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A XI. kerület közéleti lapja
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Tíz új Bubi-állomás
a kerületben

Beindult az élet
az Árasztó-parton

2

Tűzrakók, piknikasztalok,
játékok és röplabdapálya
a vízparti pihenőparkban

Robotok
és önjáró autók
Tíz új Mol Bubi-állomást adott
át Újbudán a BKK, amely
gyorsan bővíti a megújított
közbringarendszert. Az évekig
veszteséges vállalkozás mára
nyereségbe fordult.
Már a Bikás parki metrómegállónál is
Bubira lehet szállni, miután átadták a Mol
Bubi közbringarendszer új gyűjtőállomásait. Az egy esztendeje megújított, a korábbinál könnyebb kerékpárokra és korszerűsített applikációra épülő rendszer
már 173 dokkolóval és több mint 1500
biciklivel nyújt 24 órás szolgáltatást.
A BKK további 75 állomással készül bővíteni a hálózatot, a tervezett 900 új bringából 350-et idén állítanak be.
A koronavírus-járvány lökést adott
a városi kerékpározásnak, ezen belül
a közösségi hálózatnak. A Bubi használói szorgalmazták, hogy Kelenföldet is

Mesterséges intelligencia tanszékkel
bővült az ELTE újbudai campusa

elérhessék, így a tíz új XI. kerületi
gyűjtőállomás közé bekerült a Bikás park és az Etele tér. Az önkormányzat 16 millió forinttal járult
hozzá a rendszer továbbfejlesztéséhez Újbudán, ahol a biciklizést külön sávok is megkönnyítik olyan főútvonalakon, mint
a Bartók Béla út, a Tétényi út,
a Villányi út.
A most átadott dokkolókkal
a 4-es lett az első olyan budapesti metróvonal, amelynek
minden állomásánál át lehet
szállni Bubi-kerékpárra. A hálózat sokáig veszteségesen működött, ám idén május végére
már néhány tíz milliós nyereséget érhet el. Az árak csökkentése nyomán tízszeresére
nőtt a BKK ebből származó
bevétele, az utazások száma
pedig elérte a kétmilliót.
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Beton helyett
fák és cserjék

Újbuda küzd
a „rozsdásodás” ellen
– Azt csinálnak, amit akarnak – mondta el lapunknak László Imre
polgármester az Újbudán is egyre szaporodó, kiemeltnek minősített ingatlanberuházások fejlesztőinek mozgásterét. A kormány
által kivételezett helyzetbe hozott lakóingatlan-építések különösen az adózási szempontból is előnybe hozott rozsdaövezetekben indulhatnak be. A jogfosztott helyi önkormányzatoknak
nincs eszközük a korlátozásukra, de még engedélyezésükbe sem szólhatnak bele. A XI. kerület vezetése – a civil
szervezetekkel együttműködve – az esetleges
változtatási tilalmak mellett mindenekelőtt az egyes beruházókkal

megkötött településrendezési szerződések révén akarja elérni,
hogy a lakások mellé egészségügyi, illetve gyermekintézmények
is épüljenek megfelelő környezeti fejlesztésekkel együtt.

Interjú Hintsch György
városüzemeltetésért
felelős alpolgármesterrel

8

Minden az egyéni
döntésekről szól

15

6

Petruska András zenész dalokról,
párbeszédről és Újbuda
különleges tempójáról
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Emléktábla
Szondy István olimpiai
bajnok tiszteletére

Német környezetkutató ért partot Albertfalván

Az eltökélt környezetvédőt a Római-parttól közel 50 kajakkal és kenuval kísérték végig a fővároson lelkes támogatók, akik a Duna védelmére és használati értékére hívták
fel a figyelmet. A professzor itt is vett vízmintát a folyóból,
majd az érdeklődőket tájékoztatta kutatási eredményeiről.
Délután a Duna-parti fák alatt egy műhelyfoglalkozáson
lehetett megismerkedni a mikroműanyagok hatásával.
– Szeretnénk, ha minél többen használnák ki a Duna adta
lehetőségeket – mondta a kajakkal érkező Bakai-Nagy Zita.
Az újbudai alpolgármester szerint nem csak a versenyzőké
a folyó, az átlagembernek is érdemes kipróbálnia, milyen

Bográcsozással nyitotta meg az Árasztópart nyári szezonját a Város és Folyó
Egyesület (Valyo). A Duna albertfalvai
szakaszán kialakított pihenőhely rendezvényén a folyót végig úszó és a vízminőségét megvizsgáló német kémiaprofesszor
és a küldetését támogató kajak-kenus
önkéntesek is részt vettek.
A Valyo, amely a Duna újabb és újabb part menti területeit
fedezteti fel a városlakókkal, tavaly az albertfalvai szakaszon indított be lazulós, sütögetős helyet. A területen a rakpartról ismerős kék utcabútorok, napozó- és piknikpadok,
homokozó és tűzrakóhely hívogatják a pihenni vágyókat.
Az idei nyitóesemény külön érdekessége volt, hogy
az Árasztón ért partot Andreas Fath, az „úszó professzor”.
A németországi Furtwangen Főiskola kutatója és kémia

professzora a Duna Fekete-erdei forrásától úszva teszi meg
a Fekete-tengerig tartó 2700 kilométeres távot, mégpedig
azért, hogy hajón kísérő stábja segítségével a folyó minden
főbb szakaszán megmérje a víz mikroműanyag-szintjét.

élmény a vízről végigkövetni Budapest szépségeit. A kajakból kiszálló Orosz Anna, a kerület parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az Árasztó-part szimbolikus hely,
hiszen ezen keresztül mutatható be, milyen fontos a fővárosiaknak a Duna.
A Valyo egyesület több mint tíz éve foglalkozik a budapesti
Duna-part átpozicionálásával, hogy minél több helyen legyen
elérhető az emberek számára, az erre alkalmas szakaszokon
szeretnének rekreációs lehetőségeket kiépíteni. Nevükhöz
fűződik sok más mellett a pesti alsó rakpart megnyitása, a lezárt „Szabi híd” vagy a Római-parti szabadstrand is. Az albertfalvai Árasztó-parton egy árvízvédelmi töltést alakítottak
át kisebb szakaszon pihenőparkká, hogy elinduljon a terület
megújításáról szóló hosszú távú gondolkodás. Az Árasztón
idén tűzrakók, piknikasztalok, gyerek játszóeszközök és röplabdapálya várják a látogatókat. A partnak nincs nyitvatartási
ideje, bármikor ingyen látogatható.
T. D.

Európa-napot ünnepeltek
a polgármesterek

Az I. kerületi önkormányzat
az ukrán háborúról szóló fotókiállítással és polgármesteri
panelbeszélgetéssel emlékezett
meg az Európa-napról. Robert
Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én tette
közzé nyilatkozatát, amely
új politikai együttműködést
vázolt fel Európa számára, hogy
a kontinens országai között
soha többé ne legyen háború.
Ezt a nyilatkozatot tekintik
az Európai Unió kialakulásához
vezető út kezdetének.

– Az európaiság gondolata 77 évvel ezelőtt indult, amikor május 9-én véget ért
Európa legutóbbi nagy háborúja – fejtette
ki nyitóbeszédében Karácsony Gergely
főpolgármester. – Az európaiság a béke
iránti vágyból született, alapértéke pedig a humanizmus. A háború most erre
figyelmeztet minket – tette hozzá. Lju-

bov Nepop Ukrajna budapesti nagykövete
azonban arra figyelmeztetett: Vlagyimir
Putyin orosz elnök a győzelem napján úgy
fogalmazott, hogy jelenleg is orosz földön
harcol a NATO ellen – a nagykövet szerint
tehát a demokratikus világ, így Magyarország ellen is. A megnyitó után a jelen lévő
polgármesterek közösen ültettek el egy Kijev-fát az Európa Ligetben.
Az ezt követő panelbeszélgetésen részt
vett V. Naszályi Márta I. kerületi, László
Imre XI. kerületi és Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, valamint Gurmai Zita,
az MSZP országgyűlési képviselője és Cseh
Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. A Momentum politikusa
arról szólt, ideje lenne meghaladni a „gonosz Brüsszel” narratívát, és kicsit többet
megtudni az unióról. – Az EU olyan, mint
a levegő. Természetesnek vesszük, de ha
nincs, az feltűnik – utalt Cseh Katalin arra,
hogy magától értetődőnek vesszük, jönnek
a pénzek, át lehet menni a határokon, lehet
szabadon vállalkozni, egyetemre menni, de
amikor baj van, azt a legkönnyebb ráfogni
az EU-ra. – Hazánk uniós tagsága nagykorúvá vált, ezért ideje a magyaroknak is azzá
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Felavatták Szondy István olimpiai és világbajnok öttusázó emléktábláját a Bikszádi
utcában, az Ezüstfény
Idősek Otthonánál, ahol
haláláig, 2017-ig élt. Szondy István hatszoros magyar bajnok, a magyar öttusa örökös bajnoka,
a Magyar Fair Play-diploma életmű elismerésének birtokosa volt. A MOVE Ceglédi
SE úszójaként és vízilabdázójaként kezdett
sportolni, de öttusában ért el kiemelkedő eredményeket. 1952-ben Helsinkiben
tagja volt a sportág első magyar olimpiai
bajnoki címét nyerő csapatnak, egyéniben

harmadik helyen végzett. A világbajnokságokon négy érmet szerzett, köztük
csapatban két aranyérmet. Az 1956-os
forradalom bukása után a Német Szövetségi Köztársaságban telepedett le.
Edzőként külföldön is jelentős sikereket
ért el. 1999-ben települt vissza Magyarországra.
Az emléktábla-avatón László Imre
polgármester hangsúlyozta: a sportvilág legnagyobb elismerése az olimpiai
bajnoki cím. Az öttusa összetett sportág, ahol több területen egyszerre kell
megfelelni. – Aki futni tud, nem feltétlenül úszó- vagy lovaglóbajnok – mondta a polgármester, aki aggodalommal
beszélt a nemzetközi öttusaszövetség
döntéséről, melynek értelmében új szám
válthatja fel a lovaglást. (A változtatás
tesztszakaszát a végrehajtó bizottság budapesti ülése után,
május első napjaiban jelentette be a szervezet.)
– Az öttusa az egyetlen olyan sportág,
amely a tehetséget
és a képességet egyedi
módon ötvözi – emelte ki a polgármester.
Ezen a területen ért
el Szondy István olyan
eredményeket, amelyek
a jövő generációinak is példaként szolgálnak.
A bejáratnál lévő márványtáblánál
László Imre mellett Bakai-Nagy Zita szociális ügyekért, sportért, esélyegyenlőségért
és környezetvédelemért felelős alpolgármester, Csáky András, Cegléd polgármestere, valamint Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és a családtagok
helyezték el az emlékezés virágait.

Dáma, kosárlabda, karate hozta az elismeréseket

Kiváló edzők,
kiváló sportolók
– Egy helyi közösség, egy kerület életében
különösen fontos, hogy figyelmet fordítson
legjobbjaira, legyen szó a tudomány, a kultúra, vagy éppen a sport magas szintű művelőiről – hangzott el május 12-én, az Újbuda kiváló sportolója és az Újbuda kiváló

sportolója pedig az ifjúsági Eb-n zárt érmes helyen. Szintén Újbuda kiváló edzője
lett Garai Péter kosárlabdaedző, a MAFC
felnőtt férficsapatának vezetője. A Garai-gárda a 2020/2021-es NB I/B-s bajnokságban a harmadik helyen végzett, ezzel

edzője címek átadásakor. A Polgármesteri
Hivatalban rendezett ünnepségen László
Imre polgármester a kerületet képviselő
kiváló sportembereket méltatta, majd Bakai-Nagy Zita sportért is felelős alpolgármesterrel közösen átadta a legjobbaknak
járó kitüntetéseket.
Elsőként Köllner Ödön dámamester,
felsőfokú sakkszakedző vette át elismerését. A Budai XI. Sportegyesület Szellemi
Sport Szakosztályának vezetője tanítványaival a tavalyi dáma-világbajnokságon
csapatban bronzérmet szerzett, öt további

a műegyetemi alakulat lett tavaly a legjobb
fővárosi együttes.
Újbuda kiváló sportolója címet kapott
Módos Katalin Nikolett, aki a tavalyi shotokan karate-világbajnokságon egyéniben
első, csapatban harmadik lett, az Európa-bajnokságon szintén két érmet nyert, továbbá a női csapattal arany-, a mixcsapattal bronzérmet hozott haza. Végül Köllner
Barnabás dáma- és gómestert díjazták, aki
dámában idén felnőtt magyar bajnoki címet
szerzett, és közel húsz világversenyen képviselte a XI. kerületet.

Újabb szállítmány Benére
Újabb, adományokkal telezsúfolt
kisbusz indult útnak
a kárpátaljai Benére.
A XI. kerületi közösségi
házakban leadott
higiéniai cikkeket,
ruhákat, hálózsákokat és takarókat
tartalmazó csomagokat ezúttal Görög
András és Csernus
László önkormányzati
képviselők szállították
le a Beregszászhoz
közeli faluba, ahol
átadták őket a helyi
elöljáróságnak.

KÖVESSE

válniuk: felelősséget vállalni a tettekért
és képessé válni a játékszabályok betartására – hangzott el a beszélgetésen. A résztvevők egyetértettek abban, hogy nagyon

hiányzik a magyarok kötődése Európához,
a kormány uszító propagandája ugyanis eltapossa az európai magyar identitást.
T. D.

ÚJBUDA HÍREIT
A FACEBOOKON IS
HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA ÚJSÁGBAN!

Jusson el közvetlenül 80 000 újbudai háztartásba!
További információ és médiaajánlat:

marketing@ujbuda.hu

facebook.com/ujbuda
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Önvezető autók, robotok
és mesterséges intelligencia
Cambridge és Leuven nyomdokaiba lép az ELTE újbudai campusa
Átadták Magyarország első mesterséges
intelligencia tanszékét a Bosch és az ELTE
együttműködésében a Lágymányosi
Campus Informatikai Karán. A világ első
számú autóipari beszállítója által létrehozott tudásbázis az önvezető autózás
és az ipari robotika területén végez majd
kutató-fejlesztő tevékenységet.
– Olyan tudásra teszünk szert a Boschsal való partnerség
során, amilyenhez más úton biztosan nem jutnánk hozzá
– jelentette ki Horváth Zoltán a Mesterséges Intelligencia
(MI) tanszék átadóján. Az Informatikai Kar dékánja hangsúlyozta, a profitorientált vállalat és a tudományos eredményeket a közjó részévé tevő egyetem érdekei cseppet sem
keresztezik, inkább erősítik egymást. – A most létrejövő
versenyképes modellt harmadik generációs kutatóegyetemnek hívják, amit évtizedekkel előttünk járva indítottak
el Cambridge, Leuven és a világ más vezető egyetemei –
fogalmazott a szakember. Horváth Zoltán szerint a társulás
win-win-win modellre épül: kompetencia, tudás halmozódik az egyetemen; nő a cég versenyképessége; a társadalmi, gazdasági környezet élvezi ezek előnyeit. Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter azt emelte
ki, hogy egy ipari szereplő nem elvesz, inkább hozzátesz
az egyetem lehetőségeihez.

felismerni, amire a rendszer – az agyhoz hasonlóan – tizedmásodpercek
alatt választ ad azzal, hogy kiválasztja
a megfelelő reakciót, például a fékezést.
A tanszék az ELTE és a Bosch egyik
legizgalmasabb kutatási területét kínálja hallgatóinak: a Level 4 és 5 szintű önvezetést támogató rendszerek fejlesztését, ahol a gépi intelligencia már
teljes mértékben – emberi felügyelet
és beavatkozás nélkül – biztonságosan
át tudja venni az irányítást egy jármű
felett.

Fantasztikus finálé

Világelsőktől tanulhatnak

A Bosch világelső az autóipar megatrendjei, így az önvezető autózás, az elektromobilitás, a technológiák személyre
szabása terén. A cég budapesti fejlesztőközpontjában 3000
mérnök dolgozik, közülük ezren foglalkoznak a kiemelten
kezelt autonóm járműfejlesztéssel és elektromobilitással.
A cégcsoporton belül Németország után a magyarországi
központ a második legnagyobb kutató-fejlesztő bázis.
Szászi István, a Bosch Csoport magyarországi és adriai
régiójának vezetője elmondta, a számos egyetemmel partneri viszonyt ápoló, a mérnökképzést intenzíven támogató vállalat együttműködéseinek köszönhetően a magyar
egyetemek közvetlenül kapcsolódhatnak be az ipari innováció nemzetközi vérkeringésébe, miközben a hallgatók
gyakorlati tudást szerezhetnek.
Magyarország egyik legnagyobb munkaadójaként
a Bosch 2018 óta ápol produktív kapcsolatokat az ELTE-vel, azóta doktoranduszokat foglalkoztat, valós kutatásfejlesztési feladatokat kínál, ipari témákat és ösztöndíjakat ad a hallgatóknak,
doktori programokat indít,
a tehetséges diákokat
pedig diploma után
kiváló álláslehetőségekkel várja. – Az ipar
és az egyetem között
híd létesült, amelyen
keresztül nagy forgalom
bonyolódik – fogalmazott
a megnyitón Szászi István.
A 2020-ban hivatalossá
váló kapcsolat eredményeként, a Bosch kezdeményezésére indult el az ELTE-n
a kétdiplomás autonóm
rendszerinformatikus szak,
létrejött egy mesterséges
intelligencia
mesterszak,
és most kezdődik az egyetem
terepi robotika képzés is.

Okostechnológiák műhelye

A Bosch által megújított tanszéken tantermeket, variálható kutatói munkaállomásokat, kollaborációs teret,
workshopszobát és könyvtárhelyiséget is kialakítottak, ös�szesen 400 négyzetméteren.
A tudásközpont kutatási fókusza
elsősorban az önvezető járművek,
az ipari automatizáció, a gépi
látás és az emberi agy működését leképező neurális hálók
fejlesztésére irányul. Ez utóbbit, azaz az emberi agy információfeldolgozását és döntéseinek, reakcióinak folyamatát
utánzó programozási műveleteket demonstrálta a megnyitón az a játék, amelyben
szenzoros kamerák ismerik fel a szolmizációs kézjeleket, az így detektált
hangokat pedig a számítógép dallamként játs�sza le. A doktorandusz
hallgatók által bemutatott szimuláción azt is
szemléltették, ahogyan
az önvezető járműveket körülvevő szenzorok képesek formákat,
tárgyakat, élőlényeket

T. D.

SZERETNÉ JÓL HALLANI
A MADÁRCSICSERGÉST?

LAPUL A FIÓKBAN EGY-KÉT RÉGI MOBIL?
MOST VÉGRE A HELYÜKRE KERÜLHETNEK!

JÖJJÖN BE HOZZÁNK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!
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PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET
15 NAPIG!
BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.

KERESD A
GYŰJTŐPONTOKAT
A KERÜLETBEN!
Kapcsolat: +36 20 318 0562

Az OSC-Újbuda és a Ferencváros vízilabdacsapata között
csupán az eredményjelzőn mutatkozott nagy különbség
május 18-án a Nyéki Imre Uszodában, a nagy szívvel küzdő OSC parázs hangulatban, fantasztikus lelátói atmoszférában játszhatott a hazai pályán. Az már a kezdő dudaszó
előtt tudható volt, hogy az FTC a toronymagas esélyes,

Budai Magánorvosi Centrum

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
a BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM-ban
minden reggel 6 órától,
SAVOYA PARKI LABORUNK pedig
reggel 7 órától várja Önöket, már szombaton is!
Gyors leletközlés, kedvező árak, folyamatos akciók!
Elérhető vérvétel csecsemők és kisgyermekek
számára is!
MINDEZ ITT A KERÜLETBEN!

+36-1-445-0700

A NAGY RUTIN CSOMAG
ÁRÁBÓL MOST TOVÁBBI
10% KEDVEZMÉNYT
BIZTOSÍTUNK!
Az akció
2022. 05. 23-tól
06. 19-ig tart!

XI. KERÜLETI
LAKOSOKNAK

ONLINE BEJELENTKEZÉS:
www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor
MENEDZSERSZŰRÉS, NEM CSAK MENEDZSEREKNEK!

Jelentkezzen be szűrésünkre, hogy még a betegség kialakulása
előtt, idejében megállapíthassuk az egészségét veszélyeztető
kockázati tényezőket, felmérhessük aktuális egészségi állapotát,
tanácsokat adhassunk életmódbeli változtatásokra,
szükség szerint gyógyszeres kezelésre, további vizsgálatokra.
IDŐPONTFOGLALÁS: managerszuresBMC@gmail.com

BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM KÖZPONT
BUDAI MAGÁNORVOSI CENTRUM LABOR

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.; +36-1-794-3980; +36-1-445-0700;
recepcio@bmclabor.hu; www.bmclabor.hu

Egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416
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Az újbudai OSC az FTC-vel találkozott
a magyar vízilabda-bajnokság döntőjében.
A párharc két győzelemig tartott, a május
6-i, első mérkőzést 18-9-re, a múlt heti másodikat 15-7-re nyerte a Ferencváros.

1117 Budapest, Fehérvári út 82. (bejárat a Kocsis u. felől); +36-1-794-3982;
info@budaimaganrendelo.hu; www.budaimaganrendelo.hu

/A csarnok emeletén, az SZTK felöli oldalon/
HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

Ezüstérmes
az OSC az OB I-ben

SAVOYA PARKI RENDELŐ

Partnerek:

Támogató:
Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapja

1117 Budapest, Hunyadi János út 19.; +36-70-647-7811;
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu

PESTI MAGÁNORVOSI CENTRUM – HOTEL HELIA RENDELŐ

1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.; +36-70-799-9015
pestimaganrendelo@budaimaganrendelo.hu; www.pestimaganrendelo.hu

és ez nem csak az első meccs eredményéből következett:
a ferencvárosiak évek óta „más ligában” játszanak.
Az Újbudán rendezett mérkőzésre a tétnek megfelelően
mindkét gárda a lehető legerősebb összeállításában állt
fel, csak sérülések miatt maradtak néhányan medencén
kívül. A Fradi-tábor kezdettől fogva hangorkánnal buzdította övéit, az OSC drukkerei inkább feszülten figyelték
a kihagyott hazai helyzeteket. Az első negyedben sokáig
a Fradi ment eggyel, az újbudai csapat hol egy szép akcióval, hol némi szerencsével zárkózott fel, mígnem a negyed végén kettővel tudtak elhúzni a vendégek. Az OSC
játékosain azonban nem látszott idény végi fáradtság, sem a tét, sem az első mérkőzés terhe nem
nyomta a vállukat.
A második negyed elején az FTC érezhetően szerette volna lezárni a dolgot, el is
húztak három góllal. A motiváció érthető
volt: a harmadik, mindent eldöntő meccs
megúszásával három nappal több idejük
maradt készülni a május végi BL-döntős
mérkőzésekre. Az OSC igyekezett életben

tartani a reményt, ám még a kapufa is ellene
volt: kétszer is a léc mentette meg a Fradit,
amely ötgólos vezetéssel fordulhatott rá a viadal második felére.
A harmadik negyed elején 5-9-re felzárkózott az OSC, aztán a fantasztikus formában
védő ferencvárosi kapus, Vogel Soma fejjel
hárított egy jó lövést. Manhercz Krisztiánék nem
találták meg a kiváló zöld-fehér póló elleni hatásos játékot, de küzdöttek becsülettel. Így bár a Fradi
minden megmozdulásán látszott, hogy az aranyért szálltak
vízbe, akkor sem csillapodott a találkozó hőfoka, amikor
a vendégek már tucatnyi gólnál jártak.
A negyedik negyedre aztán alábbhagyott a csapatok
lendülete, köszönhetően az első három felvonás hajtós
tempójának, és talán annak is, hogy a bajnoki cím sorsa
addigra eldőlt. „Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!” –
zúgta az utolsó percekben a népes Fradi-tábor. A hétről
hétre világklasszisokkal vízbe szálló FTC ebben a szezonban is a legjobb teljesítményt nyújtotta, de az újbudaiak is
büszkék lehetnek arra, hogy övék a második legjobb gárda
a vízipóló őshazájában.
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Interjú László Imre polgármesterrel a rozsdaövezeti építkezésekről

Nem csak lakásokban
A varázsige:
kiemelt beruházás kellene gondolkodni
Miután a kormány 2020-ban elvette
az önkormányzatoktól az építési engedélyek kiadásának jogát, és ma már nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak
nyilváníthat akár egy lakóparképítést is,
szinte bármi megépülhet Budapesten.
László Imre polgármestert arról kérdeztük,
mit tehet egy jogfosztott önkormányzat
azért, hogy megelőzze a kerület túlzsúfoltságát és megőrizze élhetőségét.

Újbuda küzd a „rozsdásodás” hatásai ellen

 Mit jelent az önkormányzat számára az építési hatósági jogkör elvonása?

Soha nem látott méretű lakó
parképítési hullám indult a rozsdaövezetekben, ami túlépítéssel
és túlnépesedéssel fenyegeti
a fővárost, köztük a beruházók két kedvenc környékét,
a XI. és a XIII. kerületet. De ki
akarja, és ki engedi mindezt?
Hol vannak ilyenkor az építkezéseket korlátozó jogszabályok? Miért nem tesznek
valamit az önkormányzatok?
Magyarázó cikkünkből kiderül.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokról szóló törvény
2006. április 17-én lépett hatályba. Eredeti
célja az volt, hogy megkönnyítsék az Európai Unió által támogatott gigaprojektek
megvalósítását az engedélyezési eljárások
lerövidítésével. A törvényben már akkor

vényen kívüliséget” élveznek, és mostanra
behálózzák az egész országot.

A rozsdaövezet
a jolly joker

A kormányzat a Covid-válság, a hiperinfláció és az orosz–ukrán háború okozta lefékeződés háromszögében az építőipar serkentésével akarja felpörgetni a gazdaságot,
ez viszont azzal jár, hogy Budapest számos
részén indokolatlan, az észszerű beépíthetőséget jóval meghaladó lakásfejlesztések
zajlanak. A beépíthetőségnek elvben persze
sok törvényi és jogi határa van, a jól bejáratott kormányzati rafinéria azonban kön�nyedén megkerüli őket. A kormány 2020
márciusában vonta el az építéshatósági
jogkört az önkormányzatoktól, és helyezte
át a kormányhivatalokhoz. Mivel építési engedélyt azóta csak kormányhivatal adhat ki,
az önkormányzatok hatásköre drasztikusan
beszűkült abban, hogy mi és hogyan épülhet
meg a területükön. A helyzetet továbbrontotta, hogy miután 2020-ban Újbuda a Miniszterelnöki Hivatal kérdésére jelezte,
nem szándékozik rozsdaövezeteket kijelölni – tehát további területek lakáscélú beépítését elősegíteni –, a kormány
2021 májusában létrehozta a Rozsda
övezeti Bizottságot, amely a kormánynak tesz javaslatot, hogy mi minősüljön
rozsdaövezetnek. Egy 2021. novemberben megjelent kormányrendelet már
konkrét ingatlanokat sorolt fel ekként,
és kimondta, hogy a kijelölt rozsdaövezeti akcióterületek egyben nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak
minősülnek. (Fontos tudni, hogy amint egy
beruházás megkapja a kiemelt minősítést,
az önkormányzat nem folytathat le településképi véleményezési vagy bejelentési eljárást, tehát elvonják a jogait.)
A rozsdaövezeti kijelölés nem csupán
azért népszerű, mert megszünteti a kerületek beleszólási jogát az építkezésekbe, hanem mert a státuszt megszerző fejlesztők
az áfa visszaigénylését ígérhetik a lakást vásárlóknak, ami komoly versenyelőnyt jelent.
A „rozsdahatás” azonban kétarcú: csúcsra
járatja a beruházási szempontból népszerű
kerületek terhelését, így az érintett lakóövezetek élhetősége csökken.
Újbudán már rozsdaövezeti akcióterületnek minősítették a Kopaszi-gáton épülő
BudaPart több mint 40 helyrajzi számon
elterülő területét, továbbá a Fehérvári úton,

a Budafok kocsiszínnel szemközt megvalósuló Tetris Ház folytatását, valamint
a Barázda utcában épülő Elite Park további
ütemeit.

Boksz hátrakötött kézzel

A vágyott övezeti, illetve kiemelt beruházási cím megszerzése azzal indul, hogy a beruházó megkeresi a kormányzatot építési
szándékával. Ez a Rozsdaövezeti Bizottság
elé kerül, amely – ha javasolja a minősítést
– megküldi az adott kerületnek véleményezésre, támogatja-e az övezeti kijelölést.
Sajnos utóbbi nem sokat nyom a latban, így
végül a kormányzat dönt.
2022-ben dömpingszerűen érkeznek Újbudára a Miniszterelnökségtől a rozsdaövezeti megkeresések, amelyek előzetesen már
megkapták a bizottsági ajánlást a „rozsda”

Rozsdaövezet:
általában használaton
kívüli, leromlott
állapotban lévő egykori
iparterület
szerepelt a minimum 5 milliárd forintos
és legalább 1000 munkahelyet teremtő állami beruházások kiemeltté minősítése.
Az előírt összeget aztán levitték 2 milliárdra, a szükséges munkahelyek számát pedig
50-re, de 2010-ig még így is jellemzően köz
érdekű nagyberuházások valósultak meg
(4-es metró, kecskeméti Mercedes-gyár
vagy a Pécs, Európa kulturális fővárosa projekt). A 2010 utáni kormány azonban újabb
és újabb törvénymódosításokkal – 2010 óta
összesen 40 alkalommal (!) – teljesen fellazította a feltételeket. Mára az ipari vagy
mezőgazdasági fejlesztésektől a sportés turisztikai beruházásokon át egészen
a magánérdekeket szolgáló építkezésekig
bármilyen projekt megkaphatja a minden
akadályon átsegítő minősítést. Bármelyik
helyi jogszabály vagy országos törvény
felülírható, ha a kormány rásüti egy beruházásra a kiemelt jelzőt. Ezek egyfajta „tör-

ügyre. Az önkormányzat elvi szinten megteheti, hogy a KÉSZ módosítása során csökkenti a beépítési mutatókat, szigorítja az előírásokat, de az építési törvény kimondja,
hogy ha a fentiek miatt a fejlesztőnek kára
keletkezik, az kártalanítási kötelezettséget
von maga után. Tehát következmények nélkül nem teheti meg a kerület vezetése, hogy
például tíz- helyett csak ötszintes épületek
megépítését engedélyezi.
Az önkormányzatok másik eszköze
a településképi véleményezés joga. A polgármester minden kormányhivatalhoz befutó építésiengedély-kérelemhez településképi
véleményt kell hogy adjon. Néhány évvel
ezelőtt ez még vétójog volt, tehát ha a polgármester negatív véleményt fogalmazott
meg, a beruházás nem kaphatott zöld jelzést.
Ez a lehetőség azonban áldozatul esett a Covid-járvány alatt számolatlanul végrehajtott kormányzati jogszabály-módosításnak,
amelyek egyike annyira fellazította a polgármesteri jogkört, hogy azt az építésügyi
hatóság csupán bizonyítékként veszi figyelembe, de attól még megvalósulhat az adott
beruházás.
Mivel a településképi véleménnyel amúgy
sem befolyásolható a lakásszám, a területi
terhelés, ezeket az ügyeket az önkormányzat az ingatlanfejlesztőkkel kötött településrendezési szerződésekkel próbálja a kerület javára alakítani. Ez annyit jelent, hogy
egészségügyi, oktatási-nevelési és egyéb
közszolgáltatásokkal, tehát a humán infrastruktúrával, illetve közlekedéssel összefüggő fejlesztésekre bírja rá az építtetőket.
Újbuda arra törekszik, hogy minden jelentősebb beruházást megelőzően – különösen
a lakáscélúak esetében – szerződést kössön
az adott vállalattal. Az ilyen szerződések
révén az adott építkezés negatív hatásai tompíthatók, a környezet pedig élhetőbbé válhat.

Az utolsó fegyver
besorolásra. Az önkormányzatnak ez esetben már nem sok lehetősége van bármin is
módosítani, de bizonyos elvi és gyakorlati
eszközök még rendelkezésére állnak.
A Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)
azt határozza meg, hogy az adott területen
milyen és mekkora épület lehet. Az építésiengedély-kérelem benyújtása után azonban
a szabályzat már hiába módosítana a beépíthetőségen, az nem lenne hatással az adott

Ha egy önkormányzat számára egy terv
végképp nem elfogadható, akkor akár hároméves változtatási tilalmat is elrendelhet
adott területre, ami hosszú időre leállítja
a beruházást. Előnye, hogy ez önmagában
nem von maga után kártalanítást, de ha
a moratórium alatt az önkormányzat szigorítana a kerületi szabályzaton, akkor már
számolhat kártalanítási költségekkel. A változtatási tilalom tehát csak fékezheti a beruházást.
T. D.

Semmi jót. Különösen azért, mert az itt élők már a 2019es előválasztási kampány során kifejezésre juttatták, hogy
túlépítettnek tartják a kerületet, és szűkül az életterük.
A jelzés nem pusztán egy szubjektív érzetre épült, azt
élték meg, hogy az óvodai, bölcsődei, iskolai elhelyezés,
a háziorvoshoz férés lehetőségei nem érik el az elfogadható mértéket. Amikor a 2019-es önkormányzati választások után átnéztem a kerület statisztikáit, kiderült, közel
15 ezer lakás felépítésére adtak ki engedélyt, ami mintegy
45 ezer beköltözőt jelent. Ez hallatlanul magas szám. Mint
ahogy az is, hogy a ’90-es évek óta 32 lakópark épült, illetve épül a kerületben. Ha más nem, ezek a számok mindenképpen alátámasztják, hogy törekedni kell a lakásépítési
hullámok valamilyen szintű korlátozására.

tessen az önkormányzattal, amely 2020 óta lakásépítést
sem engedélyezhet. Ma már csak városképi szempontból
van lehetőségünk elbírálni egy beruházást. Ezt is csupán
akkor, ha az nem tartozik ebbe a bűvös, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási körbe. Máskülönben
az önkormányzattól teljesen függetlenül, a kerület építési
szabályzatát átlépve azt építenek, amit akarnak. Mindenki
emlékszik arra, hogy a Mol-torony építésével a világörökség részét képező városi panoráma került veszélybe, nem-

A hideg veríték folyt
rólunk az egyeztetéseken,
de végül a Kánai-tónál
az eredetileg tervezett 1326
lakást lealkudtuk 900-ra,
a beruházó pedig vállalta
a tó revitalizációját, valamint
orvosi rendelő, bevásárlóhelyek
és óvoda létesítését
zetközi visszhangja is volt az ügynek, mégis az eredeti tervek szerint épült meg a székház. Most a Műszaki Egyetem
területén terveznek ugyancsak kiemelt beruházásként fel-

 A kormány igyekszik minden kiskaput bezárni, például azzal, hogy a rozsdaövezeti akcióterületeket automatikusan kiemelt beruházássá nyilvánítja. Milyen
eszközei maradnak így az önkormányzatnak?

Igyekszünk olyan megállapodásokat kialakítani, amelyek
mindenki számára kedvezők. Ezt hívják településrendezési
szerződésnek (TRSZ), amelyben a beruházó bizonyos fokú
kötelezettséget vállal a környezet élhetőbbé tételére, útra,
parkra, iskolára, üzletre, óvodára, bölcsődére, parkolásra. Igaz, nem kiemelt beruházás volt, de a Buda Gardens
sikertörténet számunkra, hiszen tárgyalások útján az eredeti tervekhez képest 40 százalékkal sikerült csökkenteni
a beépítést és növelni a zöld területi arányt. A másik ilyen
a Demján Sándor-féle tóvárosi lakópark most kezdődő bővítése. Mondanom sem kell, a hideg veríték folyt rólunk
az egyeztetéseken, de végül az eredetileg tervezett 1326
lakást lealkudtuk 900-ra, a beruházó pedig vállalta a Kánai-tó revitalizációját, valamint a 2000-es évekbeli első két
ütem során teljesen elmaradt infrastrukturális fejlesztéseket, azaz orvosi rendelő, bevásárlóhelyek vagy óvoda létesítését. Szerencsére sok esetben van erre hajlandóság. Jelen
pillanatban is folynak a tárgyalások a kerület tehermentesítéséről. A civilekkel is kapcsolatban vagyunk, akiket arra
biztatunk, hogy gyertek, adjunk együtt hangot annak, hogy
a kerület a miénk, azt lehetőség szerint mi formálhassuk
úgy, ahogy mi szeretnénk, hiszen mi élünk benne. Újbuda
kezdeményezésére egyébként egyetlen beruházás indul,

 Tavaly a Miniszterelnökség levélben érdeklődött az
önkormányzatoknál, szándékoznak-e kijelölni rozsdaövezeti besorolású területeket. Akkor még számított
a kerületek véleménye?
Inkább alibi cselekedetnek nevezném az akciót, mint valódi kérdésnek. „Megkérdeztem őt, válaszolt, lerendeztük
a látszatkört, a jelentősége viszont semmi.” A válaszunk
természetesen az volt, hogy nem kérünk belőle. Azóta
egymás után jelölik ki azokat a területeket, amelyek esetében kiemelt beruházás fejlesztőjeként az alól a kötelezettség alól is fel van mentve egy vállalkozó, hogy egyez-

Civilek: Újbuda nem
kér további tíz kiemelt
beruházást

A KörTér – Környezettudatosak Tere
Újbudán a kerületi civil szervezetekkel
együtt évek óta küzd a kerület túlépítése
ellen, különösen a kelenföldi Duna-part
térségében, ahol a már megvalósult
iroda- és lakóparkfejlesztések is túlterhelik
az óvodákat, iskolákat, orvosi rendelőket,
közparkokat és a közlekedési infrastruktúrát. Az újonnan javasolt rozsdaövezeti
akcióterületekkel további 15 000–20 000
lakó beköltözése várható, másfélszeresére
növelve Kelenföld lakosságát, ami elviselhetetlen férőhelyhiányt, várólistákat, közlekedési dugókat, nyáron hőszigethatást
eredményezne. Mivel ezeket a fejlesztéseket
a kormány kiemelt beruházásnak minősítette, az önkormányzatnak semmilyen
korlátozó eszköze nincs élhetőbbé tételükre.
A civilek azt szeretnék elérni, hogy a XI.
kerület zöld arcát megőrizve a rozsdaövezetben is 4–6 szintes házak épüljenek –
kellő távolságra egymástól –, új óvodákat,
iskolákat, orvosi rendelőket, közparkokat,
játszótereket, sportpályákat, közösségi
tereket alakítsanak ki, emellett fejlesszék
a közösségi közlekedést. Az elvárások
között szerepel új zöldterületek létesítése is,
hogy az egy főre eső zöldterületi arány ne
csökkenjen tovább.

húzni egy 40 méter magas épületet, holott a kerület építési
szabályzata maximum 24 méter magasságot tesz lehetővé.
Azt csinálnak, amit akarnak.

 A kerületben soha nem látott csúcsokra tört a beruházási kedv: tavasszal 11 kormányzati, beruházói megkeresés érkezett a kerülethez, és mindegyik lakóparképítésről szól…
Miért kell feltétlenül csak lakásokban gondolkodni? Értem
én, hogy 5 százalékos áfát lehet visszaigényelni a rozsdaövezetben épült lakásokra. De miért nem gondolkodnak
zöld területben, utakban, parkokban, játszóterekben? Egy
üzletember most nyilván azt mondaná, figyeljen ide, polgármester úr, maga nem ért ehhez. Lakásban van a pénz.
Igaza van. Nekem meg az a kötelességem, hogy a kerületben élő emberek érdekét védjem. Hogy például ne olyan
óvodába, bölcsődébe járjon a gyerek, ahol a maximális létszám fölötti csoportot kell működtetni, de persze ez senkit
nem érdekel, ezt oldja meg az önkormányzat.

mégpedig a madárhegyi gyermekközpont, ahol lesz óvoda, bölcsőde, gyermekorvosi rendelő és játszótér, ezeket
ugyanis anno szintén figyelmen kívül hagyta a beruházó.
Értem én, hogy lakásban van a pénz, de könyörgök, ki fog
utat építeni és minden mást?

 Az önkormányzat jogi fegyvertárának része a hároméves változtatási tilalom elrendelése is. Érdemes vele
élni?
Kétélű fegyver, amelynek bevetését nagyon-nagyon meg
kell gondolni. Tudniillik ezek a területek magántulajdonban
vannak, így a tulajdonos érvényesítheti a bíróságon az elmaradt haszon után járó veszteség kifizetését, ami akár több
milliárd forintos követelésként jelentkezhet az önkormányzattal szemben. Mi éltünk a lehetőséggel Madárhegy vonatkozásában, amit a képlékeny helyzet indokolt. A Buda Gardensnél is felmerült a lehetőség, de a tulaj jelezte, ha élünk
az eszközzel, mindenképp benyújtja a számlát.
T. D.
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Beton helyett fák és cserjék – interjú Hintsch György városüzemeltetésért felelős alpolgármesterrel

A MÁSODIK FÉLIDŐ A FEJLESZTÉSEKÉ

A gyermekek és az egészségügy állnak
a ciklus fejlesztéseinek középpontjában, a parkolási és zöldítési intézkedésekkel pedig az élhetőséget javítaná
Hintsch György alpolgármester.

 A választások utáni országos politikai helyzet
akadályokkal teli pályát ígér az önkormányzatok számára is. Hogyan fog idomulni ehhez
a kerület?
Az egyik szemem sír, a másik nevet. Miközben országosan az ellenzéki szövetség komoly vereséget
szenvedett, Budapesten és a kerületben nagyon jól
szerepeltek jelöltjeink: meg tudtuk őrizni a 2019-es
választáson mellénk álló ellenzéki szavazók bizalmát. Ez megerősít abban, hogy jó az irány, amerre
haladunk, látjuk, értjük a kerületben élők igényeit,
kéréseit. Hátradőlni persze nem lehet, nem szabad,
mindig van mit jobban és hatékonyabban csinálni, de
azok a kritikák, hogy minden rossz, szerintem igazságtalanok. A mostani helyzet ugyanakkor arra is
figyelmeztet, véget kellene vetni annak a rossz magyar politikai gyakorlatnak, hogy amit a másik oldal
mond, az úgy, ahogy van rossz, hülyeség vagy hazaárulás. Gesztusokra, párbeszédre volna szükség, de
szerintem hatalomból lehet igazán gesztusokat tenni.
A sokadik kétharmad után elvárható a kormányzat
részéről, hogy végre nyisson az ellenzéki önkormányzatok, szavazók felé is, és ne ellenfélnek, pláne
ne ellenségnek tekintse őket. Nekünk pedig kicsiben
lehetne példát mutatni azzal, hogy konszenzusos
munkát folytatunk a testületben. Az önkormányzati munkának elsősorban a helyi ügyekről és a helyi problémák megoldásáról kell szólnia, és csupán
kisebb részben a politikáról, még kisebb részben
a nagypolitikáról.

 Fejlesztésből bőven jut a kerületnek, csakhogy
azok többnyire magán- vagy kormányzati beruházások. Lesz a kerületnek „sajátja” is?
Mögöttünk van a kétéves Covid-időszak és az önkormányzatokat súlyosan érintő kormányzati intézkedések, de azt gondolom, itt a vége a siránkozás és másra mutogatás időszakának. Bár nem tudjuk, mit hoz
a holnap, abban reménykedünk, hogy nem vegzálják
tovább Budapestet, már csak azért is, mert a kerületben 40 százalék körüli kormánypárti szavazó él.
Ráadásul Budapest legnagyobb önkormányzatával
nem teheti meg a kormány, hogy egyáltalán nem

működik együtt, mert ezzel nem minket, kerületi
vezetőket, hanem 150 ezer újbudai embert vennének
semmibe. Az elmúlt két évben stabil, kiszámítható
gazdálkodást folytattunk, a kicsit talán túl feszesnek
is mondható költségvetésben nagyon odafigyeltünk
a kiadásokra. Ennek is köszönhetően most megvalósíthatunk fontos fejlesztéseket. Ilyen a Madárhegyi
Gyermek Centrum, amelynek elkezdődött a tervezése, reményeink szerint 2024. szeptember 1-jén
megnyitjuk. A hiánypótló komplexumban lesz óvoda, bölcsőde, gyermekrendelő, gyermek közösségi
tér, játszótér. A másik fejlesztésre szánt területünk
az Ulászló utcai elhanyagolt saroktelek. Az eredeti tervekre a környéken lakók nemet mondtak, ezt

Centrummal együtt így három fontos egészségügyi
központot hozhatunk létre.
A játszóterek, zöldfelületek is kiemelt figyelmet
élveznek a terveink között. Májusban elkészül egy
vadonatúj játszótér a Tóvárosban, megújult a Nagykikinda játszótér, megszépül két zöldfelület az Egry
József utcában és a Baranyai utcában, a Beregszászi úti játszótér is teljesen megújul az idén új funkciókkal bővülve. Emellett programot indítottunk
a felesleges betonfelületek feltörésére és zöldítésére.
A ’60-as, ’70-es években teljesen értelmetlen helyeken is betonfelületeket hoztak létre, elsősorban a lakótelepeken, amelyek mára nemcsak funkciójukban,
de kinézetükben is elavultak, nem is beszélve arról,

hogy mennyit melegítenek a nyári időszakban egyegy terület hőmérsékletén. Ezeken a helyeken a több
tíz- vagy százmilliós parkfejlesztés nélkül is jobbá
tudjuk tenni az emberek életérzését. Füvesítünk,
cserjésítünk, közlekedő utat építünk, és máris sokkal
jobb lesz ránézni az ott élőknek.
Idén felmértük az összes játszóteret, a szükséges
pótlásokat és javításokat elvégezzük rajtuk, valamint
már most elkezdtük annak végiggondolását és tervezését, hogy a következő két évben melyik játszóterünket vagy parkunkat kell megújítani. A ciklus felénél ugyanis nem csupán számadást kell végeznünk
az eddigi munkánkról, de a „második felidőt” is meg
kell terveznünk.

szólnak a fenti intézkedések.
A Kelenföldi pályaudvar P+R-je
még éjjel 11-kor is 70 százalékban
telített, tehát nagy szükség volna
a bővítésére, amire van fővárosi
és kormányzati szándék, ebben mi
maximálisan partnerek leszünk.
Szerintem addig is fizetőssé kellene tenni ezt a parkolót, legalább
jelképes összegért vagy legalább
éjszakára, de csak azután, hogy
Őrmezőn és az Etele téren bevezettük a fizetős parkolást, különben ott lesz teljes a káosz.

 Budapest egyik Achilles-sarka a parkolás. Választási ígéretük volt ennek rendbetétele, hogy
áll az ügy?

 Képzeljük el, hogy 2024-et
írunk, az önkormányzati választások évét. Milyen mérföldköveket szeretne maga mögött látni, amelyek meghatározták ezt
a ciklust?

Az egyes számú vállalásunk, hogy saját kézbe vesszük
a parkolást, megtörtént, 2020 óta saját cégünk végzi
a munkát, meggyőződésem szerint hatékonyabban
és jobban. Másik vállalásunk a fizetős övezet bővítése
volt, de a járványhelyzet alatt a kormány megtiltotta,
hogy új területeket jelöljünk ki. A tilalom június 30ával megszűnik, ezért a bővítést most meg tudjuk kezdeni, ami szerintem nagy segítség lesz az ott élőknek,
reményeink szerint ezeken a területeken jelentősen

Új koncepció készül a „saroktelek”
megújítására: mini gyermekközpont épülhet
gyermekorvosi rendelővel és bölcsődével

Idén meg tudjuk kezdeni
a fizetős parkolási övezetek
bővítését, ami nagy segítség
lesz az ott élőknek. Első körben
Szentimreváros, a Gellérthegy
alsó része és az Infopark, majd
ősszel Őrmező és az Etele tér
környéke következik

figyelembe véve új koncepciót dolgozunk ki. Egy
olyan ötletet szeretnék megvalósítani, ami jó a helyi és az egész kerületi közösségnek, nem bolygatja
a lakók mindennapjait, és a zöldfelület nagy része
is megmarad. Az elképzelés szerint itt egy „mini
gyermekközpont” épülne: a meglévő két épület felújításával, illetve a helyükön gyermekorvosi rendelő
létesülne védőnői szolgálattal, valamint egy bölcsőde. A zöldfelület egy részét pedig nyitottá szeretnénk
tenni. Már készül a koncepció, a nyár folyamán szeretnénk az ott élőkkel egyeztetni. A Szent Kristóf
Szakrendelő mellett épülő Gyermekegészségügyi

Elkapkodták a 12 ezer muskátlit

javulni fog a parkolási helyzet. Első körben Szentimrevárost, Gellérthegy alsó részét és az Infopark területét vonjuk be a fizetős övezetbe, majd ősszel Őrmező
és Kelenföld egy része (Etele tér, Etele út és környéke)
következik, ahol a legnagyobb parkolási problémák

Másfél hónap takarítás

vannak a metró, a villamos, illetve a nemrég megépült
pláza miatt. Jövőre pedig szeretnénk folytatni a bővítést Gellérthegy felső részén, illetve a kimaradt kelenföldi területeken. A bővítéssel egyidejűleg a többi
kerülethez hasonlóan bevezetjük a zónákat, a kiadott
lakossági engedélyek 2023-tól nem az egész fizetős
övezetre, hanem csak a lakóhely környékére lesznek
érvényesek. Tervezzük továbbá az engedélyek árának
emelését is, hiszen az 2001 óta változatlanul 2000
forint. Azt gondolom, hogy a 2000 forintos díj mára
tarthatatlan lett. Mindezekről a képviselő-testület május 26-án fog dönteni, utána kezdjük meg a bővítés
alá vont területen élők tájékoztatását az engedélyek
kiadásáról és a további technikai részletekről.

 Az ingázóknak is parkolni kell valahol, mondjuk egy P+R-ben. Erre lát lehetőséget?
Kell, de nem ott, ahol az újbudaiak laknak, élnek,
a kerület nem lehet egy nagy P+R parkoló, erről is

Megújult a park az Egry József utcában

T. D.

Virágba borul a kerület
Közel harmincötezer egynyári növény, többek között bársonyka,
begónia és petúnia teszi színesebbé a kerületet.
A virágágyak beültetését komoly felkészülés előzte meg, a szakemberek már a tervezéskor figyelembe vették, hogy a területek fekvése,
fényviszonyai, talajtulajdonságai és vízellátási lehetőségei milyen
növényeknek kedveznek.
A kiültetések során a múlt héten 13 155 palántát helyeztetett ki
az önkormányzat, a tervek szerint a hónap végéig további 21 664 tő
kerül még a kerület parkjaira és köztereire. Idén új ágyásokban is
gyönyörködhetnek a virágot kedvelők, Kelenföld Városközpontnál 91
négyzetméternyi területet ültetnek be.

Másfél hónapig tartó intenzív munka után véget ért
a kerületben a tavaszi nagytakarítás. Az Újbuda
Prizma munkatársai április eleje óta dolgoztak azon,
hogy a kerület valamennyi városrésze tisztább,
rendezettebb legyen. Nagyon sok helyen az ott élők is
kivették részüket a munkából. Hintsch György, a területért felelős alpolgármester lapunknak elmondta,
külön köszönik mindenkinek, aki fáradságot, szabadidőt nem kímélve tette rendbe lakókörnyezetét.
Az akció utolsó állomásaiként Gazdagrét és SasadSashegy közterületeit szépítették meg az Újbuda
Prizma munkatársai.

Az önkormányzat 12 ezer tő muskátlit osztott ki
május 14-én a kerületi lakók között három helyszínen. Az újbudaiak Gazdagréten, Albertfalván
és a Feneketlen-tó mellett lakcímkártya ellenében
fejenként három tő növényt vihettek haza, így néhány
óra alatt elkapkodták a teljes készletet. A virágakció
hamarosan újabb városrészekben folytatódik.

Szerintem a legfontosabb, hogy
a politikus megtartsa a választási
ígéreteit, még ha ez Magyarországon nem is mindig sikerül…
A kerületben viszont szerintem
időarányosan kifejezetten jól állunk a 2019-es ígéreteinket átnézve. Úgy szeretnénk a választók
elé állni, hogy igen, ami tőlünk
telt, megcsináltuk, és őszintén elmondjuk, hogy mi
az, amit nem tudtunk megcsinálni, akár saját, akár
külső okok miatt. Tehát az első és legfontosabb elvárás saját magunk felé, hogy amit vállaltunk, azt meg
is valósítsuk 2024-ig.
A fejlesztéseink is fontosak, amelyek ezúttal
a gyermekekre és az egészségügyre fókuszálnak, de
egy valami talán még ennél is lényegesebb: fantasztikus helyen élünk, nem véletlenül került fel Újbuda
egy világranglistára. A tiszta, zöld, élhető kerület értékeit szeretnénk megőrizni és fejleszteni, illetve ha
megállítani nem tudjuk is, de minimalizáljuk azokat
a káros hatásokat, amelyek tőlünk függetlenül érik
a kerületet. Ha úgy állunk a kerületi polgárok elé két
év múlva, hogy ígéreteinket megvalósítottuk, és Újbuda nemcsak jó, hanem még jobb hely lett ebben
a ciklusban, akkor meggyőződésem, hogy ez a hatpárti együttműködés továbbra is megkapja a kerületiek bizalmát.

Az Egry József utcai park felújítása során újjászületett a lakóépületek, a Humusz Ház és az Újbudai Széchenyi István Gimnázium
között található rossz állapotú zöld felület. A fák egy részét a szakértői vizsgálat szerint már nem lehetett megmenteni, így kiemelten
fontos volt ezek pótlása és további csemeték ültetése. Immár 19 új
fa, valamint számos ültetett cserje és évelő teszi zöldebbé a korábbi
megkopott területet.
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Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Május 31. 18.00
Etele Helytörténeti Kör
Az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti
Gyűjtemény
Beszélgetés Beleznay Andor örökségéről, a gyűjtemény jelentőségéről, múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. Várunk régi fotókat,
történeteket, visszaemlékezéseket és háttérinformációkat az összejövetelre. A részvétel díjmentes.
Május 17. 18.00
Zenés időutazás az Á la Quartettel
A kamaraegyüttes koncertje a Júniusi komolyzenei esték sorozat része. A program:
J. S. Bach: 3. Brandenburgi verseny BWV
1048; W. A. Mozart: Esz-dúr vonósnégyes
KV 428 (1, 3. tétel); Dvořák: Amerikai

20.00 – Utcabál a Cats Trióval
További programok: vezetett helyismereti séták Albertfalván, Csicsi bohóc, Nerf,
kézműves foglalkozások, fazekas korongozás, mandalakészítés, kirakodóvásár…

Iciripiciri
Báb és dráma napközis tábor
Művészeti tábor drámajátékkal és bábokkal. 2022. augusztus 22–26.

Június 4. 10.00–15.00
Albertfalvi helytörténeti kalandtúra
A kalandtúrán sok érdekes és hasznos információt szerezhetnek a résztvevők Albertfalva múltjáról. A csapatok létszáma
minimum két, maximum hat fő. A játék
az Albertfalvi Közösségi Háztól indul,
ahol a csapatok megkapják a feladatlapokat, és ugyanitt kell leadni őket kitöltve
a kalandtúra teljesítésekor.
Aki teljesíti a túrát, ajándékot kap. Eredményhirdetés 17 órakor az Albertfalvi
Mustrán, ahol a helyes válaszokat is ismertetjük.
A játék részleteiről a https://akh.ujbuda.
hu/ honlapon, illetve az Albertfalvi Közösség Ház Facebook-oldalán tájékozódhatnak.

Napzáró Hatha jóga óra Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény

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

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
quartet No. 12. (Finale); Bartók Béla: 1. vonósnégyes (1., 2. tétel).
Az időutazáson a zenei élmény mellé fontos háttérinformációkat is adnak az adott
korszakról és műről. A részvétel díjmentes.
Június 4. 10.00–22.00
Albertfalvi Mustra
Szabadtéri családi rendezvény a Gyékényes utcában
Vendég: Újbuda Horvát Önkormányzata
Ízelítő a színpadi programokból:
10.00 – Ünnepélyes megnyitó
11.20 – Holdfű Színház: Királyos mesék
12.50 – Újbudai Babszem Táncegyüttes
14.00 – Fehér Fábió Trió
16.15 – Simorág TánCirkusz cirkuszi játszóháza
17.15 – Horvát nemzetiségi műsor
18.00 – Petőfi Musical Stúdió
18.45 – Táncbemutatók és -oktatás

1116 Budapest, Kardhegy
utca 2.
Június 3. 18.00
A Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának
megnyitója
A tárlat megtekinthető június 22-éig munkanapokon a programok függvényében.

TÁBORAJÁNLÓ

Csináljunk mozit!
Filmes napközis tábor
A résztvevők megismerhetik a filmezés
csínját-bínját, és elkészíthetik saját mozijukat is. 2022. június 20–24.
Japán csodái
Kézműves napközis tábor
Ismerkedés a japán kultúrával, a hagyományos japán művészeti ágakkal. 2022.
július 4–8.

TANFOLYAM, FOGLALKOZÁS

Callanetics – mélyizomtorna hölgyeknek
Péntek: 11.00
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin Csilla
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés:
dr. Poprádi Zsolt, 06/70/525-8748

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest,
Cirmos utca 8.

gus, mediátor. Jelentkezés: anyakapocs@
gmail.com
Részvételi díj: 2000 Ft.
Június 3. 18.00
Kisvakond a nagyvárosban – mesemusical
A Négy Arc Produkció előadása. Szereplők: Plásztán Anett és Czakó Ádám (a Madách Színház művészei)
Jegyek foglalhatók: www.mesehajo.com
Június 4. 15.00–19.00
Őrmezei retró táncdaldélután
Élőzene, kiváló énekesek műsora, tánc,
jó hangulat. Házigazda: Nógrádi Béla
és Lukács Katica. Érdeklődni: lukikatica@
gmail.com, 06/30/90 46171.
Belépő: 1200 Ft.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.

Május 27. 18.00
Csillagfényből
napfénnyé...
Kiállítás Gévai Csilla meseillusztrátor
grafikáiból

Május 28. 10.00–14.00
A Közösségi Ház kertjébe hívjuk a kicsiket és a nagyobbakat
– a gyereknapi kincsek mindenkire várnak! 10 órakor Kerekítő
foglalkozással kezdődik a program, majd 11 órától a Picuri Muri
együttes játszik örömteli zenét
az egész családnak. Utána 12 órától Barbarosa kalózkapitány hívja
élménnyel teli, izgalmas kalandozásra a gyerekeket. A táncos,
tréfás játékokkal, vetélkedőkkel
egybekötött interaktív műsor mellett lesz kézműves foglalkozás,
légvár és arcfestés, sok más érdekesség gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A belépés ingyenes.

GYEREKNAP A BUDAÖRSI
REPÜLŐTÉREN

Szeretettel várnak mindenkit május 29-én, vasárnap
10–18 óráig a Budaörsi Repülőtéren, egy rendhagyó
gyereknapi helikopteres élménynapon.
A légi kalandok előtt és után a gyermekszigeten légvárak és kézműves
programok, óriásbábok, arcfestők, csillámtetoválók és lufihajtogatók
várják a kicsiket. Természetesen a földi járművek szerelmeseiről sem feledkeznek meg. A legkisebbek biztonságosan ismerkedhetnek a vezetés
élményével az elektromos kisautók pályáján, a nagyobbak pedig kipróbálhatják, milyen érzés eredeti katonai járműveken utazni. A street food
sarok kínálatában mindenki megtalálja a kedvére való falatokat, az édesanyák kényelmét pedig etetőszékek és baba-mama sátor szolgálják.

A Gárdonyi térről induló, a Sarudi utcát és a Kende utcát érintő kulturális sétán az érdeklődők az öröm, a szerelem
és a nyugalom terében találkozhattak Kis
Judit intermediális művésszel a Küthéra
állomáson. Itt egy interaktív installációt
tekinthettek meg; alkotója a „felépülés” érdekében olyan gyakorlatokra invitálta a látogatókat, amelyek segítik a kapcsolódást
belső gyermekükkel. A foglalkozást kerámiatárgyak és kristályok egészítették ki.
A révész átkelőhelye nevű megállóban
Gryllus Ábris mellett Tong Wenmin videomunkája várta a látogatókat, akik egy húszperces videóban egy maláj hullámokkal
küszködő embert figyelhettek meg. Az alkotásban megjelenő hullámzó test küzdelmes átalakulása inspirálhat a gyógyulásra
– vallják az alkotók.

csoportosulás öt éve jött létre, folytonos formálódásának állandó részét jelentik a rendszeres, kötetlen és szabad közös éneklések,
a koncertek, a művészeti kollaborációk, illetve a közösség építése.
Barabás Richárd kultúráért felelős alpolgármester a Bartók-negyed folyamatos fejlődéséről beszélve elmondta, hogy a mostani
esemény újabb fejezete a környék átalakulásának. Ősszel nagy bejelentések várhatók,
szeptemberben fesztiválhónap keretében
élvezhetik az érdeklődők a kulturális erőtér
adta lehetőségeket.

A következő állomáson Bajusz Orsolya
és Bartók József vezette az érdeklődőket
egy, a kövek energiáit megjelenítő tanösvényre.
A WOFT formáció és Piróth Tímea jegyezte Démonok földjén a Ki vagyok én,
honnan jöttem, és merre tartok? kérdésre
kereste a választ. Mondanivalójuk szerint
a belső démonokkal való szembenézés lehe-

tőséget teremt, hogy jobban
megismerjük önmagunkat.
A megtisztulás folyamatában a Varsányi Szirének kísérték a gyógyulásra vágyókat, akik hátradőlve adhatták
át magukat a szirének dalának. A Varsányi Szirének
autodidakta női a cappella

és középiskoláit a Rendhagyó énekóra programmal. – A zenei élmény,
az éneklés, a zenetanulás, a zene
befogadásának képessége nem csupán az általános műveltségre van jó
hatással, hanem testi-lelki harmóniához is vezet – mondta Hamar Dániel, aki civilben geofizikus, az ELTE
űrkutató csoportjának nyugalmazott
főmunkatársa. – A gazdag Kárpát-medencei népzene egyszerre ősi
és modern, és képes betölteni ezt
a szerepet – tette hozzá.
A program fő támogatója a Mol
Zrt., ami lehetővé teszi, hogy a Muzsikás ingyenesen tarthassa meg
ezeket a foglalkozásokat, amelyekkel eddig közel 150 ezer diákhoz
és pedagógushoz jutott el.

Elhunyt Szmodis Imre

A

A gyereknap alkalmából rendezett tárlatot megnyitja: Szekeres Nikoletta kritikus,
szerkesztő.
Megtekinthető június 16-áig 9.00–19.00
között a ház programjaitól függően.

Ötvennyolc esztendős korában hosszú betegség után elhunyt Szmodis Imre karikaturista, a Füles
magazin állandó munkatársa. Alig van, aki ne találkozott volna jellegzetes „csupa orr” figuráival,
sok éven át az Újbuda újság karikatúráit is neki köszönhettük. Szmodis Imre rajz-földrajz szakos
tanárként végzett Szegeden, első karikatúrái a Ludas Matyi és a Hócipő hasábjain jelentek meg.
Később az egyre ismertebb rajzolót olyan napilapok kezdték el foglalkoztatni,
mint a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet, az Esti Hírlap, a Kurír, a Mai Nap vagy
a Népszabadság. Alapítója volt a Pesti Veréb című humormellékletnek,
majd egyebek mellett a Pesti Vicc, a Kretén, a Forog az idegen, a Pistike
és a Móricka meghatározó munkatársává vált. Nyugodjék békében!

bemutatja:

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

GYEREKNAPI PROGRAMOK

KELENVÖLGYI
GYEREKNAP

A művészet a testet és a lelket
is gyógyíthatja – ezzel a céllal
zajlott le május 13-án a First
Aid Clinic művészeti program
a Bartók-negyedben.

Lábbal verték a taktust, tapsoltak
és énekeltek a gyerekek a Muzsikás rendhagyó énekóráján az Újbudai Bocskai István Általános Iskola
tornatermében. Az intézmény pedagógiai programjának szerves része
a néptánc, a heti táncórákon megismert hagyományokról szerzett tudás
a zenészek előadásával továbbgazdagodik – mondták a muzsikusok. Hamar Dániel, a Kossuth-díjas együttes
zenésze a foglalkozáson nemcsak
a népzene szépségéről beszélt, társaival a hangszerek világába is elkalauzolta a diákokat. Megtanította például, hogyan kell csujjogatni vagy
pengetni.
A Muzsikás több mint tíz esztendeje járja az ország általános

Május 28. 10.00–13.00 óra
Tao csikung workshop
A workshop semmilyen előképzettséget
nem igényel. Sok gyakorlattal (tao csikung,
meditáció) és elméleti háttérrel.
Jelentkezés Nemes Orsolya oktatónál:
06/70/466-2229, nillus.tao@gmail.com
Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

Június 3. 9.00–11.00
Anya-kapocs beszélgető kör
A veszekedés elleni varázsszer a „kapcsolódó nevelés” módszer szerint
Házigazda: Bekecs Bogi pszichológus,
Varga Linda coach és Erdő Enikő grafoló-

Gyógyító kulturális séta
a Bartók-negyedben

Rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás

Május 27. 19.30–22.00
KGB – Kisváros Zenei Klub
Házigazda: Kiss Zoltán Zéro (KGB–Karthago–OREZ)
Sok zenével, anekdotával, vetítéssel,
meglepetésvendéggel
Belépő: 1800 Ft.

Május 28. 19.00–22.00 óra
Nosztalgiatáncest Bakacsi Bélával
Az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek legismertebb
magyar és külföldi táncdalaival, részvétel
kizárólag előzetes jegyvásárlással. Asztalfoglalás és jegyvásárlás hétfőtől péntekig
10–19 óráig a közösségi házban.
Belépő: 1800 Ft, 60+ kártyával 1500 Ft.

kult
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GYEREKNAP A SPORT11-BEN

A Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont
első emeletén kialakított „eseménysarkokkal” várják
az érdeklődőket május 29-én 9–14 óra között.
Napindító gyermektornával kezdenek 9.30-kor, majd 11 órakor
gyerektánc-foglalkozást tartanak Fejes Mara vezetésével, de lesz
karaoke is Zoltán László közreműködésével. A gyermekrajzversenyt 9 és 13 óra között tartják – eredményhirdetés és a nyeremények ünnepélyes átadása 13 órakor lesz. (A rajzokat június közepéig lehet majd megtekinteni a földszinti fogadótérben.) A kreatív
sarok és a mesesarok mellett ügyességi játékok is lesznek Zöldhegyi Dóra vezetésével. Amíg a gyerekek a foglalkozásokon vesznek részt, a felnőttek a strand területén kipróbálhatják
az aquafitneszt Zentai Kati oktatóval. (Időpontok: 10.00–10.30; 12.00–12.30). A gyereknap alkalmából a 14 év alattiak egész nap
térítésmentesen látogathatják a Sport11
strandját, ahol az élménymedencében
vízi játékokkal játszhatnak, emellett
pingpongozhatnak, de kipróbálhatják
a csillámtetkót meg az arcfestést is.

ZENÉS KÖZÖSSÉGI FESZTIVÁL
A GÁRDONYI TÉREN

– Nem kéne megigazítani
a csúcsdíszt, Béla?

2022. június 11. 14.00–22.00
ZENEI PROGRAMOK
TÉRPENGETŐK
utcazenei fesztivál
RÉZELEJE TÁNCHÁZ
PETRUSKA

BESH O DROM
TÁRSASJÁTÉK PLACC
a Játszóház Projekttel
A RENDEZVÉNY INGYENES!
B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39 • E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu • b32kulturter.hu • www.facebook.com/B32kulturter

Kreatív
WORKSHOPOK
és pop-up
fotókiállítás
Egész délután
közösségi piknikkel
és remek hangulattal
várunk Téged!

TOVÁBBI
RÉSZLETEK:

Szmodis Imre
önarcképe és
lapunkban utoljára
megjelent karikatúrája

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

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 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.

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

 A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.hu, www.
facebook.com /demok rat ikuskoalicioujbuda, 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 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. Hagyományosan
ünnepséget tartunk a Nemzeti Ös�szetartozás Napja alkalmából. Idén
az emléknap egybeesik a pünkösdi hétvégével, ezért a megemlékezésünk időpontja: 2022. június 3-án, pénteken 16
óra. Helyszín: Klebelsberg Kuno Villányi úti szobránál (a Szt. Imre-templom mellett). Beszédet mond: Simicskó

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!

 A XI. KERÜLETI LMP
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

 A XI. KERÜLETI MOMENTUM
PROGRAMJAI

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, e-mail:
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu
Ha szerinted is sürgősen cselekedni kell
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: https://lmp.hu/csatlakozz

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/

 A XI. KERÜLETI MSZP
PROGRAMJAI

 A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI

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

A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt
telefonos félfogadásra van lehetőség,
az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

 Lakás, ingatlan

 Szolgáltatás

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon,
Ön is jutalékot kap! 06/20/9-600-600.
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.
FIATAL pár nyaralót vásárolna 35 M Ft-ig.
06/20/4549-152.
VÁSÁROLNÉK felújítandó vagy újépítésű
2-3 szobás lakást. T.: 06/70/325-4309.
NYARALÓT VÁSÁROLNÉK. Tel.:
06/20/378-4979.

SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245.
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés,
www.aktivhazkezelo.hu, mobil:
06/30/990-7694.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
06/20/264-7752.
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Bútormozgatással, takarítással. Tel.:
06/30/422-1739.
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.
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Bútormozgatással, takarítással.
Tel.: 06/30/422-1739.

 Garázs
TEREMGARÁZSHELY kiadó Allee
közelében, a Sopron úton. T.: 06/70/336-3561.

 Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:
06/30/966-0542.
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: 2022505, 06/30/251-3800, Halász Tibor.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere:
06/20/321-0601.
KLÍMAMEN: klímatisztítás, karbantartás,
csere, új klímatelepítés, Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

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

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

 A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

 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.

PROGRAMAJÁNLÓ

 A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI

apróhirdetés

 TV, számítógép

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

István
országgyűlési
képviselő,
a KDNP frakcióvezetője és Bagdy Gábor a KDNP budapesti elnöke. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

RÉGISÉGEK, hagyaték, örökség felvásárlása
készpénzért, www.antikbudapest.hu,
antik@antikbudapest.hu, 06/20/932-6495.
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK Zsolnay-,
Herendi-tárgyakat és mindennemű porcelánt,
teljes körű hagyatékot, festményeket,
ezüsttárgyakat, Singer varrógépet, órákat,
pénzérméket. Szabó József: 06/30/195-1351.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, karóra
felvásárlása készpénzért! Bp., XII. ker.,
Böszörményi út 16/B. Tel.: 06/70/407-3898,
info@boszormenyiaranyhaz.hu
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol
festményeket, ezüstöket, Herendi-Zsolnay
porcelánokat. noegaleria@gmail.com,
+36/70/946-0029.

 Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok együttlakással,
hosszabb távra 24 órában: 06/20/224-9590.

 Állás kínál
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.

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

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

60+
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Bemutatkozik az Újbuda 60+
Program legújabb szolgáltatása
– mozgásszervi állapotfelmérés az egészség támogatásáért
Kutatások bizonyítják, hogy a rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását és rosszabbodását, de kiemelten hasznos a diabétesz, valamint a csontritkulás megelőzésében és gyógyításában is. Segítségével
megelőzhetők vagy lassíthatók az idős korban többnyire bekövetkező testi és szellemi állapotromlások.
A gyógytornász szakma bevonásával elkészült a 60+ program számára egy komplex mozgásszervi állapotfelmérés,
amely 20–30 perc alatt képes átfogó képet adni
a vizsgált személy mozgásrendszerének aktuális állapotáról (egyensúly, koordináció, ízületi
mobilitás, izomerő stb.). Az adatok azonnali kiértékelését végző gyógytornász ezt követően javaslatokat, tanácsokat ad az eredmények, illetve
a testi állapot javításához.
Az Újbuda 60+ Program ezzel szeretné tovább-bővíteni, erősíteni a prevenció eszköztárából szervezett szolgáltatásait, a közkedvelt gyógytorna, nordic walking, dietetikai
és gyógytorna-tanácsadás és egyéb programok
kiegészítéseként.
A cél változatlan: olyan, idősek által biztonságosan végezhető, ugyanakkor célzottan hatékony mozgásokat kínálni, amelyek különböző
fizikális képességek fejlesztésére irányulnak.
Ilyenek például az elesés megelőzését szolgáló,
izomerősítő és az állóképességet növelő programok, hogy az idős ember minél hatékonyabban és biztonságosabban tudja végezni a mindennapi élet tevékenységeit, minél
tovább saját önálló életvitel formájában.
A szervezők leszögezik, hogy a felmérés nem helyettesíti
vagy pótolja a kezelőorvos által előírt vizsgálatokat és gyógymódot, csak további segítséget nyújt kerületünk polgárainak.
Bár a szakma és az ügyfelek által várt szolgáltatás még
szervezés alatt áll – várhatóan idén szeptembertől lesz elérhető a nagyközönség számára –, már megismerhető lesz élőben

a Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett Szépkorúak Sportfesztiválján, a 60+ program sátrában. A június 8-án
10–15 óra között megtartandó rendezvényről további információt alábbi cikkünkben, valamint a masport.hu oldalon talál.
Az új szolgáltatás megtekintése mindenki számára lehetséges, és a leglelkesebb ügyfelek már ki is próbálhatják. A mozgásszervi állapotfelmérésre 2022. május 30. és június 3. között lehet jelentkezni, kizárólag személyesen és saját részre,

Május 31. 10.45–11.45
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
(XI., Bölcső u. 3.)
A program ingyenes, előzetes regisztrációhoz nem
kötött. A foglalkozást vezeti: Szántó Zsófi (Újbuda
60+ Program Önkéntes). További információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 06/1/3724636-os számon vagy személyesen.

Az Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti Gyűjtemény
– Beleznay Andor öröksége
az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban
(Kérő utca 3.) hétköznap 9–13 óráig.
Az ingyenes szolgáltatást kizárólag az Újbuda 60+ Program
ügyfelei számára áll módunkban biztosítani, egyelőre korlátozott számban. A felmérés pontos időpontját a jelentkezés alkalmával tudjuk közölni. A jelentkezéshez szükséges van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára, valamint az Újbuda 60+
Kedvezménykártyára.
A szervezők fenntartják a program változtatásának jogát.

– a nyár legnagyobb szenior sportfesztiválja a Bikás parkban
ben játékos mozgásforma kipróbálására,
pontok és jutalmak szerzésére, valamint
csapatok közötti versenyzésre is van
lehetőség. A mozgásformákkal kapcsolatban a szervezők jelezték, nem lesznek test-test elleni küzdelmek vagy más
sérülésveszélyes elemek, és több olyan
programrész is lesz, amelyet pihenésképpen iktatnak be a résztvevőknek.
Az ingyenes fesztiválon sok olyan
mozgásformát próbálhatnak ki, amely
nem tartozik a költséges szabadidős tevékenységek közé, így később otthon is
lehet folytatni azokat.

Május 31. 18.00
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes utca 45–47.)
A program ingyenes. További információ: hétköznap
8–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon. A szervezők régi fotókat, történeteket, háttérinformációkat
kérnek és várnak a beszélgetésre.

Természetjárás

Június 12. Pilis-hegység
Dobogókő–Két-bükkfa-nyereg–Pilis-tető
alja–Pilisszántó
Találkozó/indulás: 7.50, Batthyány tér HÉV (ind.
7.58); táv: 12 km, szint: 300 m. A foglalkozást vezeti Somóczi Szilvia (Caola SE). A program ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges telefonon
(06/30/3403-490; 16–19 óráig).

A házigazda Újbuda Önkormányzata részéről az Újbuda 60+ Program,
és a szervezők örömmel várják a mozgás, a sport és a jó hangulat örökifjú rajongóit.
Időpont: június 8. 10.00–15.00. Helyszín: Budapest, XI. kerület, Bikás park.

Június 18. Tata – Fényes tanösvény
Találkozó/indulás: 9 óra, Kelenföldi pu. pénztárak
(ind. 9.28). A foglalkozást vezeti Méri Sándorné (Caola SE). A foglalkozás ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges június 14-éig a 06/30/549-8457-es
telefonszámon.

A sportversenyekre egyének részére
helyszíni nevezés is van, 2022. június
8-án reggel 9 órától.
Nevezési díj nincs, a rendezvény ingyenes.
További információ: masport.hu.

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

BERUHÁZÁSI
ÜGYINTÉZŐ

Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap
9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

A PÁLYÁZAT
BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE:

JÚNIUS 17.

Caring

City

a gondoskodó város

ÚJBUDAI SZENIOR
PROGRAMKÖZPONT

 Vegyes

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
NERC, RÓKA mindenfajta szőrmebundát
vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot:
06/20/229-0986.

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK

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.

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.

Angol társalgási klub
– kezdő szint

Szépkorúak Sportfesztiválja
A Magyar Szabadidősport Szövetség
2022. június 8-án 13. alkalommal rendezi meg a Szépkorúak Sportfesztiválját a Bikás parkban. A szervezők célja
az időskorúak minél szélesebb körével
megismertetni a mozgás egészségre
gyakorolt kedvező hatását, a rendszeres
mozgás fontosságát, szeretetét.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 1000–1300 idős polgárt várnak
az ország minden pontjáról, így természetesen Újbudáról is. A jó hangulatot,
a testmozgást középpontba állító rendezvényen több mint 40 féle, többségé-

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.

ÁLLÁS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

kozigazgatas.ujbuda.hu

SEGÉDFELÜGYELŐ
MUNKATÁRS

ÁLLÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

kozigazgatas.ujbuda.hu

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!

közös
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Vadvirágos
rétek Újbudán

Küzdeni kell
a természeti kincsért

Méhbangó

Természetvédelmi érték:
5000 Ft

Duna-völgyi
csillagvirág

Természetvédelmi érték:
5000 Ft

Védett növényfajok jelentek meg több helyen
Folytatódik a tavaly elindított Vadvirágos Budapest program: idén a tapasztalatok alapján
kissé változtak a kijelölt területek, amelyek
a 6 millió négyzetméter intenzíven fenntartott fővárosi gyepnek összesen 4,5 százalékát
teszik ki.
A vadvirágos réteket egyszer kaszálják, figyelembe véve az MTA Ökológiai és Botanikai
Intézetével együttműködve végzett monitorozás
eredményeit és a lakossági jelzéseket. A kaszálások időpontja az időjárástól, valamint az érintett
növényzettől is függ.
Újbudán a tavalyi öt után immár hét helyszín
kerül be a programba, idén az Egér út melletti
gyepsávon, továbbá a gazdagréti rézsűn is háborítatlanul nőhetnek a vadvirágok. Az utóbbi lesz
a legnagyobb „méhlegelő” Budapesten a maga
több mint 50 000 négyzetméterével.

új lakóink
2022. április 3-án, miután szülei délelőtt voksoltak
a szavazókörben, délutánra már meg is született
a Szent Imre Kórházban Simonyi Pénelopé. Két bátyja és egy nővére után ő a legkisebb a családban. A név
szövetet lefejtőt jelent görögül, ezt tette a házassági
kendőjével évtizedeken át Odüsszeusz hűséges felesége, amíg várta haza férjét a trójai háborúból. Ezzel
a névvel tisztelgünk mind hellén őseinknek, mind
a kultúrának.

ÚJBUDA
ÚJ LAKÓI
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe
a kerületi babákról készült fényképeket.
A fotókat elektronikus formában a

media11@ujbuda.hu
e-mail címre kérjük.

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

Fotó: Láng Péter

Hahó Kelenvölgy

Természetvédelmi érték:
250 000 Ft

Budai imola

kult
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VIRÁGOS RÉTEK ÚJBUDÁN:
Gellért-hegy, déli oldal,
esőtetők feletti rézsű, 3518 m2

Tavaszi dalcsokorral harangozta be a Hahó Kelenvölgy programsorozatot
a Kelenvölgyi Polgárok Körének (KPK) női kórusa. Az ünnepélyes megnyitón László Imre polgármester beszélt a hagyományokról és a hely évszázadok óta híres természeti kincse, a keserűvíz egészségügyi, valamint
történelmi fontosságáról. A víz felszíni kitermelése a környék évtizedekkel
korábbi panelépítési dömpingje miatt megszűnt, de a mélyben még mindig hasznosítható. – Mindent meg kell tenni, hogy a forráshoz újra hozzá
lehessen férni – hangsúlyozta László Imre. A polgármester beszéde után
a KPK megköszönte távozó elnöke, Tábori József munkáját. Az esemény
résztvevői az Apenta keserűvíztelep és a Saxlehner család történetét bemutató kiállítást is megtekinthették.

Gellért-hegy, Jubileumi
park rézsű, 16 264 m2
Petőfi híd déli felhajtó, 5358 m

2

Rákóczi híd, Infopark rézsű, 13 827 m2
Egér út melletti gyepsáv
(Kőérberki út–Balatoni út), 20 204 m2
Gazdagréti rézsű, 54 041 m2
Hunyadi János út középső sáv
(Kondorosi út–Építész utca), 2522 m2
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Kányádi Sándor: Májusi szellő c. költeményéből idézünk 44. Tanya. 45. Mutatószó. 47. Goethe posztumusz műve. 48.
2 sort.
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MINDEN
AZ EMBERRŐL,
AZ EGYÉNI
DÖNTÉSEKRŐL SZÓL

Interjú
Petruska Andrással

Petruska András zenész évről évre visszatér
Újbudára. A korábban szociológiát tanuló
dalszerző-énekes dalaiban gyakran
boncolgat társadalmi kérdéseket, olykor
provokatív módon. Albumain a párbeszéd
fontosságát hangsúlyozza.
 Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is lesz Petruska-koncert a Gárdonyi Pikniken. Sőt, ezúttal te nyitod
meg a programsorozatot a júniusi utcafesztiválon. Minek köszönhető, hogy időről időre visszatérsz?
Ez nagyban köthető a pikniket szervező B32 Galéria és Kultúrtérhez. Az intézmény megnyitása óta stabil barátságot ápolunk egymással, és ezáltal Újbudával. Jó tudni és érezni, hogy
ebben a kerületben olyan kulturális közeg működik, amely
élvezi a színes programokat. Minden előadó, így én is mindig
örülök, ha visszatérhetek valahova. A B32 ráadásul olyan rendezvénytér, amely a közönség igényeire reflektál, kíváncsivá
és fogékonnyá teszi az újbudaiakat. Mi, zenészek így azt érezzük, hogy kulturális programokat igénylő közönség előtt léphetünk fel. Akárhányszor itt játszom, mindig ezt tapasztalom.
Ezért is várom már ezt a júniusi hétvégét.

 Idén a piknik új programmal is jelentkezik, meghirdetik
az utcazenei pályázatot, a TérPengetőt, amelyben majd
zsűrizel. Elsősorban utca- és hobbizenészek jelentkezését
várják. Mit gondolsz a mostani és a következő generáció
zenészeiről?

Az érték alulról jön,
a politika meg felülről.
Én a társadalmi értékek
és a párbeszéd mellett állok
ki, hiszen ezek adják
az egészséges vita kulcsát
Túl a harmincon bizonyos dolgokat már nehezebben értek
meg. Ilyen például az érvényesülésnek egy új módja, hogy
az Instagram és a TikTok segítségével is be lehet mutatkozni. Ez kihat a zenei gondolkodásra, a befektetett energiára.
Végső soron viszont, ha éppen nincs járvány, az utcai vagy
rendezvényen játszott, élő produkció mutatja meg, miként
tudom a dalaimat ténylegesen előadni. Kíváncsian várom
a Térpengetőt, ahol alkalom adódik új előadókat megismerni. Az újak gondolkodásában mindig megmutatkozik egy
addig ismeretlen bölcsesség. A fiatalok lendületesek, engem
is motiválnak, hogy meg tudjak újulni. A zene egy kommunikációs forma, a trendet aktuális formában fogalmazza
meg, tehát ugyanúgy változik, mint a beszélt nyelv. A változás több módon, nem feltétlenül stílusokban érhető tetten.
Lehet ez egy hangszer újfajta megközelítése is, annak eddig
ismeretlen megszólaltatása. Az ember akár egy pohárral is
pengethet. Az állandó változás ugyanakkor a mindenkori
tartalomban is megfigyelhető.

 Kifizetődő az újdonság?
Az a kifizetődő, amiből valamit visszakapok. Sok zenésznek
van másik állása, amiből egyebek között a fellépés rezsijét

fizeti. Egy nagy produkció nem olcsó. Több meglepően híres zenekar fellépés után zsebből fizeti ki a költségeket. Ha
azonban képes vagyok a saját életemmel felelősen bánni,
és a zenéből táplálkozom, építkezem, érzelmi töltetet kapok,
akkor az élet élvezetére fizetek be. Sok formában lehet a zene
kifizetődő. Az elmúlt tizenkét év alatt azonban többször is
túlhajszoltam magam, ami már nem érte meg. Sokféleképpen
lehet ezt a kérdést megközelíteni.

 Előadóművészként hogyan élted meg a Covid-járványt?
Változékonyan. Mentálisan a személyes veszteségek, rossz
emlékek mellett jó időszak is volt. Tíz esztendő után először
tudtam lassítani a mókuskerékben. Holott azt megelőzően
már többször is megfogalmazódott bennem egy hosszabb
szabadság utáni vágy. Vállalkozóként az ember nem szívesen
áll le önszántából. Az első év azzal telt, hogy újraértelmeztem magamat, a második már egy kicsit megrángatott. Most
viszont megint egyre telítettebb a naptár. Minden egyes koncertnek úgy örülök, mint az elején. Azt mondom magamban:
jó, hogy lehet ismét menni, és eljátszani ugyanazt a dalt akár
ezerkétszázadszorra is.

 A legtöbbet játszott Petruska-számok az első, 2014-es
Metropolita albumon jelentek meg. A lemez a 4-es metró
állomásain vezeti végig a hallgatót, a tíz dalból öt Újbudához köthető. Honnan jött az ötlet?
Nehéz megmondani, mi adja az asszociációt és az inspirációt. A koncerteken, adott műben számomra a dinamika
és a történet a legfontosabb: hogyan jutok el A-ból B-be,
milyen hangulatok, kontrasztok, színek váltakoznak. Ezért
néztem kíváncsian a 4-es metró elindulását, útvonalát és történetét. Az építkezés kezdetekor alaposabban megismertem
a kerületet. Akkortájt az ELTE Lágymányosi Campusára jártam egyetemre, ahol két évig szociológiát
tanultam. Sokat jártunk itt terepmunkára. Amúgy
Budapestet teljességében szeretem, egy Bartók
Béla úti este mindig más lesz, mint Óbudán egy
Duna-parti. A XI. kerületnek van egy különleges
tempója, esztétikája, dinamikája, színe és szaga.
Az biztos, ez a városrész megérdemelte, hogy
2005-ben külön nevet kapjon.

 Szeretettel beszélsz Újbudáról…
Valóban. Olyan ez, mint amikor
az ember barátokat talál. Nem
katalógusból választjuk őket,
hanem vonzalomból. Emlékszem azokra az egyetemi órákra,
amelyek helyett megkerestük
a legközelebbi kocsmát. Aztán
onnan továbbmentünk ebédelni, majd újra tovább és tovább.
Ugyanez az itteni kulturális
életre is igaz. Itt minden feltétel
adott, hogy újból és újból kedvem legyen idejönni. Újbuda
mindeközben nyugisabb, emberibb, mint a nyüzsgő, pezsgő
bulinegyed. A Móricz Zsigmond
körtérben például azt szeretem,
hogy a maga betonépítményével
és az ott található vendéglátóhelyekkel egyszerre urbánus
és egy oázis.

 Újbuda jelenik meg az egyik legprovokatívabb videoklipedben is. A Magyar Klipszemle legjobb rendezés kategóriájában döntőbe jutott Szent Gellért című dalban félmeztelenül sétálgatsz az utcán…
A videó a Nagy Bálint–Lőrincz Nándor rendezőpárosnak köszönhető. Ők készítették a Parfüm című Boggie-dal klipjét
is, első, Legjobb tudomásom szerint című játékfilmjük sorra
nyeri a díjakat. Ők valóban provokatívak sajátos és veszélyes
humorukkal. Én mindössze egy dolgot kértem. Jelenjen meg
a klipben egy érzékeny szűrő, amelyen keresztül úgynevezett
mindful módban is lehet azt a várost szemlélni, ahol élünk.
Ne csak úgy átsétáljunk rajta, mint egy holdkóros.

 Több számod témája is provokatív: társadalmi és gazdasági szempontokat boncolgat nem akármilyen kritikával…
Ha valamiről énekelek, akkor nem csak a C-dúr szépségét
szeretném megmutatni. A dal szóljon valamiről, legyen
üzenete. Valóban gyakran megjelennek bennük társadalmi
kérdések. Ez úgy is lecsapódhat, hogy politizálok, de apolitikusnak is tartottak már. Mindkét hozzáállás bánt egy
kicsit. Egyik sem teljesen igaz. Szerintem nehéz megmondani, hol kezdődik a politika és az értékrend. Ez a kettő
összefügg. Az érték alulról jön, a politika meg felülről. Én
a társadalmi értékek és a párbeszéd mellett állok ki, hiszen ezek adják az egészséges vita kulcsát. Az utóbbi években azonban nagyon kiéleződött a helyzet, ma már szinte
a levegővétel is valamelyik politikai irányba mutat. Csak
az a fontos, hogy a különböző értékek tudjanak egymáshoz
közelíteni. Ehhez szabadságérzetre, bátorságra és edukációra van szükség.

 Ha jól értem, a sarkosság ellen vagy.
Távol áll tőlem az „előbb elköteleződöm és utána
gondolkodom” mentalitás. Az elmúlt hónapokban
komoly hangsúly került az egyén társadalmi felelősségére. Most megtanulhatjuk, hogy lehet ezt
elegánsan és kevésbé elegánsan csinálni. Előbbihez a kommunikációs csatornák megnyitására
van szükség, ami a különböző társadalmi helyzetű emberek közötti párbeszédre, a bátor gondolatok közlésére ad lehetőséget. Álszentség
azt állítani, hogy nincs egyéni
felelősség. Tetszik, nem tetszik,
ez olyan teher, amit mindannyiunknak cipelni kell.

 Hogyan tovább? Az előbbi
gondolatok megjelennek majd
a következő albumodon?
Nagy butaság lenne kihagyni
őket. A következő dalok szólhatnak személyes történetekről
és társadalmi folyamatokról
egyaránt, akár egy dalon belül is. Nagyon inspirál, amikor
a szűk és a tág plán találkozik.
Hiszen végső soron minden
az emberről, az egyéni döntésekről, félelmekről és vágyakról szól. Engem ez a gondolat
motivál.
T. K.

sport
Streetball kupa Gazdagréten
Idén első alkalommal kerül
megrendezésre az Újbudai
Streetball Fesztivál, melynek
első állomása Gazdagrét volt
a május 14-ei hétvégén. A viadalon
nyolc csapat vett részt kettő
korosztályban, és a nyárias
napsütésben igazi közösségépítő, öröm kosárlabda zajlott
a pályákon. A második állomás
Őrmezőn volt, május 22-én,
és a sorozat a Bikás parkban zárul
május 29-én. A rendezvény szervezői Újbuda Önkormányzata,
a Gazdagréti Közösségi Ház,
a Kaptár, és az Újbuda Sportjáért.
A streetballsorozat fővédnöke
Bakai-Nagy Zita alpolgármester
és Keller Zsolt önkormányzati
képviselő.
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Újbudai Sportos Nap

Tucatnyi helyszínen mozdult meg a kerület
Számos szabadtéri, illetve belső
helyszínre szervezett nyílt sportnapot Újbuda Önkormányzata
május első szombatján. A május
6-i magyar sport napjához
kapcsolódó rendezvény elsődleges célja a kerület sport
életének élénkítése volt, de
a sportklubok, edzőtermek
és sportlétesítmények megismerésére is lehetőséget teremtett.

Az első ízben meghirdetett Újbudai Sportos Nap! alkalmával bemutatkozhattak
a kerületi fitneszklubok, edzőtermek
és szabadidősport-egyesületek, vagy olyan
csoportok, mint például az egyre nagyobb
ismertségnek és népszerűségnek örvendő
Bikás parki pétanque-osok. Mint vezetőjük, a helyi pétanque-élet „lelke”, Perge
Lola elmondta, ennek a sportnak már 8-10
éves múltja van a parkban. Ő maga kerületi
lakos, és csapatával örömmel várja az érdeklődő újbudaiakat.
Nem maradtak el az élsportolókat, sőt,
olimpikonokat felvonultató klubok sem,
például a Lágymányosi Spari Vízisport,
Diáksport és Szabadidő Egyesület, amely
a válogatott versenyzők mellett amatőrök-

nek, gyerek vagy szenior kajak-kenusoknak, sárkányhajósoknak is nagy lehetőségeket kínál. Ottjártunkkor Gergő Dominika
foglalkozott éppen a résztvevőkkel. A klub
fiatal edzője kiemelte, várják azoknak
a 8-12 éves lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni
az evezéssel, a jó levegőn, napsütésben
sportolással, a vízi élettel.

A programokon újbudai lakcímkártyával,
illetve középiskolások esetében itteni intézmény diákigazolványával térítésmentesen vagy jelentős kedvezménnyel lehetett
részt venni. A sportfoglalkozásokra, bemutatóórákra, valamint az ingyenes pályahasználatra láthatóan vevők voltak az újbudaiak. Sportnyelven szólva „a foglalkozás
elérte célját”, így minden bizonnyal lesz
folytatása.

N. A.

Májusban az Insert program
kitelepül az Allee átriumába
Ha május 27-én, pénteken és 28-án, szombaton
ellátogattok az Allee-ba, találkozhattok és beszélgethettek az Insert programról, valamint
értékes nyereményekkel is gazdagodhattok,
ha részt vesztek játékukban. Nincs
más dolgotok, mint megadni egy
rég elfeledett kreatív képességeteket és az e-mail címeteket. Ezzel
a későbbi regisztrációtokat is megkönnyíthetitek a júliusban induló
Insert platformra (további részletek: insert.ujbuda.hu/allee).
Ha pedig érdekel a kézművesség
és az újrahasznosítás témaköre,
május 29-én, vasárnap 11 órakor
és 14 órakor még az utolsó két,
Allee-ban tartott insertes workshophoz is csatlakozhatsz. Délelőtt
növényekből készülnek majd pecsétek, amelyekkel ruhákat, papírtárgyakat is bátran kidekorálhatsz,
míg délután hulladékból hozunk
létre olyan használati tárgyakat, amelyekre
minden felnőttnek rendszeresen szüksége van
a mindennapokban.
A workshop regisztrációhoz kötött, ezt
az alábbi Facebook-esemény leírásában található linken lehet megtenni: https://fb.me/e/
3dn3Spy05

De mi is az az Insert?

Az Insert Újbuda Önkormányzata és 12 lokális
partner szervezet által fejlesztett, a UIA európai támogatás által finanszírozott, hamarosan
induló közösségi platform. A júliusban induló online erőforrás-menedzsment applikáció
célja, hogy lehetőséget teremtsen az alkotni
vágyó újbudaiak számára terveik megvalósítá-

sára, alkotótársak, eszközök találására. A platformon bárki létrehozhat és meghirdethet eseményeket, eszközöket, hogy társakat találjon
a közös alkotáshoz, helyszínt szervezhet saját

kiállításának, tanárt fogadhat magának, vagy
akár egy közös tudástárból képezheti magát.
Az így létrehozott inspiratív programok, képzések, workshopok és tudástár segítségével
mindenki a maga igényei szerint kapcsolódhat
be a helyi alkotóközösségek aktivitásába.

