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Mennyire elégedett
a kerületi bölcsődei/
óvodai ellátásban
folyó nevelési
munkával?
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Az önkormányzat a frontkórházak ellátásában is segített
A cseh Lékárné Bonate gyógyszertárhálózat csaknem
28 millió forint értékű egészségügyi felszerelést juttatott el az ukrajnai sebesülteket ellátó frontkórházakba a Vöröskereszt segítségével. A fuvarozási
költségeket megelőlegezte a segélyszervezet,
de utólag a XI. kerület költségvetésének veszélyhelyzeti céltartalékából finanszírozták.
– A műtős köpenyeket, gumikesztyűket, fertőtlenítőszereket a patikacég disztribútori hálózatának irodai dolgozói rakták teherautóra
– mondta el Varga Gergő önkormányzati képviselő. – A szállítmány április 25-én érkezett
meg a Vöröskereszt miskolci raktárához, onnan
a segélyszervezet továbbította az eszközöket ukrajnai kórházakba – tette hozzá Varga Gergő.
Folytatás a 3. oldalon

Nyitva a Nagykikinda játszótér
nikasztal, ivókút is szolgálja a családok
kikapcsolódását. A párakapu és a kihelyezett napvitorlák mellett 12 új fa nyújt
majd árnyékot a nyári melegben, a megújult növényzet, a gyepszőnyeg pedig
igazi zöld pihenőszigetet jelent a családoknak. A növényeket automata öntö-
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31

zőrendszer locsolja. Nem csupán a játszótér újult meg, hanem a mellette lévő,
rendkívül rossz állapotú sportpálya is:
új burkolattal, kosárpalánkkal, kis focikapuval, valamint két pingpongasztallal. A hivatalos megnyitó mulatságot
gyereknap előtt tartják.
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A XI. kerület mindent megtesz
az Ukrajnából menekülőkért

A Nagykikinda felújítása során új, korszerű, biztonságos játszótér készült.
A régi, rossz állapotú, elavult eszközöket elbontották, helyettük hét új játszóeszköz és öt felújított játék, színes
gumiburkolat várja a gyerekeket. Új
járdák vezetnek a pihenőpadokhoz, pik-
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Május 6. és 8. között Magyarországon rendezték meg a Giro
d'Italia nemzetközi kerékpáros körverseny első három szakaszát, a Grande Partenzát, azaz a Nagy Rajtot. Az első budapesti szakaszon Újbudán is szurkolhattunk: a Szabadság
hídról lefordulva végigrobogtak a Műegyetem rakparton,
a Dombóvári úton, végül a Budafoki úton hagyták el
a kerületet Székesfehérvár, majd a visegrádi finis felé.

Újbuda továbbra is minden segítséget megad az ukrajnai
háború elől Magyarországra
menekülőknek: szakadatlanul érkeznek az adományok, a kerület szociális
és egészségügyi ellátásokat is nyújt. Egy cseh
gyógyszertárhálózat
a Vöröskereszt és Újbuda
Önkormányzata közreműködésével küldött felszereléseket
a frontkórházakba.
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Mennyire
elégedett Ön
általában a kerületből
máshova való eljutás
lehetőségeivel?

A közvélemény-kutatás szerint
az újbudaiak 96 százaléka szeret
a kerületben élni EGYÁNLETMALÁN
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Kevesebb lakás,
karbonsemlegesen
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A Kánai-tavat is
revitalizálja, és humán
infrastruktúrát is fejleszt
a belga beruházó

Föld napja
a Bikáson

Közel nyolcszáz újbudai
gyermek ismerkedhetett
a természet értékeivel

7

A világban mindig
lehet szépet találni

10

Interjú Mészáros
Mártával, aki 64 film
rendezése után sem
akarja abbahagyni
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Nagy gondot fordítanak a zöldítésre
Csúszik a BME
új központjának
megépítése
Bizonytalanná vált, mikor készülhet el a BME Innovációs és Fejlesztési Központja, amelyet az egykor a villamosmérnöki kart befogadó V2, valamint
a Goldmann-menza helyére terveztek. A két, a Duna-parti városkép szempontjából is meghatározó
modernkori épületet idén február végére lebontották. Az oda szánt, kormányrendelettel kiemelt beruházásnak
minősített épületre még
tavaly októberben kiA V2 és
írták a közbeszerzést.
a GoldmannA benyújtási határidő
menza
többszöri módosítása
lebontása már után 14 ajánlat futott
be, ám mint az április
befejeződött
15-i uniós közbeszerzési értesítőből kiderült, egyik ajánlattevővel sem
kötöttek szerződést. A 24.hu által idézett indoklás
szerint az ajánlatkérő képtelenné vált a szerződés
megkötésére, illetve teljesítésére (az nem derült ki,
hogy finanszírozási okok vagy az általános építőipari drágulás, esetleg más okok miatt).

Újbuda
mindent
megtesz
Játszóteret kap Tóváros
az Ukrajnából menekülőkért
Malomjáték,
mászófal és régészeti homokozó
is lesz a tóvárosi
lakópark új játszóterén, amelyet
várhatóan nyár
elején adnak át.
A beruházásra
nagy szükség volt,
hiszen ez Újbuda
egyetlen olyan
lakott területe,
ahol eddig nem
épült játszótér.

Az önkormányzat a frontkórházak ellátásában is segített
Folytatás az 1. oldalról

A trambulin, a dodekaéder mászóka és a csúszda már stabilan áll a tóvárosi lakópark mellett
épülő játszótéren, de
még akad munka a területen. A környék 670 lakásának 2000
lakója alig várja a fejlesztés befejezését, hiszen a 2007 körül
benépesülő lakóparknál eddig nem volt hol játszani a gyerekekkel. A munkálatokat a helyszínen ellenőrző Hintsch

A BME Science Park fő elemének szánt központot eredetileg 2023 őszén akarták átadni, egyelőre
azonban azt sem lehet tudni, hogy a tervezése mikor
kezdődhet el. A kormány által jóváhagyott egyedi
szabály szerint akár 40 méteres magasságot is elérő
épület bruttó 30 ezer négyzetméteres összterületéből
csak mintegy 8 ezret használna az egyetem, a fennmaradó részt a tervek szerint állami intézmények
foglalnák el: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint az alkalmazott kutatásokkal foglalkozó Bay Zoltán Nonprofit Kft.

György alpolgármester elmondta, a tervezésnél nagy gondot
fordítottak a zöldítésre, mert az ezer négyzetméteres játszótér sík, kietlen területen létesül. A kerítés mentén rengeteg
cserjét ültetnek, a nagy, padként is szolgáló keretekbe pedig
előnevelt tölgy-, fűz- és díszfák kerülnek,
összesen tizenkettő.
A játszótér jelentős része óriási homokozó,
a másik fele pedig ütéscsillapító gumiborítást
kap. A területre a közismert eszközök mellett
olyan játékokat is telepítenek, mint az ugróiskola, a malomjáték, vagy a régészeti homokozó, amelynek aljában a kivitelezők régészeti
leleteket rejtenek el, ezeket a gyerekek áshatják majd ki. Mint Bába Szilvia helyi önkormányzati képviselő elmondta, külön játéktér
fogadja majd a kicsiket, illetve a nagyobbakat.
A piknikasztaloknál akár szülinapozni is lehet, a gyerekek pedig minimászófalon gyakorolhatják képességeiket. A képviselő tavaly
ősszel a játszótér környékének zöldítése érdekében öt fát ültetett el a kerítésen kívül, a Pilisi
Parkerdőtől kapott kőrisfák néhány év múlva
árnyékot adnak majd. A Tóvárosi játszóteret
május végén–június elején adhatják át.

kék hírek
Halálos baleset a Hunyadi János úton

Halálos közúti baleset történt április 22-én délelőtt a XI. kerületi Hunyadi János út 4. előtt, ahol egy motoros és egy tehergépkocsi ütközött. A motorkerékpárt vezető 37 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők ellátása ellenére a helyszínen életét
vesztette. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Főosztálya szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.
A rendőrség a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében felhívja a járművezetők figyelmét a sebességhatárok betartására, valamint a passzív biztonsági rendszerek használatának fontosságára.

Egy nap alatt elfogták
a nyaklánckitépőt

Egy 87 esztendős asszony nyakából tépte ki aranyláncait egy férfi egy XI. kerületi társasház lépcsőházában
április 26-án dél körül. Az idős nő elesett, az elkövető
pedig a nyakláncokkal elmenekült, és bement egy zálogházba, hogy eladja őket. Az esetet térfigyelő kamerák
rögzítették. A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt. A 34 éves H.
Gergőt a bűncselekmény másnapján elfogták, a rendőrök

a nyakláncokat lefoglalták, és visszaadták tulajdonosának. A rablással gyanúsított férfit őrizetbe vették, indítványozták letartóztatását,
amit a bíróság 30 napra elrendelt.

Nonstop
gyógyszertár

Szexuális szolgáltatást
ígért a csaló

tak, ketten orvostanhallgatók voltak,
a másik kettő informatikai, illetve közgazdász szakra járt.
– Az is támogatást jelent az Ukrajnából érkezőknek, hogy a gyerekek
ingyen étkezhetnek az újbudai gyermekintézményekben – emlékeztetett
Bakai-Nagy Zita alpolgármester a képviselő-testület márciusi döntésére. Jelenleg négy érintett gyermek jár újbudai óvodába, és a kerületi iskolákban
is vannak menedékes státuszú tanulók
(bölcsődések egyelőre nincsenek).

Aznap az első riasztás délután volt, pont befejeztük az adományok kipakolását. A második éppen vacsora közben ért
minket, a helyiek a szokásos nyugalommal kezelték. Később derült ki, hogy a rakéták már kárpátaljai célpontokat
találtak el. Ez volt az első alkalom, hogy ez a terület is
találatot kapott, megváltozott, aggódással teli lett a hangulat, de a nyugalmát mindenki megőrizte. Talán most került kézzelfogható közelségbe a háború az itt élők számára.
Másnap, a hazaúton láttuk, hogy a közeli Beregszászban
az élet nyugodtan folytatódik, az utcákon emberek sétálnak, a kávézók nyitva vannak, de férfit keveset látni. Mi
után hazaértünk, telefonon még beszéltem Balogh Jánossal, aki elmondta, hogy továbbra is nyugodt a hangulat
a településen.

Mit vittek Benére?

Biztonságos mobilalkalmazások

Új, folyamatosan
üzemelő gyógyszertár
nyílt a kerületben.
A Bartók Béla út
98–102. alatt működő,
a Kulcs patikák
hálózatához tartozó
Bartók Gyógyszertár
az év minden napján
0–24 órában tart
nyitva (munkaszüneti
és ünnepnapokon is),
szolgáltatásai ügyeleti díj nélkül vehetők
igénybe.

A kormányzati előírásoknak megfelelően a családok egészségügyi ellátásban részesülnek, a szakrendelők mellett
a védőnői szolgálatot is igénybe vehetik. Utóbbinál eddig
két terhes kismama jelentkezett.
– Az önkormányzat és cégei, valamint az Újbudai Humánszolgáltató Központ, az Újbudai Szociális Szolgálat,
a közösségi házak, a Szent Kristóf Szakrendelő és a katasztrófavédelem képviselőiből álló operatív törzs rendszeres értekezletein az aktuális tapasztalatok és információk alapján szervezik a menekülők támogatását – mondta
el Bakai-Nagy Zita. Az újbudaiaktól érkező folyamatos
segítségnyújtásért az alpolgármester külön köszönetet
mondott.

A kárpátaljai rakétatámadás idején
vitték az adományokat Benére
Újabb szállítmány érkezett Újbudáról
a kerület kárpátaljai testvérvárosába,
Benére. A dugig megpakolt kisbuszt Görög
András és Tóth Márton önkormányzati
képviselő vitte át a határon. Az adományok
és az igények függvényében az önkormányzat két-három hetente szeretne újabb
szállítmányt indítani. A részletekről Görög
András képviselő számolt be lapunknak.

Egy férfi arról tett bejelentést a XI. kerületi rendőrkapitányságon,
hogy egy nő hetvenezer forintot csalt ki tőle. Egy szexuális szolgáltatásokat hirdető internetes oldalon ismerkedtek meg, és megállapodtak abban, hogy együtt töltik az éjszakát. A nő érkezéskor
előre elkérte a pénzt, majd arra hivatkozva, hogy a taxiban hagyta a tárcáját, elment, és sosem tért vissza.
A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt,
a 24 éves M. Rékát csalás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Az újbudai nyomozók az ügy
iratait a napokban adták át az ügyészségnek.

Bár az üzemeltetők igyekeznek kiszűrni a kártékony alkalmazásokat, ez nem minden esetben sikerül. A rendőrség azt tanácsolja, hogy az alkalmazások letöltésekor
legyen körültekintő.
 Üzenetben kapott linkről soha ne töltsön le alkalmazást,
akkor sem, ha azt ismerőse küldte!
 Telepítés előtt mindig ellenőrizze az alkalmazás készítőjét, a felhasználói értékeléseket, és azt, hogy milyen engedélyeket kér
az alkalmazás!
 Ne telepítse az alkalmazást, ha nem tudja pontosan, mire használható; ha olyan engedélyeket kér, amelyek a funkciójához nem
szükségesek; ha kevés vélemény van róla vagy alacsony értékelést
kapott a felhasználóktól.
A telepített alkalmazások jogosultságait utólag is ellenőrizheti. Androidos készüléknél a Beállítások menüben ellenőrizhető és beállítható, hogy egy alkalmazás milyen engedélyekkel rendelkezik, illetve
hogy az egyes engedélyekkel mely alkalmazások rendelkeznek. IOS
készülékeknél az alkalmazásoknál látható, hogy milyen engedéllyel
rendelkezik.

Az önkormányzat korábban már két, majd most a napokban
egy kisbusznyi, egyebek közt higiéniai termékeket
és élelmiszereket tartalmazó szállítmányt vitt
a kárpátaljai Benére. A csomagokat az egyik
ottani elöljáró, Vince István javaslata alapján állították össze a kerületi lakók és cégek adományaiból.
A segítségre valószínűleg továbbra is
nagy szükség lesz, és a kerületben nem
csak a lakók működnek közre ebben:
az A38 Hajó például a Petőfi Rádióval
közösen hirdetett meg gyűjtést. Az önkormányzati cégek, illetve kerületi vállalatok
munkatársai is rendszeresen részt vállalnak a feladatokban.
A támogatás nem merül ki a tárgyi segítségnyújtásban.
A kerületi önkormányzatot például négy Ukrajnából menekülő nigériai egyetemi hallgató is megkereste, hogy segítsen nekik tanulmányaik folytatásában, ők jelenleg egy
újbudai családnál laknak. Mindannyian Kijevben tanul-

Második alkalommal jártunk Újbuda testvérvárosában.
Ezúttal Tóth Márton képviselőtársammal ketten mentünk.
Múlt hónapban két kisbusznyi szállítmányt vittünk Benére a kerületi lakosok adományainak és a közösségi házak
együttműködésének köszönhetően. Most egy kisbusszal
mentünk, amelyet plafonig megpakoltunk, főként a Bene
elöljárója által leadott igények alapján. A hiányzó kéréseket pótoltuk, a szükséges termékeket megvásároltuk.

Indul még újabb szállítmány Újbudáról?
A tervek szerint az adományok nagyságától függően néhány hetente szeretnénk újabb és újabb kisbuszt indítani.
T. K.

Hogyan fogadták önöket?
Már-már kitaposott úton jártunk, zökkenőmentesen jutottunk át a magyar–ukrán határ mindkét oldalán. A korábbi
tapasztalatokból tanultunk, minden szükséges iratot előkészítettünk. A határ ukrán felén Bene egyik elöljárója,
Balogh János már várt minket, segített az ügyintézésben.
Az ukrán határőrök összetétele megváltozott, nők is voltak
köztük. Eltűntek az idősebb, hadköteles korú férfiak, elsősorban 20 év körüli fiúkat láttunk. Másik érdekes változás,
hogy az ukrán benzinkutakon már csak nehezen lehet gázolajat venni. A személygépkocsiknál korlátozzák, hogy egy
alkalommal mennyi benzint vásárolhatnak. A határtól alig
húsz kilométerre lévő Benén egyébként ismét nagy szere-

tettel, szinte családtagként fogadtak bennünket, vacsorával
vártak minket. Rendkívül közvetlen a kapcsolat köztünk.
2001-ben, az árvíz idején voltam először ott, azóta is rendszeresen visszajárok.

Épp benei útjuk idején érte Kárpátalját az első orosz
rakétatámadás. Hogyan élték meg?
A beneiek már-már megszokták a mindennapos légiriadót.
A telefonjukra töltött applikáció segítségével tudják nyomon követni, hogy melyik zónákra rendeltek el riasztást.

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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Az építők vállalták a Kánai-tó rendbetételét is

INKÁ
B
B
IG
EN

TELJES
MÉ
RT
ÉK
B

%

INK
NE ÁBB
M

6%

aktuális

EN

N
E

B IGEN
KÁB
IN

Mennyire
volt elégedett
a segítségnyújtással
az önkormányzat
hivatalában?

4%

INK
ÁB
B

M

TELJES
MÉ

IGEN
BB

%
22

4

LTA
NEM LÁN

N

NEM

41

Megkérdeztük Újbudát Harmadával kevesebb lakás
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Tájékoztató és beszélgetés az önkormányzat
fejlesztési terveiről 2030-ig.
Összességében
mennyire érzi
Várjuk a véleményüket, részvételüket!
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mezőgazdasági
haszonbérleti ingatlanokra

Budafoki út
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Az igen ritka karbonsemleges minősítést nemrég megszerző vállalat a legszélesebb értelemben vett zöld beruházásra
készül. Az Atenor rendkívül magas színvonalú, a tájba szervesen illeszkedő lakóhelyet épít, amely közel hozza a természetes és telepített zöld környezet adta lehetőségeket a benne élőkhöz. A lakásokból a vízre, illetve a budai hegyekre
nyílik majd kilátás, a nagy zöld területek pedig szabadidős
lehetőségek sorát fogják kínálni.
Nemcsak az elkészült lakások üzemelnek majd környezetbarát módon, de már az építkezés során sem használnak
fel semmilyen fosszilis energiahordozót. Borbély Zoltán,
az Atenor Hungary ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott,
minden lakást geotermikus energiával fognak fűteni és hűteni. Az energiatakarékos ingatlanoknak extra komfortérzetet biztosít, hogy a természetes földhőre épülő födémhűtési,
-fűtési rendszereknek köszönhetően a lakásokban nem jelenik meg semmilyen látható, hallható berendezés (kazán,
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Bár a rendszerváltás után Kőérberek-Tóváros helyén még
a Törökbálinti Állami Gazdaság barackosa virított, a telket
már a ’90-es években is építési területként tartották nyil-
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A Lake11 Home and Park lakónegyed elsősorban családok
beköltözésére számít, azzal a nem titkolt céllal, hogy fékezze
az elmúlt évtizedekben a fővárosból megindult kivándorlást
az agglomeráció kertvárosaiba. – Bár a terület szabályozása
EGYÁLTALÁN
1326 lakás megépítését is engedné, a beruházó csak 900-at
NEM
ván.
Ebben az időszakban vásárolta meg az önkormányhoz tető alá. Ez rendkívül fontos eredmény – jelentette ki
1%
a Várkert Bazárban megtartott projektbemutatón Újbuda zat a területet, amelyet hosszú évekig nem hasznosított.
mozgolódás a környéken, amikor
polgármestere. László Imre elmondta, az önkormányzatnak 2002 februárjában indult
IN
a
XI.
kerületi
önkormányzat
és a MAC Kft. megállapodást
N
küzdelmes tárgyalások során sikerült elérnie, hogy Ea terüleK
B
kötött
lakópark
és
szabadidőpark
létesítéséről. Az ekkor
ten az eredeti tervekhez képest 426 lakással kevesebb épül
meg, ami 32 százalékos csökkentést jelent. A tárgyalássoro- született építési szabályzat teremtette meg a lakóparképízat eredményeként a maximális beépítési mutató mértékét tés lehetőségét. Az erre alkalmas területeket a MAC 1,1
is jelentősen mérsékelték. A városvezető szerint minderre milliárd forintért vásárolta meg az önkormányzattól, hogy
azért volt szükség, hogy megőrizzék a városrész élhetőségét, Buda legnagyobb lakóparképítési programjaként kezdetét
vegye az Újbuda Tóváros projektsorozat a Demján Sándor
és megóvják természeti értékeit.
Összességében
érdekeltségében
lévő MAC Ingatlanhasznosító és ForgalAz Atenor a környezet megújítása érdekében 1 millió mennyire
érzi
mazó
Kft.
beruházásában
és az ugyancsak hozzá tartozó
jól magát
350 ezer eurót fordít az elhanyagolt, eliszaposodott KáArcadom
kivitelezésében.
Még 2008 nyarán belefogtak
a
kerületben?
nai-tó rendbehozatalára, a kerület kérésére pedig azt is
vállalta, hogy a városrész igényeit kielégítő humán inf- a második ütem építésébe, de ez volt az utolsó a kezdeti
az ingatlanpiaci krízist hozó
rastruktúrát épít ki. Ennek értelmében bölcsőde, magán hat ütemből, mert közbeszólt
2%A MAC a felvett hiteleit nem
2008-as
gazdasági
válság.
óvoda, felnőtt és gyermekháziorvosi rendelő, bevásárlási
és szabadidős lehetőségek létesülnek a lakónegyedben. Ez tudta fizetni, így a tervezett szolgáltató- és üzletközpont,
különös jelentőséggel bír annak fényében, hogy a 2000-es a pláza és a háromcsillagos szálloda sem jött létre. A cég
években épült tóvárosi lakónegyed első két üteme során 30 hektárnyi földjének jelentős része közművesítve, gazzal
mindez elmaradt, a környéken évekig még a bevásárlást benőve töltött hosszú éveket, majd a terület új tulajdonosa,
a bukott beruházást hitelező Erste Bank tavaly eladott besem lehetett megoldani.
lőle 8,2 hektárnyit a Lake 11-et fejlesztő Atenornak.
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partjára tervezett fenntartható lakópark
építésének első, 260 lakásos ütemére
az Atenor. A belga ingatlanfejlesztő revitalizálja az elhanyagolt tavat, és jelentős
Mennyire
tájépítészeti
átalakításokat is végez.
volt elégedett
Azaeddig
főként irodaház-építéseiről
segítségnyújtással
az önkormányzat
ismert
vállalat önkormányzati nyomásra
hivatalában?
szűkebbre szabta a Lake11 Home and Park
projekt lakásszámait, a 2000-es években
megkezdett, de csupán két ütemig jutó tóvárosi ingatlanfejlesztés folytatásaként pedig
humán infrastruktúrát is épít a környéken.
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épül Tóváros új lakóparkjában
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Közvélemény-kutatásban
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mértük fel Újbuda lakosságának
véleményét a legfontosabb
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IN
N
kerületi témákról.
A
reprezentatív
K
E
B
kutatás telefonos
megkérdezéssel, 1500
fős mintán készült 2022.
februárban
Mennyire
és márciusban. elégedett Ön

fűtőtest, légkondicionáló). A rendszer a hőszivattyúkat működtető áramon kívül más energiát nem igényel.
A lakópark high-tech jellegét erősíti, hogy okosotthon-funkciók vezérlik például a hőmérsékletért felelős
eszközök működését; a lakástípusok között megtalálhatók
lesznek a közel hat méter belmagasságú belső kétszintes
és nagy, zöld erkélyes lakások is. A Lake11-ben közel 1400
parkolóhely létesül, a garázsokban elektromos autó töltési
lehetőséggel. A beruházás jelentős parkosítást, út- és közvilágítás-fejlesztést is magában foglal. A Kánai-tó körül több
mint két kilométeres sétány épül, a futópálya pedig 2,2 kilométer hosszan öleli majd körbe a tavat.

Párhuzamosan épül

A 8,2 hektáron, összesen 18 telken létrejövő Lake11 megtervezésére négy elismert tervezőirodát és egy tájépítész
irodát kértek fel, hogy az egyes épületcsoportok különböző építészeti hangulatokat tükrözzenek. A kivitelezést a lakóparkoknál megszokott szakaszos ütemezéssel szakítva,
párhuzamos fázisokban hajtják végre: az első három telken
májusban egyszerre indulnak meg a munkálatok, majd pár
hónapon belül sorra kerül a negyedik is. A lakások értékesítése és kivitelezése is folyamatos lesz, így a tervek szerint
2026 végéig a teljes projekt megvalósul. Eddig az időpontig
várhatóan több mint 2200 lakó költözik Tóvárosba.
T. D.
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Nagytakarítás Tóvárosban

Tavaszi ültetés: eddig 212 új fa
Teljes erőbedobással zajlik
a tavaszi faültetési
program, idén
az önkormányzat
már 212 új fát
telepített a kerület
közterületeire.
Az elmúlt héten
többek között
a Stoczek utcában,
a Bakator
utcában,
a Szüret utcában,
a Kelenhegyi úton,
a Balogh lejtőn
és a Kánai-tó
mellett zöldült
tovább a környék.

Lassan finiséhez érkezik a tavaszi nagytakarítás
Újbudán. Május első hetében Kelenvölgy, majd
Tóváros környékét tették rendbe az Újbuda Prizma
munkatársai. Lapzártánk után Gazdagréten folytatódott a munka.

aktuális
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Molnár C. Pál nevét vette
fel az egykori Balogh lejtő

Felavatták a Molnár C. Pál lejtő
névtábláját a Villányi út és a festőművészről most elnevezett egykori Balogh lejtő sarkán. – Molnár
C. Pál igazi XI. kerületi polgár

volt, személyiségének örökkévalósága nemcsak munkásságában,
hanem a kerülethez kötött hűségében is jelen volt – mondta el
az avatón László Imre polgármes-

ter. – Ilyen lehet festőnek lenni:
fantáziával szárnyalni, világokat
egyesíteni, és a nap végén mindig
hazatérni, újra és újra otthonra
lelni – tette hozzá.
Barabás Richárd kultúráért
felelős alpolgármester kiemelte:
az utcanévtábla avatása a Bartók
Negyed fejlődésének szimbolikus
fejezete. – A környék folyamatosan alakuló kulturális erőtér,
amely a kreativitást és a művészetet élteti – mondta az alpolgármester.
A művész születésének 128. évfordulóján tartott eseményen Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája,
a Műterem Múzeum üzemeltetője
idézte fel nagyapja életének néhány fejezetét. Az ünnepségen
Szkaliczki Csaba Örs ciszterci
plébános megszentelte és megál-

dotta a táblának helyet adó utcasarkot. Az eseményt – amelyen
részt vett Boros Csaba, Molnár C.
Pál szülőfaluja, Battonya polgármestere is – Nagy Zsombor szín-

művész zárta a művész írásaiból
származó szavakkal. A család
meghívására a Molnár C. Pál Múzeum új kiállítását is megtekintették az egybegyűltek.

A Föld napja a Bikásban

Tizenöt tonna veszélyes
hulladékot gyűjtöttek be

Újbuda Önkormányzata környezetvédelmi alapjának támogatásával az Újbudai Pedagógiai
Iroda a Föld napi rendezvényét
ezúttal a járványügyileg biztonságos szabadtéren, a Bikás
parkban rendezte meg. A Föld
természeti értékeinek megismerését és felelős védelmét célzó
rendezvényen több mint 400
óvodás, és 370 természetrajongó iskolás vett részt.

Szemétszedés az Allee mellett

A tavaszi nagytakarítás részeként április
30-án az Újbuda Prizma
megtartotta a veszélyes, illetve elektronikai
hulladékok begyűjtését
célzó hagyományos akcióját. A műveletben hat
helyszínen hét, szelektív
gyűjtőtartályokat szállító
nagy teherautó és több
mint húsz munkatárs vett
részt. Közel tizenöt tonna
(14 700 kg) hulladékot
szállítottak el, túlnyomórészt elektronikai
eszközöket.

A borús idő ellenére
sokan gyűltek össze
április utolsó hétvégéjén,
hogy részt vegyenek
az Allee bevásárlóközpont szemétszedő
akciójában. A munkálatokba az Újbuda
Prizma takarítógépei
is beszálltak, az önkormányzat kesztyűkkel
és zsákokkal segített,
az Allee pedig fenntartható műanyagból készült
kulaccsal és vászontáskával hálálta meg
a munkát az önkénteseknek. A fenntarthatóságot kiemelten kezelő
bevásárlóközpont tavaszi
zöld kampányának lezárásaként a Hamzsabégi
sétányt tisztították meg.

Fotó: facebook.com/AlleeBevasarlokozpont

A színes programok közül nem volt kön�nyű választani: a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület sátrában
a kicsik megtanulhatták, melyik csőrfajta
mire alkalmas, és megismerhették az év madarát,
a zöld küllőt. A parkban
lehetett lovagolni, kisállatokat dédelgetni, sőt, a bátrabbak a siklósimogatóba is
betérhettek.
A Tüskevár Alapítvány
mentett állatokat mutatott
be a közönségnek. A Humusz Szövetség komposztálni tanította a gyerekeket,
a rendezvényre kitelepült

Kezdd el a pályafutásod
az Értékesítésben és dolgozz
Bolti eladóként!

1222 budapest,
Háros utca 11/B.
jes
rész - vagy tel
munkaidó´ben

FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK
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HELYBEN SÜTÖTTÉSE
PÉKÁRUK MEGSÜT

Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pedig ismeretterjesztő programokkal készült. A mozgás sem
hiányzott: a Bikáson lehetett kosarazni
és asztaliteniszezni. A gyerekek az erdei
és háziállatok mellett hüllőkkel, egzotikus
állatokkal és terápiás kutyákkal is közelebbi kapcsolatba kerülhettek.
Az Újbudai Pedagógiai Iroda a Föld napja alkalmából változatos pályázatokat írt ki
óvodásoknak, általános és középiskolásoknak. A hat kategóriában indított rajzpályázatokon egyebek mellett az év fáját, vadvirágát, halát, rovarát vagy gyógynövényét
lehtetett lerajzolni, más kiírásokban pedig
a gyerekek megtervezhették az országos
Petőfi-emléktúrát, vagy bemutathatták
a világ legkülönlegesebb nemzeti parkjait.
A rendezvény a pályázatok eredményhirdetésével és a díjak átadásával zárult.

heti 40 óra

kezdő bruttó bér
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Nagy kerület, még nagyobb felelősség

Egy nap az újbudai tűzoltókkal
A fővárosban tizennyolc
hivatásos tűzoltólaktanya működik: tizennégy parancsnokság,
valamint négy katasztrófavédelmi őrs. Kiemelt
szerep hárul köztük a XI.
kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra,
amely Újbudán több
mint 150 ezer ember
élet- és vagyonbiztonságáért felel, ám ezen
kívül két másik dél-budapesti kerületet is ellát.
A járvány miatti zárlat
feloldása után ismét
fogadnak látogatócsoportokat a Tas vezér
utcai laktanyában.
A XI. kerületi tűzoltó-parancsnokságra érkező vendégeket – április végén lapunk munkatársait
– a bejáratnál gyerekrajzokkal
teli faliújság, vitrinekben tűzoltóautó-modellek,
illetve
régi tűzoltószerek fogadják.
Ezt követően megtekinthettük
a napi szolgálatváltást, mely során a tűzoltók egymással szemben
felsorakozva adták át a 24 órás műszakot a soron következő csoportnak.
A néhány perces átadás-átvétel után
jött az általános próba: a tűzoltók a laktanya
elé felvonulva ellenőrizték az 1-es, majd a 2-es
fecskendőt (hétköznapi nevén tűzoltóautót),
illetve a magasból mentő járműveket, amelyek létráit természetesen ki is nyitották. Azt
már Kolozsi Pétertől, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől tudtuk meg, hogy itt állomásozik a világ
legnagyobb munkamagasságával rendelkező
tűzoltólétrája, amely 42 méterre tud felmenni
kevesebb mint egy perc alatt.
Kolozsi Péter korábban maga is szolgált itt,
jól ismeri az állományt, a körülményeket.
Ez a parancsnokság – hivatalos nevén
a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség – a főváros három déli kerületét felügyeli, tehát az itteni tűzoltók nemcsak a XI., hanem a XXI.
és a XXII. kerület biztonságért is
felelnek. – Újbuda nagy lakosságszámmal rendelkezik, ennek
megfelelően itt több különleges
szer, illetve gépjármű is található,
a hagyományos tűzoltófecskendőkön kívül egy tolólétrás autó, valamint egy tűzoltódaru, amely többek
között kamion-, busz- vagy vonatbaleseteknél is használható – mondta el Kolozsi
Péter.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben
néhány rövid időszaktól eltekintve országszerte
szüneteltek a nyilvános tűzoltólaktanya-látogatások.
Idén ez megváltozott, április után májusban is több
óvodás és iskolás csoportot várnak a Tas vezér utcai
laktanyába. A társadalmi kapcsolattartásnak ez
a formája nemcsak maradandó élményt kínál, hanem
jó rálátást is nyújt a tűzoltók életére és munkájára.
Emellett a parancsnokságra hetente 10–15 diák is
érkezik az érettségihez kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére, többségükben kerületi
középiskolákból.

Kiemelt szerep –
kiemelt figyelem

Tavaly egy nagy sikerű magyar
mozifilm, a Nagykarácsony is
részben itt, a XI. kerületi laktanyában forgott. Milyen gyakran
jelennek meg a tűzoltók a mainstream médiában? – kérdeztük a szóvivőtől. Mint elmondta, a főváros
kiemelt szerepe miatt a fővárosi tűzoltók is kiemelt figyelmet kapnak mind
a média, mind a közvélemény részéről. A nagy, sok járművet, illetve
tűzoltót felvonultató riasztások
általában komoly érdeklődést
generálnak, nekik pedig kötelességük tájékoztatni arról,
hogy éppen milyen munkát
végeznek.
Molnár Máté tűzoltó őrnagy, a XI. kerületi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság
parancsnoka számolt be arról,
hogy mit csinálnak akkor, amikor nincsen riasztás. – A napi
szolgálat 24–48-ban zajlik, a három, egyenként 20–22 fős szolgálati
csoport naponta váltja egymást. A tűzoltók
napja reggel 6 óra 30 perckor a szolgálatváltással kezdődik, a délelőtt tűzoltási
vagy műszaki mentési oktatásokkal,
szerkarbantartással, szerelési gyakorlatokkal telik – tudtuk meg. Délben
a tűzoltók ebédelnek, a délutánok pedig csendespihenővel indulnak, hiszen
bármikor érkezhet riasztás. Ezt követi
a körlet karbantartása, illetve aktív szabadfoglalkozások, például sportedzések is
vannak a laktanyában. Éjszaka alapesetben
a beosztott tűzoltók a hálókörletben alszanak,
riasztás esetén azonban két percen belül ugyanúgy el kell indulniuk, mint nappal.

Nem csak tűzesetek

– A XI. kerületi tűzoltó-parancsnokságra évente
mintegy 1200–1500 riasztás érkezik – mondta el
Molnár Máté. A napi négy–öt riasztás jó harmada téves tűzjelzésből ered. Ennek oka, hogy körzetükben
sok nagy ipari létesítmény, illetve modern irodaház
is van, az ezekben működő érzékeny vészjelző berendezések pedig akár egy odaégett pirítós füstjére
is riasztanak. A fennmaradó 800–900 riasztás több
mint fele műszaki mentést igényel: közúti baleset
utáni forgalmi akadályok megszüntetéséhez gyakran hívják ki a tűzoltókat, de egy-egy vihar után is
menniük kell a kidőlt fákhoz.
Molnár Máté az ajtónyitásokat is megemlíti, ami
általában olyankor történik, amikor egy lakás idős
lakójáról már napok óta nem hallottak, és a szom-

– vallja a szerparancsnok, akinek a felesége is
tűzoltó, sőt, az apósa is szolgált Újbudán.
Hét esztendeje tartozik a katasztrófavédelem
kötelékébe Hadnagy András tűzoltó, aki szintén
a kihívást kereste, amikor 2015-ben jelentkezett,
és elvégezte az alapkiképzést. Rögtön megfogta
az a fajta bajtársiasság, illetve hagyományos értékrend, ami a laktanyák világában a mai napig
tapasztalható. Ezzel együtt pozitívumként említi a katasztrófavédelemnél az utóbbi években
kialakult fiatalos szemléletet, amelynek egyik
példája nagyon jól felszerelt, felújított konditermük. Számára különleges, hogy Újbudán teljesíthet szolgálatot. A szomszédos Budafok szülötteként gyerekkora óta jól ismeri a kerületet;
mint mondta, amikor ide felszerelt, már szinte
az összes utcát kívülről fújta, és ez ad egy sajátos töltetet a mindennapjainak. Különösen, amikor egy-egy régi ismerőssel összefutva kiinthet
a tűzoltóautóból…
Nagy András

szédok a tűzoltókat hívják, hogy gyorsan, szakszerűen bejussanak hozzá, és megtudják, mi történt vele. Mindezek mellett
évente 300–400 tűzeset van, ezek nagy része ma már kisebb
kuka- vagy gaztűz. Komoly, esetleg halálos kimenetelű lakástűz csekély számban fordul csak elő.

„Gondoltam, egy próbát megér”

Molnár Máté igen összetartó, kifejezetten jó közösségnek
tartja az általa vezetett parancsnokság állományát. – Ezek
a srácok az életüket kockáztatják nap mint nap, természetes,
hogy támaszkodnak egymásra. A fegyelem, a feszesség megvan, hiszen a legkisebb pontatlanság vagy figyelmetlenség is
a saját vagy mások életébe kerülhet. Ugyanakkor napközben,
ha arról van szó, a csibészség, egymás ugratása is hozzátartozik a fiúk mindennapjaihoz – tette hozzá. Ha már fiúk: szinte
egyedülálló módon az újbudai tűzoltóságon egy női tiszt is
szolgál, a műszaki biztonsági tiszti szolgálatot látja el, vagyis

technikailag ő felel az összes jármű és eszköz megfelelő minőségéért.
Az egyes káresetek elhárításához még a legmodernebb felszerelés mellett is komoly fizikai kondícióra van szükség. Egy
tűzoltó bevetési ruha a szükséges eszközökkel együtt nagyjából 25 kilogrammot nyom, ezt nem könnyű cipelni – nem beszélve a lelki teherről, amelyet a tűzoltók naponta akár többször is a vállukra vesznek.
Szakács P. Ervin lassan tizenöt éve viseli ezt a terhet: 2007
októberében szerelt fel a belvárosi tűzőrségnél, 2011 óta szolgál a XI. kerületben. Gyerekkorában apja sokat mesélt neki
a tűzoltókról, az érettségi után kalandvágyból nézte ki magának ezt a világot. – Gondoltam, egy próbát megér, aztán itt
ragadtam. Mindenképpen a kihívás meg az adrenalin, ezt kár
lenne elvitatni – mondta lapunknak. Az évek során ő és társai is számtalan olyan esethez vonultak, ahol mások életét
sikerült megmenteniük. – Ez kimondottan jó érzés tud lenni
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Csodálatos,
ha egy picit
bele tudunk tenni
a világba

Interjú
Mészáros
Mártával

– Bár a világ éppen egy rossz pillanatát
éli, mindig lehet benne szépet találni –
mondta Mészáros Márta filmrendező a film
április 30-i világnapja alkalmából készített
interjúnkban. A 64 filmet rendező, számtalan hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett
újbudai díszpolgár otthonában mesélt
életéről, munkásságáról és örök barátságáról Törőcsik Marival.
Hogy van?

Én jól vagyok, de a világ nem. Túl sok a rossz dolog: háború, szegénység, nagyon sok a magányos ember. Sokat éltem
és láttam, de az elmúlt évtizedek a világtörténelem nagyon
rossz pillanatát jelentik. A hazug és gazdag, pénzmániás

Az alkotásaimnak mindig saját elhatározásból adtam meg ezt
a perspektívát. Az Aurora Borealist például nagyon szerettem.
Elsősorban Törőcsik Mari miatt. Barátok voltunk, még ha nem
is töltöttünk együtt minden percet éjjel-nappal. Ha valami fontos történt velem vagy vele, akkor mindig kommunikáltunk.
Nagyon szerettem a Marit, csodálatos ember volt. Ha nem
ebben az országban születik, akkor a világ egyik legnagyobb
csodája lehetett volna. Az Aurora Borealisnál is ragaszkodtam
ahhoz, hogy ő játssza Mária szerepét. Ő nem olyan volt, mint
a többiek. Nagyon-nagyon különös, titokzatos, jópofa, nagyon
szép, okos, egy zseni volt. Ha nem ide születik, sokkal híresebb
és elismertebb lett volna. Sajnos nem beszélt más nyelven, csak
magyarul, azt viszont úgy, ahogy senki más. Fantasztikusan.
Kemény György (19
sír jatok!
36 -) a Szép lányok, ne
pla kátja
című film hez készített

emberek mindent csakis a saját gazdagságuk miatt csinálnak. Nem is akarok erről beszélni és ezzel foglalkozni.
Filmforgatáskor mindig tisztességes, emberi és őszinte alkotást akartam létrehozni. Olyat, ami a maga szerény módján tükrözi azt, amit én látok és gondolok. Magyarország
a filmvilágban is kis országnak számít. Ha arról vallanék,
amit én itt most látok, az szörnyűségekről szólna.

Van olyan filmje, amit ezzel kapcsolatban megemlítene? Vagy van köztük esetleg kedvence?

Mészáros Márta Budapesten 1931.
szeptember 19-én született, Kossuthdíjas és Balázs Béla-díjas filmrendező
és forgatókönyvíró. Gyerekkorában,
1935–1946 között a Szovjetunióban élt,
apja, Mészáros László szobrászművész
a sztálini terror áldozata lett. Mészáros
Márta Moszkvában az Össz-szövetségi
Állami Filmfőiskolán szerzett filmrendező
diplomát 1956-ban. Pályája kezdetén filmhíradókat és dokumentumfilmeket rendezett Bukarestben és Budapesten. 1958-ban
házasságot kötött Jancsó Miklós filmrendezővel, aki adoptálta Mészáros Márta
előző házasságából született fiát, Zoltánt.
1958–1968 között a MAFILM rövidfilmrendezője volt. 1968-ban rendezte első nagyjátékfilmjét (Eltávozott nap). Legutóbbi
alkotása, az Aurora Borealis 2017-ben
készült.

Nincs. Hála Istennek, már régen elfelejtettem, hogy milyen
és hány filmet csináltam. De ha tudnék, sem beszélnék
róluk. Nem szeretek. Sokat utaztam, sok hazai és külföldi filmes kollégával dolgoztam együtt, lengyelekkel, oroszokkal, amerikaiakkal, franciákkal. Szerettem velük beszélgetni, ezek a momentumok mindig érdekesek voltak:
megtudhattam, miként élnek a többi országban, és hogyan
dolgoznak, miként csinálnak filmet.

1958–1968 között Jancsó Miklós filmrendező felesége
volt. Házastársként, egyben kollégaként beszélgettek
szakmai kérdésekről?
Nem nagyon. Néha rákérdeztünk egymás véleményére
egy-egy nehezebb film vagy gondolat kapcsán, de ez nem
volt mindennapos. A saját filmjével ki-ki megcsinálta
a maga munkáját, ment a saját feje után. A filmkészítéssel
kapcsolatban nagyon eltérő módon dolgoztunk, gondolkodtunk, éreztünk.

Legutolsó filmje, az Aurora Borealis 2017-ben készült az akkori filmalap támogatásával. Mostanában
kevesebb nagyjátékfilmet forgatnak állami forrásból.
Talán leginkább a kurzusfilmeket támogatják. Mi
a véleménye róluk?
Ezekről nincs véleményem. Pénz szempontjából Magyarországon mindig is nehéz volt filmet készíteni. A filmakadémiát Moszkvában végeztem, sokat éltem a volt Szovjetunióban, beszélek oroszul. Gyakran ez befolyásolta, hogy
mire adtak támogatást. Ugyanakkor nem a pénztől lesz
egy film „nagy”, „érdekes” és sikeres. A film és filmipar
legalább annyira különbözik egymástól, mint a szépirodalom és a ponyva. Azt viszont elmondhatom, hogy a filmválasztás és annak elkészítési módja egész életemben ugyanazon az elven alapult. A világról alkotott nézetem egész
életemet és munkásságomat befolyásolta. Ha kértek egy alkotást, azonnal elmondtam, hogy szerintem mi lehet benne
az érdekes. Sok megkeresést visszautasítottam, hülyeségeket, számomra érdektelen dolgokat nem akartam csinálni.

Bármit alkotott, abban mindig jelentős szerepet kapott a nőiesség, a nők társadalomban betöltött szerepe,
a női lét…

Nemcsak a nőiesség és a női lét kérdésére koncentrált.
Volt számos történelmi tematikájú alkotása is, a saját életére reflektáló Napló-trilógia mellett Nagy Imréről, illetve Kéthly Annáról. Van mégis valami közös a filmjeiben?
Azon kívül persze, hogy ezek mind „Mészáros Márta-filmek”. A tabudöntögetés lehet közös metszet?
Én tulajdonképpen mindig azt csináltam, amit akartam, szerettem, vagy ami érdekelt. Csak úgy valamit tenni, nem akartam, nem is igen szoktam. Az sem fordult elő, hogy az adott
alkotást nem én kezdtem el készíteni, és külső utasítások alapján sem dolgoztam. Mindig azt és úgy csináltam, ahogy én
elképzeltem. Az volt a fontos, hogy a film őszinte, a világot
és engem érdeklő legyen. Akár olyan áron is, hogy dobozban

Nem a pénztől lesz
egy film „nagy”, „érdekes”
és sikeres. A film és
filmipar legalább annyira
különbözik egymástól, mint
a szépirodalom és a ponyva
maradt, mint a Napló-trilógia első része. (A Napló gyermekeimnek 1982-ben készült el, 1984-ben mutatták be, abban
az évben elnyerte a zsűri külön nagydíját a cannes-i filmfesztiválon – a szerk.) Tudomásul kellett vennem, hogy Magyarországon nagyon nehéz olyannak lenni, amilyennek az ember
akar. Én Mészáros Márta akartam lenni.

Mi teszi önt Mészáros Mártává?
Volt egy nagyon helyes apám és egy nagyon helyes anyám.
A válasz másik része: az tesz téged azzá, aki vagy, hogy tudod,
merre mész, mit akarsz elmondani. Sajnos sok olyan film van,
amelyet másnapra el is felejtenek. Szerencsére mindig volt
munkám. Ahogy mondtam, külföldön is. Az volt a jó film,
ami őszinte volt.

Az ön munkássága a nemzetközi filmvilágban is nyomot
hagyott. Számos díjat kapott, a berlini Arany Medve-díjat
1975-ben első női rendezőként vehette át az Örökbefogadásért, a legutóbbit, az Európai Filmakadémia életműdíját pedig tavaly. A köztes időben is sűrűn érkeztek a szakmai elismerések. Ezek voltak az őszinte filmek?
A díjakra nem is igazán emlékszem. A kérdés viszont érdekes. Az mindig kevésbé érdekelt, hogy mi van a filmcsinálás
körül és után. A közönséget azonban erősen befolyásolta, ha
az alkotás nemzetközi díjat kapott. Mint mondtam, Magyarország kis ország. Arra figyeltek fel inkább, ha valamit külföldön csináltam, ráadásul nőként. Ahogy az idő telt, és egyre
több másik országban forgatott, rendezett film jött elő, annál
inkább kíváncsiak voltak arra, hogy „na, most akkor a Márta
mit csinált”.

Sok időbe telt, mire Mészáros Mártára lettek kíváncsiak?
Mindenképpen hozzájárult az, hogy én voltam az első magyar
és európai női rendező, aki ráadásul Moszkvában tanult.

Nemcsak Moszkvában tanult, hanem sokáig élt is
a volt Szovjetunióban. Jöhet egy kis politika? Mi a véleménye az Ukrajnában zajló háborúról, az orosz agresszióról?
Sok időd van? Erről akár egy hétig is tudnék beszélni. Alapvetően én nem politizálok, de röviden csak annyi: ez a világ,
ami minket most körülvesz, borzasztó. Agresszív. A filmjeimben mindig elmondtam, ha valami olyan történt, ami érdekelt.
Most viszont nincs pénz arra, hogy elmondjuk azt, ami igazán
fontos.

Van még valami a tarsolyában? Például Déry Tibor Niki
című könyvéből lesz film?
Azt nagyon szeretném megcsinálni, mert a könyv csodálatos.
Egy kutyáról szól. A művet anno személyesen a mestertől
kaptam, és már akkor beleszerettem. Nagyon szeretem az állatokat. A kutya pedig fantasztikus lény. Nekem is van. Mindent
tud rólunk. Nagyon érdekes vele létezni, mindig tudom, hogy
mire készül.

És ön mire készül még?
Mindig van valami. Soha nem üres a fejem. Nekem már nincs
sok hátra, de azért nagyon szeretnék még egy filmet csinálni.
Nem árulok el részleteket, de nem feltétlenül a Déry-könyv
alapján. A lényeg azonban mindig az őszinteség. A filmkészítéshez a környezetnek, a létnek is érdekesnek kell lennie.
Azért sem mondok többet, mert nagyon nehéz most filmet
vagy bármilyen nagy alkotást készíteni. A sok rossz mellett
azért van jó is. Talán furcsa, de én mindig látok szépséget.
Az is csodálatos, ha valami picit bele tudsz tenni abba a világba, amiben élsz. Ezután pedig ezt észreveszik. Ennek nagyon
tudok örülni.

Tóth Kata

Fontosabb díjak,
elismerések:
1975 Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Örökbefogadás Arany Medve
1977 Balázs Béla-díj
1977 Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
Kilenc hónap kritikusok díja
1984 Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál
Napló gyermekeimnek a zsűri külön
nagydíja
1987 Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Napló szerelmeimnek Ezüst Medve
1990 Kossuth-díj
2007 Nagy Imre-érdemrend
2010 Chicagói Nemzetközi
Filmfesztivál Az utolsó jelentés
Annáról, életmű Arany Plakett
2021 Európai Filmakadémia Életműdíj

mozaik
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fogadóórák

pártok eseményei

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

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 elérhetőségeken 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, simicskoistvan.hu, facebook.com/simicskoistvan

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

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

Lakás, ingatlan
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a XI. kerületben:
orokosbeata.hu, goldhome.hu. 2,5% jutalék.
Tel.: 06/20/349-0040. Köszönöm szépen
a bizalmat!
ELCSERÉLEM vagy eladom XI. kerület,
Györök u.-i, 1. em., 56 nm-es öröklakásomat,
55 000 000 M Ft. Ingatlanosok kizárva. Csere
fszt.-i, előkertesre: 06/30/413-4867.

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Oktatás

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,
jankoistvan58@gmail.com

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

Víz, gáz, villany, fűtés

15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk képv.

+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu.

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu
RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu
SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

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

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.

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

FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/9660542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
József villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP,
SZIFON, WC-tartály, radiátor, elzáró,
villanybojler cseréje, javítása. 06/70/642-7526.
VILLANYSZERELÉS A–Z-ig. FACEBOOK.
COM/villanyember 06/30/512-6045.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen, 202-2505,
06/30/251-3800. Halász Tibor.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/3210601.
KLÍMAMEN: klímatisztítás, karbantartás,
csere, új klímatelepítés, Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés,
vírusírtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/8572653.

Szolgáltatás
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245.
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés,
www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/9907694.

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Bútormozgatással, takarítással. Tel.: 06/30/4221739.
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.
TETŐDOKTOR: RÉGI HAJLOTT tetők
javítása, cseréje, beázáselhárítás, bádogozás,
Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb
javítások, SOS munkák: 06/30/622-5805,
06/20/492-4619.
EZERMESTER: segítségem ajánlom
Önnek házában, lakásában, balatoni házában,
nyaralójában. További részletek: barkacsolas.
hu, +36/30/235-6058.

Gyógyászat

porcelánokat. noegaleria@gmail.com,
+36/70/946-0029.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, karóra
felvásárlása készpénzért! Bp., XII., ker.
Böszörményi út 16/B. Tel.: 06/70/407-3898,
info@boszormenyiaranyhaz.hu
MENÓRA ANTIKVITÁS! Újbuda
legmagasabb vételárán vásárolunk: bútort,
festményt, órát, ékszert, ezüst- és bronztárgyat,
szőnyeget, porcelánt, varrógépet, hangszert,
kitüntetést és minden régi dísztárgyat. Azonnali
készpénz. 1114 Bp., Bartók Béla út 78.
T.: 06/20/353-6731.

Állás kínál
ÉJJELIŐR KOLLÉGÁT keresünk XI. kerületi
éjszakai klubunkba. Bérezés megbeszélés
tárgya, munkaidő: éjjeli időszak, heti 4-5 nap.
allas@durerkert.com
KERESSÜK LEGÚJABB kollégánkat éjszakai
klubunkba a mosdó tisztántartására, üzem
közben. Műszak: kora estétől hajnalig, nettó
1500 Ft/óra. Tel.: 06/70/326-0326.
HALACSKA REFORMÁTUS Óvoda (1221
Budapest, Törley tér 3-4.), augusztusi kezdéssel
22 fős csoportba keresztyén óvodapedagógust
keres. Fényképes önéletrajzokat
a halacskaovi@halacskaovi.hu e-mail címre
várjuk.
VÁLLALKOZÁSUNK TAKARÍTÓ
kollégákat keres, rugalmas időbeosztással,
irodák és családi házak takarítására.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel.:
06/20/961-8366.

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését,
javítását, vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06/20/980-3957.
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA,
rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában, mindez
otthonában. 06/30/247-1095.

Szabadidő, sport

Régiség

Könyvek

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

KÖNYVEKET, MŰTÁRGYAKAT
antikvárium vásárol, www.vertesiantikvarium.
hu, 06/20/425-6437.

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.
BÚTORJAVÍTÁS, ENTERIÖRÖK,
kiegészítők, politúrozás: 06/20/425-8460.
ELADÓ VOLVO oldtimer 1.6-os,
benzines, sötétzöld metál a tulajdonostól
06/20/425-8460.

Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

impresszum
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.

Táv: 6-8 km, kényelmes cipő
szükséges. A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes.
A program előzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni
a domoszlai.erzsebet@gmail.com
e-mail címen lehet.

Helyszín: Őrmezei Közösségi
Ház nagyterme (Cirmos utca 8.)
Belépő: 2000 Ft/felnőtt, 1500
Ft/nyugdíjas
További információ: Szegedi Zsuzsanna szakmai referens
(e-mail: okh@ujbuda.hu)

3-1-2 meridiántorna

Természetjárás

Könnyen tanulható és végezhető
kínai eredetű mozgásprogram,
amely hatékony és garantált eszköze egészségünk támogatásának. A program ingyenes, előzetes regisztrációhoz nem kötött.
Időpont: minden hétfőn
10.00–11.00
Helyszín: Újbudai Szenior
Programközpont
A foglalkozást vezeti: Sancz
Klára önkéntes.

Tisztelt Olvasók! Köszönjük a bizalmat és minden segítséget, javaslatot, amelyet az elmúlt időszakban kaptunk. Most
a tervezés, építkezés, új lendület időszakánál tartunk. Hogy
a folyamat teljes legyen, mindenkire szükség van, és a csatlakozás lehetősége nyitva áll, hogy együtt dolgozhassunk tovább Újbudáért és Magyarországért. https://momentum.hu/
csatlakozz

apróhirdetés

Garázs Kiadó – egyedi, Bozókvár u. 8.
Őrmezőhöz és Gazdagréthez közel van. T.:
06/20/995-8912.

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, 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!

programajánló

Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu,
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda

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 KDNP PROGRAMJAI

Garázs

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

A XI. KERÜLETI MSZP 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 embereknek kárt okoz!” címmel aláírásgyűjtés a https://
mihazank.hu/szankciokellen címen. XI. kerületi ügyekben
a Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.
elod@mihazank.hu, 06/30/358-2723, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

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

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

60+
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Őrmezei
Színpódium
Az Újbuda újságban
ízelítőt olvashat programjainkról. A teljes
programkínálatról
a www.idosbarat.
ujbuda.hu honlapon,
az Újbuda 60+ Program
Facebook-oldalán, illetve
hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os telefonszámon érdeklődhet.
A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya,
vagy annak folyamatban
lévő igénylése.
A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával látogathatók.
Kérjük, előírásainkról előzetesen
tájékozódjanak az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, illetve hétköznap 9–14 óráig személyesen
a Kérő utcai 60+ programközpontban vagy a 372-4636-os telefonszámon! A programváltozás
jogát fenntartjuk.

Csodálatos
magyar orchideák
– a DINPI-vel
szervezett közös
programjaink

Előadás
Az orchideafélék családja, a legnépesebb család a virágos növények között, több mint 40 000
fajt ismer a mai tudomány. Talán
kevesen tudják, de hazánkban is
él több orchideafaj. Ezekkel ismerkedhetünk meg az előadáson. A program ingyenes, előzetes jelentkezéshez nem kötött.
Időpont: május 13. 11.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő utca 3.).
Az orchideák megtekintése
a Sas-hegy oldalában
A kiránduláson az előadáson
megismert virágzó orchideák látványában gyönyörködhetünk, felfedezve a Sas-hegyi élőhely eddig
nem látott szegletét.
Időpont: május 17. 9.30–kb.
11.30

Lezárult
az örökségvédelmi
konzultáció
Az örökségvédelmi konzultáció
közel két hónapja alatt összesen
186 objektum kerületi védettségére érkezett jelölés, 60 százaléka (114) e-mailben, 40 százaléka
(72) pedig a Google Formson keresztül. Végül 145 egyedi, egyéb
védettséggel még nem rendelkező
épület vagy épületegyüttes, valamint egy utcaburkolat került a jelölti listára.
A városrészek terén
a Gellérthegy vezeti
a listát (35–37 százalék), ezt követi Kel e n v öl g y- P é t e r h e g y
(33–34 százalék), majd
Szentimreváros
(14
százalék). A jelölések
jelentős része helyben
aktív civil szervezetektől érkezett, de sokan

küldtek be magánszemélyként is
javaslatot.
Az önkormányzat átadja a listát
a szakértőknek, akik aztán egy,
50 tételre szűkített listára végzik
el a részletes értékvédelmi hatástanulmányt. Ez fogja megalapozni a képviselő-testület döntését,
hogy mely épületek részesüljenek
helyi védelemben (a döntés az ősz
folyamán várható).

Helyszín: DINPI Sas-hegyi programközpont.
A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Előzetes jelentkezés: 2022. május 9–13. a Kérő utcai programközpontban 9–13 óráig. Kizárólag személyes, saját részre szóló
jelentkezést fogadunk el, személyi igazolvány, lakcímkártya,
Újbuda 60+ Kedvezménykártya
felmutatásával.

Városjáró
Gyaloglóklub –
Vasparipák és Göd

Időpont: május 17.
Találkozás: 9 óra, Nyugati pu.
9.15-kor induló vonat végénél.
Göd megállóig utazunk.
Program: helyi vezetéssel megtekintjük Gödön, az egykori királyi váróban berendezett jubileumi
kiállítást, majd az Alsógöd nevezetességeit bemutató tanösvényen
és az ismét látogatható Huzella-kertben sétálunk. A program
kb. 15 óráig tart.
Belépő: 500 ft/fő, útiköltség: 65
év felett ingyenes

Szerelmem, Sárdy – zenés történet egy eltitkolt szerelemről
Előadja: Derzsi György színművész, operetténekes
Időpont: május 14. 17.00

Látogatás Budafokra – a budafoki barlanglakások megtekintése
Időpont: május 17.
Találkozó: 8.45. Újbuda, az 58as busz végállomásánál
A program ingyenes, vezeti:
Soltész Ferencné (Caola), tel.:
06/70/572-0184.

Újbudai
Dekameron
Könyvklub

Dragomán György: Máglya
Időpont: május 17. 18.00
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.)
A program ingyenes, további
információ hétköznap 8–18 óráig
204-6788-as telefonszámon.

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya,
vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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!

Búcsú a legendás dalszövegírótól

Elhunyt
Bradányi Iván

Kilencvenkét esztendős korában elhunyt Bradányi Iván dalszövegíró, Újbuda díszpolgára. Hosszú életénél csak az általa írt slágerek
listája hosszabb. A világutazóként is számon tartott Bradányi bármerre járt, nemcsak közismert, de hamar közkedvelt is lett, sorait ma
is egy ország fújja. Olyan dalok szövegét írta, mint az Édes kisfiam,
a Pedro kocsmája vagy az Ének az esőben magyar változata. Énekelte műveit többek között Tolnay Klári, Cserháti Zsuzsa, Ruttkai Éva,
Darvas Iván és Latinovits Zoltán, de írt dalt a Záray–Vámosi duónak
és Korda Györgynek is. 1949-ben lépte át először a Magyar Rádió
kapuját, az 1956-os forradalom után rövid ideig tolmácsként Ausztriában is dolgozott, az élete azonban akkoriban is a dalok körül forgott.
„Az ember, aki szavakba öltözteti a dallamokat” – mondták róla
a sztárok, akikkel pályafutása során együtt alkotott. Évekig élt Barcelonában, lakott Olaszországban, Franciaországban és Angliában,
az otthona azonban haláláig a XI. kerület maradt, miután általános
meglepetésre 1973-ban hazatért Magyarországra. Munkásságát
1988-ban és 1989-ban eMeRTon-díjat ismerték el, a Huszka Jenő-díjat 2000-ben, a Magyar Rádió Életműdíját 2005-ben, az Artisjus-életműdíjat 2011-ben kapta meg. 2015-ben Újbuda díszpolgárává
választották. „Mindig író szerettem volna lenni” – vallotta egy 2011es interjúban. Több volt, mint író. Egy fáradhatatlan világpolgár, aki
nem csupán szavaival, de életével is képes volt hatni a világra.

közös

| 2022. május 11. | 14

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

Május 14. 10.00
Törökülésben – a Portéka
Színpad eladása
A műsor első felében a Teríti
a lány… és az Ez a kapa... című
dalos játékot A kiskakas gyémánt
félkrajcárja című mese vidám,
humoros feldolgozása követi,
amelyben a gyerekek jól kinevethetik a török császárt.
Belépő: 1000 Ft
Május 17. 18.00
Újbudai Dekameron
Könyvklub – Dragomán
György: Máglya
A könyvklub tagjai minden alkalommal megbeszélhetik egymással olvasmányélményeiket,
és a következő művet is közösen
választják ki. A részvétel díjmentes.
Május 18. 19.00
Doktor Faust és Mister
Liszt – Oravecz György
zongoraművész koncertje
A hangverseny középpontjában
Liszt Ferenc h-moll szonátája áll,
amely életművének egyik csúcsa, egyúttal a Faust-szimfónia
párja, amelyben a teremtő ember
és a romboló ördög kettőssége jelenik meg. A koncerten előkerülnek
olyan örökzöld dallamok is, amelyek tervben voltak, de elmaradtak
farsang idején. Belépő: 800 Ft
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Future.world • 2072
– ötven év múlva
Esszéíró-pályázat
középiskolásoknak
Vajon a mai tizenévesek mit gondolnak a világ és azon belül a saját
jövőjükről? 14–18 éves fiataloktól
várunk esszéket az akh@ujbuda.hu e-mail címre, amelyekben
a 2072-es évről gondolkodnak.
Milyen lesz akkor a világ, és hol
lesz benne a helye a szerzőnek?

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény
1116 Budapest,
Pentele utca 8.

Repülés madártávlatból
– az egykori repülőgépgyár
Albertfalván
A kiállítás korabeli fotókon
és maketteken keresztül mutatja
be, milyen is volt az egy évszázaddal ezelőtt, Albertfalva keleti felén elterülő repülőgépgyár.
A gyár fénykorában 1700 főt foglalkoztatott és 1926-ig működött.
A belépés ingyenes.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház
1116 Budapest,
Kardhegy
utca 2.

Május 13–22.
Hahó Kelenvölgy 2022
Program:
Május 13.
18.00 Kelenvölgyért díj átadása;
Saxlehner-kiállítás megnyitása
(Alabástrom utca 9.)
Május 14.
9.00–14.00 Kelenvölgyi elöltöltősfegyver-börze és kiállítás
(Kardhegy utca 2.)
10.00 Utcai felvonulás fúvószenekarral (Alabástrom utca 9.)
16.00 Magyar–orosz–ukrán gyerekek mesedélutánja (Alabástrom
utca 9.)
Május 15.
9.00 Mise, utána játék a kertben
(Szentháromság Plébániatemplom)
16.00 Határkő-avatás (Péterhegyi
út 52.)

Május 16.
17.00 A kőzetek változatos világa
kiállítás (Alabástrom utca. 9.)

Május 14., 21. és 22.
Labdarúgó-mérkőzések a Kelen
pályán (Hunyadi Mátyás út 56.)

Május 18.
19.30 Rachmaninov-zongoraest
Pregun Tamás és Szabó Marcell
közreműködésével (Kápolna köz
22.)

Őrmezei
Közösségi Ház

Május 19.
19.30 KepokART irodalmi est –
gondolatok találkozása (Alabástrom utca 9.)
Farkas Imre fafaragó és Aradszkiné Pekár Éva költő közös könyvbemutatója, közreműködik: Meskó Bánk

Május 13. 19.00
Ismerős?
Vendég: Schell Judit színésznő,
érdemes művész. Házigazda: Fehér Mariann rádiós műsorvezető
Belépő: 1000 Ft

Május 20.
12.00 Udvari forgatag helyi
kézművesekkel
(Alabástrom
utca 9.)
16.00 Óvodások mesedélutánja
(Alabástrom utca. 9.)
Május 21.
10.00–14.00 Bábözön, Kelenvölgyi bábos nap
Császár Ágnes bábművész bábjai,
interaktív bábjátékok, bábkészítés
(Kardhegy utca 2.)
Május 22.
16.00 Vasárnapi házimuzsika
Tanulmányút – Czettner Vera
és tanítványai koncertje (Kardhegy utca 2.)

Életre kelnek
a kivágott platánok

Tizenegy fa darabjai
kapnak új értelmet

Megnyitja: Schéffer Anna keramikus iparművész.
A 4–9 éves gyerekek körében
meghirdetett rajzverseny díjazott
alkotásait is a Mesefigurák című
kerámiakiállításon
tekinthetik
meg június 13-áig.

A legjobb műveket év végén
megjelentetjük egy kiadványban,
illetve a legjobb szerzők jutalomban részesülnek. Részletes
pályázati kiírás az akh.ujbuda.
hu honlapon és a facebook.com/
Albertfalva200 oldalon található.

közös
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Május 25. 20.00
Ismerős extra – online
Vendég: Kovács Beatrix gitárművész
Házigazda: Berényi Lilla kulturális szervező. A beszélgetés
az ŐKH Facebook-oldalán követhető.

lyukakban téli álmot biztosító rejtekhelyre
lelhetnek a beporzók, a nagyobb vájatokba
rejtett nádszálak és faháncsok pedig a táplálékot szolgáltatják, vagy épp a petézésben
segítenek majd nekik. A rönkszállókra végül színes tetők kerülnek, amelyek egyedi
karaktert adnak a kis lakóházaknak.
A workshop időpontja: május 21. 13.00–
15.00
Helyszín: Gárdonyi tér.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Padavatás és piknik

1112 Budapest,
Cirmos utca 8.

Tamási Áron egyik
legszebb szerelmi történetének feldolgozása
elevenedik meg május
végén a Karinthy Színház
színpadán. A színművészként már ismert
Szabó Sebestyén László
rendezésében színpadra
állított Énekes madár
az eredeti, varázslatos
közeget megtartva,
de friss, újragondolt
előadásmóddal mutatja
be a boldogságkeresés
és boldogulásra törekvés,
a külső körülményekkel
dacoló igaz szerelem történetét. A szereplőket Barta
Ágnes, Bordás Roland,
Katona Kinga, Kovács
Tamás, Mészáros Martin,
Szász Júlia, Szűcs Nelli
és Vrabecz Botond keltik
életre.

Május 14. 17.00
Őrmezei Színpódium: Szerelmem Sárdy
Zenés történet egy eltitkolt szerelemről. Előadja: Derzsi György
színművész, operetténekes
Rendező: Harangi Mária
Belépő: 2000 Ft/felnőtt, 1500 Ft/
nyugdíjas
Május 21. 14.00–19.00
Tízpróbás őrmezői piknik
Családi nap változatos programokkal a Cirmos ligetben és környékén. A részvétel ingyenes.
Május 21. 16.00
Kedvenc mesefiguráink
A Mészáros László Képzőművészeti Baráti Kör kerámiakiállítása

A Főkert nemrég átvizsgálta
a Bartók Béla út teljes faállományát, miután tavaly júliusban
a Móricz Zsigmond körtéren –
szélcsendes időben – kidőlt egy
nagy platán. Összesen tizenegy
olyan fát találtak, amelyet
a balesetek elkerülése érdekében ki kellett vágni.

a kivágott fák darabjait. Így született meg
a Platán-projekt, amely az Insert program
támogatásával valósul meg. A projekt eseményei az Eleven Tavasz részeként zajlanak majd, a szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

Rovar- és madárszálló

Az első projektet az Építész Szakkollégium
szervezi: a kivágott platánok törzseiből rovar- és madárszállót készítenek egy work
shopon. A farönkök önállóan vagy egymással összekapcsolva, csoportokban állnak
majd, a résztvevők csapatai ezekből alakítanak ki egy-egy „hotelt”. A kifúrt apró

Sokakat elgondolkodtatott, miként lehetne legalább a platánok nyomát megőrizni, organikusan beépíteni a környezetbe

TÍZPRÓBÁS

A második projektet a Pálma vezeti: ők
az egyik legnagyobb platán törzséből egy
padot készítenek a lehető legegyszerűbb
eszközökkel, amely így emlékeztethet arra,
hogy nemrég még egy élő fa volt ugyanezen
az úton. A pad a Vásárhelyi Pál és a Bartók
Béla út sarkára kerül – ez eddig is az ott
lakók, illetve dolgozók találkozóhelye volt
–, és egy piknikkel avatják fel, amelyre
mindenkit szeretettel várnak. Előtte az érdeklődők Kövesi Bálint vezetésével végigjárhatják a Platán-projekt helyszíneit, felvilágosítást kaphatnak a projekt hátteréről,
a kivágott fák sorsáról.
Időpont: május 21. 13.00–15.00
Helyszín: a Kosztolányi tér és a Feneketlen-tó találkozása

Szatyor- és pólónyomás

A harmadik projekt két programból áll
az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
szervezésében. Az első egy nyomatkészítés, Koós Gábor képzőművész vezetésével;
a résztvevők az általuk hozott szatyorra
és/vagy pólóra nyomhatják rá a platánok

Ő R M E Z E I

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Őrmezei Piknik
2022. május 21. szombat 14.00-19.00

KRESZ és HAJÓS játszótér, Cirmos liget
14.00-18.00

Családi Tízpróba 3 helyszínen

keresztrejtvény
Ady Endre: Május c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (R, Z,
Í, E, O). 13. Erbium vegyjele. 14. Jegyzettömb. 15. Kommunikációs eszköz. 16.
Előfordul. 18. Holott páratlan betűi. 19.
Lilealakú madár. 20. Pár csepp etanol! 21.
Taszít. 22. Ételt ízesít. 23. Kettőzve: afrikai dob. 25. A katolikus papok összessége.
27. Alávaló. 29. Liba egynemű betűi. 30.
Faáru. 31. Az elején betol! 32. Vas megyei
község. 34. Az alaphangsor 8. és 3. hangja. 36. Spanyol tartomány. 39. Jézus által
beszélt nyelv. 40. Tag betűi keverve. 42.
Útakadály. 44. Annál lejjebb. 45. Gaz. 47.
Nagy sebességű vitorláshajó-típus. 49. Izsó
Miklós. 50. Etnográfus, a Kalevala műfordítója (Béla). 52. Belül vacak! 53. Nikkel
és nitrogén vegyjele. 55. AAAA! 56. A zsidóság egyik szellemi központja Jeruzsálem
pusztulása után (JAVNE). 58. Anyagot
kitermel. 60. Albán fizetőeszköz. 62. Vállalat. 63. Matematikai, röv. 64. Francia területmérték. 66. … tragédiája (Bessenyei).
68. Idős karalábé jelzője. 69. Dunakeszivel
egyesült. 70. Ír eredetű férfinév. 72. Zoroasztriánus ember, Indiában. 74. Pertu.
Függőleges: 1. Francia János. 2. Sátrat
víztelenít. 3. A hét vezér egyike. 4. A kiütés jele. 5. Aramis társa. 6. Szükséges. 7.
Kelet, Berlinben! 8. Némán érez! 9. Cinnel
bevonás. 10. Nyári Darinka színésznő név-

10 állomásos pecsétgyűjtő ügyességi játéksorozat

Cirmos liget:
15.00

betűi. 11. Spanyol személygépkocsi-típus.
12. Szel páros betűi. 17. Eszméletét veszti.
19. Szurkoló bánata/öröme. 21. Tizenkettő.
22. A perzsa uralkodó tartományi megbízottja, régies helyesírással. 24. Fém oxidja.
25. Az idézet második sora (A, I, B, Á,
B). 26. Északi szarvasfajta. 27. Galambféle erdei madár. 28. Vetíthető állókép. 31.
Hegy természetes ürege. 33. Trombitahang.
35. Névmás. 37. Vokális kezdet! 38. Arzén
és foszfor vegyjele. 41. Tartó. 43. Csillagászati tetőpont. 46. Belső szerv. 48. …-tintin, kutyasztár. 51. Molière és Corneille
kortársa (Jean). 54. Fagylaltozik. 57. Farag.
58. Felvidéki város magyar neve. 59. Babits Mihály kötete 1921-ből. 61. Ábel testvére. 63. Az egyik evangélista. 65. Várát
Dobó István védte sikerrel. 67. Fél gallon!
68. Az első takarékpénztár alapítója (András). 69. Agitál egynemű betűi. 71. Rénium
vegyjele. 72. Parti Nóra színésznő monogramja. 73. Zalaszentgrót határai!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 25. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét
keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022.
8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Látni sietséged, angyal szelídséged,
oda bújni hozzád, megölelni Téged”. Nyertese: Vass Tamásné, 1114 Budapest, Kanizsai
u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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1112 Budapest,
Cirmos utca 8.
Telefon: 1/309-0007
E-mail: okh@ujbuda.hu
www.facebook.com/ormezei

„Kedvenc mesefigurám” RAJZPÁLYÁZAT díjazott alkotásainak kiállítása.

törzsének erezetét. A második egy totemworkshop: az érdeklődők az eltávolított
fa helyén hagyott karót felhasználva, az Insert szín- és formavilágát visszaadva, festett fakorongokból építik meg a Gárdonyi
tér totemét. A mű a közös alkotás stabilitását, tartósságát szimbolizálja, egyszersmind felhívja a figyelmet a sokszínűségben
rejlő energiára.
Időpont: május 21. 10.00–16.00
Helyszín: Gárdonyi tér
Bővebb tájékoztatás a programokról
és a jelentkezés módjáról az Insert Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/
insertujbuda
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A kilencedik helyen zárta
április utolsó napjaiban
az első osztályú női kosárlabda-bajnokságot a ELTE-BEAC
Újbuda, miután a Cegléd,
a Szigetszentmiklós és a Pécs
csapatát megelőzve megnyerte
az NB I alsóházi rájátszását.
– Jó közösség alakult ki, amelynek nehéz búcsút inteni, bármit is hozzon
a jövő. Szeretnénk megköszönni mindent
a szurkolónknak, én pedig külön köszönöm
a vezetőségnek, hogy lehetőséget adott,
és a lányoknak, hogy ebben partnerek voltak – értékelt a BEAC honlapján a hosszú
szezon után Horváth Bianka edző, nem
titkolva, hogy kicsit fájt a szíve, amikor
az utolsó, Cegléd elleni meccset lefújta
a bíró. – Összességében nagyon szép szezont zártunk, és ezúton is szeretnénk meg-

köszönni mindenkinek, aki ezalatt szurkolt
nekünk, támogatott minket – nyilatkozta
szintén a honlapon Mérész Beatrix bedobó.
A gárda számára ezzel véget ért
a 2021/2022-es évad, de májusban is lehet
szurkolni újbudai kosarasoknak. Székely
Norbert szövetségi kapitány két BEAC-játékost is behívott a női válogatott háromhetes összetartására, illetve felkészülési
mérkőzéseire. A székesfehérvári edzőtáborban, valamint a portugálok elleni mec�cseken először húzhatja magára a nemzeti
színű mezt Boros Júlia, míg Mérész Beatrix ötödik alkalommal kapott meghívót.

A válogatott programja

Edzőtábor május 9–29., Székesfehérvár
Felkészülési mérkőzések: május 18., 19.,
20., Portugália–Magyarország (mindhárom
Lissza
bonban)

OSC: BL-búcsú után
irány a bajnoki döntő

Fotó: facebook.com/oscwaterpolo

A legjobb tízben
a kerületi kosarasok

Bár a Bajnokok Ligája idei kiírásában már nem érdekelt az OSC
Újbuda férfi vízilabdacsapata,
a hazai bajnokságban annál
inkább: Manhercz Krisztiánék
döntőt játszanak az OB I-ben.

Fotó: facebook.com/beackosar

A májusi vízilabdás fináléban az FTC Telekom együttese vár az OSC Újbudára, a párharc az egyik csapat második sikeréig tart.
Az alapszakaszt a ferencvárosiak nyerték
meg, ennek megfelelően a döntő első felvonásában ők a pályaválasztók; az első mec�cset lapzártánk idején, május 6-án a Császár-Komjádi uszodában rendezték meg.
A második találkozó május 18-án az OSC
otthonában, a Nyéki Imre Uszodában zajlik
majd. Ha a két mérkőzés után döntetlenre
állnak a felek, akkor még egy összecsapás
következik május 21-én, szintén a Komjádiban.

A két gárda legutóbbi öt találkozóján
két döntetlen, két ferencvárosi győzelem
és egy OSC-siker született. Most is nyílt,
izgalmas küzdelemre van kilátás, noha
a magyar fogadóiroda szerint az FTC a finálé favoritja: a Ferencváros végső győzelmére tippelve a feltett pénzünk kevesebb
mint egyharmadát nyerhetjük meg, az OSC
sikere esetén több mint háromszoros pénzt
kaszálhatunk. A döntő két mérkőzéséről
lapunk következő számában számolunk be.

Az már április végén
eldőlt, hogy az OSC
Újbuda nem jut be a Bajnokok
Ligája belgrádi nyolcas döntőjébe, de a csapat játszik még
egy utolsó csoportmérkőzést
május 10-én a román Steaua
Bucuresti otthonában.

ÁRASZTÓ-PART

MEGNYITÓ

2022.05.14.

ÚJBUDA

Ebben az Önkormányzat
a XI. kerületi lakcímkártyával
rendelkező újbudai lakosoknak
három tő muskátlival segít,
(1 lakos/3 tő, a készlet erejéig).
A muskátlik május 14-én 9 és
12 óra között vehetők át
az alábbi helyszíneken.

Idén is lesz Duna-parti pihenőpark
Albertfalván!
A tavalyi sikerre való tekintettel 2022-ben májustól októberig várja
a Duna közelségét élvezni vágyókat a Város és Folyó Egyesület által
kialakított pihenőpark.
12:00

Tiszta Duna nemzetközi csapat köszöntése

13:30-15:00

Mérjük meg a Dunát! Workshop a Duna
vízminőségéről

15:30
KomposzTOI avató 		a főváros első köztéri komposztmosdója
Egész délután:
Zenei program Vibeeval Line-up:
Aspargus, Antimeta, Constant, Dtr, Seldon
Bográcsolás a Hokedli szakácsaival
Budapest Tavaszi Fesztivál
MEETLAB x SZABÓ BÁLINT /// AZIMUT konténerkiállítás
A helyszínen vendéglátás nincs, ételt-italt hozzatok, tűzrakóhelyek vannak.

Helyszín: Árasztó-part
Megközelítés: Árasztó úton, északról az Újhegyi
sódertelep mellett elhaladva, vagy délről az
Árasztó úton futó kerékpárúton

