyűlés döntése 
értelmében május 9-étől 
az alapdíj a csaknem négy 
éve érvényben lévő 700-ról 
1000 forintra, a kilométerdíj 
300 forintról 400-ra, a percdíj 
pedig 75-ről 100 forintra nő.

A vonatkozó rendelet módosítását egyhan-
gúlag hagyta jóvá a testület. Az elfogadott 
javaslat szerint a 33 százalékos emelést 
a legutóbbi díjmegállapítás 
óta végbement  üzem-
a nyagá r - e me l ke dé s , 
az infláció, valamint 
a minimálbér növelése 
indokolja.

Kiss Ambrus főpol-
gármester-helyet tes 
emlékeztetett rá: a taxi-
zás hatósági árai 2018. jú-
lius 1-jén változtak utoljára. A taxis pi-
acot érzékenyen érintette a járvány is, 
ezt tükrözi, hogy míg 2020 márciusában 
6754 taxis volt a fővárosban, a legutolsó 

adat szerint 5070 maradt belőlük. A taxis 
szervezetek 2021 novemberében kezde-
ményezték az ártárgyalások megkezdését. 

A döntés előtt a Gazdasági Versenyhiva-
tal (GVH) a verseny élénkítését célzó aján-
lást fogalmazott meg a fővárosnak, amely 
szerint „versenybarát megoldásokkal sok-
kal kedvezőbben járhatnának a fogyasz-
tók”. A budapesti taxis tarifák rögzítettek, 
vagyis a piacon nem érvényesülhetnek 
az árverseny előnyei – emelte ki a GVH. 
A taxisok  rendszeresen kérik a rögzített 
hatósági árak növelését, a fogyasztói érde-
kek képviselete azonban rendre elmarad. 

Az egyre magasabb hatósá-
gi árak csökkentik a taxik 
kihasználtságát, ami to-
vábbi díjnövelési igény-
hez vezet. Ebből a sza-
bályozási csapdából úgy 
lehetne legjobban kilép-
ni, ha az önkormányzat 

minimalizálná ársza-
bályozási beavatkozását 

– hangsúlyozta a versenyhivatal. A GVH 
szerint elősegíthető volna a verseny azáltal 
is, ha fix tarifák helyett a főváros csupán 
a maximális szintet határozná meg.

Elismerték 
a bölcsődei 
dolgozókat
Polgármesteri dicséretben részesítették a kerü-
letben kimagasló munkát végző bölcsődei nevelőket 
a bölcsődék napja alkalmából rendezett ünnepségen.

– Mivel a legtöbb szülő nem engedheti meg magának, hogy hosszú éve-
kig otthon maradjon gyermekével, rendkívüli jelentősége van annak, 
hogy milyen minőségű ellátást talál – mondta a Polgármesteri Hiva-
talban tartott ünnepség nyitóbeszédében László Imre. A polgármester 
rámutatott: az első években különös jelentősége van a kötődés és a biz-
tonságérzet megalapozásának, amely meghatározza a gyermek későbbi 

stabilitását. – A bölcsődeválasztás épp ezért bizalmi kérdés – tette hoz-
zá László Imre, aki szerint erre rá is szolgálnak az újbudai bölcsődék. 
A jó kapcsolat érdekében például konfliktuskezelő beszélgetéseket tar-
tanak a szülők és az óvodavezetők között. 

A polgármester arról tájékoztatott, hogy 32 új bölcsődei férőhelyet 
adtak át Albertfalván és a Gellérthegyen, a 2020-as járványévben pedig 
fennmaradásuk érdekében 50 millió forint értékben támogatta az ön-
kormányzat a kerületi magánbölcsődéket és családi napköziket. – Ma 
már nem indulhat Újbudán olyan ingatlanberuházás, amelyikhez ne 
tartozna bölcsődefejlesztési program – zárta szavait László Imre. 

T. D.

Polgármesteri dicséretben részesült:
Bajnokné Halassy Olívia csilla  
– Újbudai Kuckó Bölcsőde
Balogh Krisztina – Pöttöm Bölcsőde
Faul Hajnalka – Mesevár Bölcsőde
Skolik Lászlóné – Kuckó Bölcsőde
Szalai Judit – Mogyoróskert Bölcsőde
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A Föld napja üzeneteit 
a Sas-hegy természeti értékein 
keresztül közvetítette a 26. 
alkalommal megrendezett 
Sas-hegyi emléktúra. A 800 
méter hosszú, háromnegyed 
órás túrán a hely élővilágával, 
geológiai és történeti érdekes-
ségeivel ismerkedhettek meg 
az óvodás és iskolás csoportok, 
de a kétnapos rendezvényre 
bárki benevezhetett.

A Sas-hegy Föld napi program-
ja rövid filmvetítéssel kezdődött, 
utána következett a látogatóközpont-
ban kialakított kiállítás megtekintése, majd 
a csoportok szakvezetői kísértettel járhatták 
végig a gyíkkifutóval, rovarhotellel, szé-
dítő sziklafalakkal és gyönyörű kilátással 
kecseg tető tanösvényt. Az óvodások prog-
ramja környezetvédelemmel kapcsolatos in-
teraktív játékokkal egészült ki. Az első napon 
több mint 200 óvodás, másnap több mint 400 
iskolás járta be az újbudai természetvédel-

mi területet, amely a két nap alatt összesen 
közel 900 látogatót fogadott. – A gyerekek 
láthatóan élvezik a szabadtéri programot, 
a természet szépségeit látva pedig megtanul-
ják, hogy óvni kell a környezetet, nem szabad 
eldobni a szemetet – mondta el a helyszínen 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester.

– Tekintettel a nagy érdeklődésre a koráb-
ban egynapos rendezvényt kétnaposra bő-
vítettük – mesélte a Sas-hegyi Látogatóköz-
pont környezeti nevelője. Kremnicsán János 
elmondta, a nemzetközileg is nyilvántartott 
természetvédelmi park bővelkedik a külön-
leges, védett fajokban. Címerállata a fokozot-
tan védett pannon gyík, és az egész világon 
csak itt található meg a magyar gurgolya 
vagy az utolsó jégkorszakból származó budai 
nyúlfarkfű.

A Sas-hegyi központot is üzemeltető Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

(DINPI) a Föld napi rendezvénye-
in elsősorban az ember felelős-

ségére hívja fel a figyelmet. 
A Pest, Komárom-Eszter-
gom és Fejér megyét, va-
lamint Budapestet és agg-
lomerációját lefedő szervezet 

igazgatóhelyettese, Kézdy Pál 
kiemelte: az egész országban 

a főváros környékén a legnagyobb 
a nyomás a védett területeken, elég, 

ha a bakancsos turizmusra vagy a Normafa 
és a Hármashatárhegy kirándulóira, illetve 
extrém sportolóira gondolunk. Az igazgató 
szerint a természetjáróknak, bicikliseknek 
és lovasoknak csak az olyan alapvető szabá-
lyokat kellene betartaniuk, hogy ne térjenek 
le a kijelölt utakról, és a megtermelt szemetü-
ket ne dobják el, hanem vigyék haza. 

T. D.

BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. Sport Divízió  

• CrossFit Everybody • CrossFit MayFly • Dél-Budai Sport Club • FreeTime  

TáncSport Egyesület • Gyöngy-Fitness • Jógabarlang • KissLife Fitness&Gym  

Sportcentrum • Lake City Gym (Sport11) • Lágymányosi Spari Vízisport,  

Diáksport és Szabadidő Egyesület • Life1 Allee Fitness • Manu-Med Bt.  

• Spirit Sport Club • Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont

2022. május 7.

ÚJBUDAI 
SPORTOS NAP

fallabda • műfüves labdarúgás • crossfit • ritmikus gimnasztika • latin versenytánc  

• pilates • gerinctréning • jóga • stresszoldás • konditerem • kajak-kenu • sárkányhajó •  

Nordic Walking • Fascia tréning • futás

További részletek:
ujbuda.hu • sport.ujbuda.hu • fb.com/ujbuda

A PROGRAMOK TÉRÍTÉSMENTESEN  

VAGY KEDVEZMÉNYESEN VEHETŐEK IGÉNYBE, TÖBBEK KÖZÖTT:

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

Streetball fesztivál Újbudán

Közösségépítő 
kosárlabda 
Három helyszínen négy korosz-
tály tagjai mérkőzhetnek meg 
májusban az első alkalommal 
megrendezett Újbuda Streetball 
Fesztiválon. A nevezés díjtalan, 
a közösségi sportélmény 
garantált.

A májusi eseménysorozat kétéves tervezés 
után valósul meg – tudtuk meg Keller Zsolt 
ötletgazdától. Gazdagrét önkormányzati 

képviselője korábban maga is verseny-
szerűen kosarazott, a mai napig játszik, 
és megválasztása óta szerette volna az ut-
cai kosárlabdát, egyúttal a városrészt be-

kapcsolni Újbuda sportéletébe. Eredetileg 
a Gazdagréti Közösségi Házzal közösen, 
közvetlen lakókörnyezetükben tervezték 
a fesztivált, időközben azonban kerületi 
szintű streetball-bajnoksággá nőtte ki ma-
gát, amelyet a jövőben évente szeretnének 
megrendezni. Az idei esemény fővédnöke 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester és Keller 
Zsolt.

A viadal Gazdagrét (május 7.) mellett 
Őrmezőn (május 22.) és a Bikás parkban 
(május 29.) zajlik majd, a 3+1 fős csapa-
tokban legalább egy játékosnak újbudai la-

kosnak kell lennie. 
Egyéb feltétel nincs, 
a részvétel díjtalan, 
nevezni a gkh@uj-
buda.hu e-mail cím-
re elküldött kitöltött 
jelentkezési lappal 
lehet, ez az esemény 
Facebook-oldaláról 
tölthető le. 

A streetball gyö-
kerei a ’80-as évek 
amerikai metropo-
liszaiba nyúlnak 
vissza. A sportág 
indulása óta a tö-
megek játéka, bárki 
beszállhat, hiszen 
nincsenek bonyolult 

szabályai, a cél a mozgás élvezete, a szóra-
kozás, az egészségmegőrzés és a közösségi 
élmény. Magyarországon 1993-ban rendez-
tek először utcai kosárlabda-bajnokságot.

sport

Ismét megtartották  
a Sas-hegyi túrát
Nagy a nyomás a főváros védett területein


