A XI. kerület közéleti lapja
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Közel 170 millióra rúg a „rezsivédelem” elvesztése

Újabb pluszköltségek
az önkormányzatoknak
A kormány június 4-én közzétett határozata értelmében a helyi önkormányzatok
kikerülnek a „rezsivédelem” alól, vagyis
azoknak a településeknek is piaci árat kell fizetniük a villamos
energiáért és a gázért, amelyek
jelenleg a 2013 novembere óta
befagyasztott árakon vásárolják az energiát. Varga Mihály
pénzügyminiszter a 2023-as
állami költségvetés benyújtásakor úgy fogalmazott, hogy
az önkormányzatoknál van elég
tartalék, így nem gond, ha kiveszik őket
a rezsicsökkentésből.
A rezsicsökkentés elvonásának hatása
nehezen tervezhető – hívta fel a figyelmet
Facebook-oldalán László Imre, Újbuda

polgármestere –, de a főbb következmények már most láthatók. A villamosenergia versenypiaci áron való beszerzése
közel kilencvenmillió forintos plusz
terhet jelent a XI. kerület idei
költségvetésében (ebből ös�szesen több mint 50 millióra
rúg az óvodákat, bölcsődéket,
szociális intézményeket érintő többletköltség). Az önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó Szolgálata 77 millió forinttal nagyobb kiadással számolhat a földgázbeszerzéseknél. Megjegyzendő, hogy eközben Újbuda esetében 1,2
milliárd forinttal nő a befizetendő szolidaritási adó összege. A kormány lépését
még fideszes városvezetők is megkérdő-

jelezték. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
elnöke, Tab város fideszes polgármestere
az mfor.hu kérdésére azt mondta, hogy
az önkormányzatok 55-60 százalékának nehézségeket okoz majd a döntés.
Székesfehérvár fideszes polgármestere,
Cser-Palkovics András sem hiszi, hogy
minden település ki tudja gazdálkodni
a többletkiadást, és az ATV híradójában
felvetette: ez esetben az állam tegye lehetővé, hogy az önkormányzatok hozzájuthassanak bevételeikhez, hozzányúlhassanak díjaikhoz, és a Covid-járvány
idején az iparűzési adó ügyében
a kkv-knak adott
kedvezmény se tartható fenn.

Máris népszerű
a bronzcorgi

Új alpolgármestert
választott a kerület
A képviselő-testület titkos szavazáson döntött arról, hogy Erhardt Attila, Albertfalva
önkormányzati képviselője, a Momentum
frakcióvezetője legyen Újbuda negyedik alpolgármestere. Feladatát társadalmi megbízatással látja el, és természetesen viszi tovább
képviselői munkáját is.
Folytatás a 3. oldalon

Trambulin, dodekaéder
mászóka és régészeti homo
kozó a Bóbita játszótéren

5

Adománygyűjtés
az Etele Plazában
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Már fogadja az ukrán menekül
teknek szánt felajánlásokat Újbuda
hivatalos adománygyűjtő pontja

13
Mostantól a madárhegyi régióban
a zöld felületek növelésére kötelez
a Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ), és új alpolgármester
viszi tovább a kerület túlépítése
elleni harcot – derült ki a júniusi
testületi ülésen, ahol kiosztották
Újbuda környezetvédelmi díjait is.

Megnyílt az új
tóvárosi játszótér

Kötelességünk
a problémákkal
foglalkozni

8

A színházban szünetet tart, filmeket
forgat, és szívügye a közélet
Molnár Áronnak

Reggeltől estig
várják a véradókat
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Újbudán van az egészségügy
egyik legfontosabb háttérintéz
ménye, az OVSZ központja
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Elkészült az új
piros gyalogátkelő
Bár az iskolások vakációra mentek, az önkormányzat szakemberei számára most kezdődik igazán
a szezon. Fontos cél, hogy mire
az oktatási intézmények újra megtelnek gyerekekkel, biztonságos
közlekedés várja őket az iskolák,
óvodák, bölcsődék környékén.
A Tömös utcánál már elkészült
az a piros festékréteggel kiemelt
gyalogos-átkelőhely, amely mes�szebbről is jól látható, így fokozott figyelemre inti és lassításra
készteti az autósokat. Ez az első
ilyen gyalogátkelőhely Újbuda
Önkormányzatának új közlekedésbiztonsági programjában,
melynek részeként a nyári időszakban több helyszínt megvizsgálnak, és újabb zebrákat festenek
át ily módon.
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Új alpolgármestert
választott a kerület
Folytatás az 1. oldalról

Új időpontban
a közmeghallgatás

A képviselő Orosz Annát váltja, aki alpolgármesteri tisztségéről májusban mondott
le azután, hogy egyéni jelöltként megválasztották országgyűlési képviselőnek.
A szavazást követően Erhardt Attila alpolgármesteri esküt tett.

A képviselő-testület évente
egy alkalommal, a második
félévben tart közmeghallgatást a lakosság és a helyi szervezetek részére, akik, illetve
amelyek a helyi közügyeket
érintő kérdéseket vethetnek
fel és javaslatokat tehetnek.
Az idei közmeghallgatást
a korábban jellemző decemberi időpont helyett 2022.
október 5-én 17 órától tartják
meg a Polgármesteri Hivatal
földszinti nagytermében.

Elismerték
a környezetvédőket

Az ülés elején átadták az Újbuda környezetének védelméért díjat. A kitüntetést
a június 5-i környezetvédelmi világnap
alkalmából adományozta a képviselő-testület. Az Újbuda környezetének védelmé-

kék hírek
Órák alatt elfogták
a robbantással
fenyegető férfit

A
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
(BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitánysága
közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja
miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki június 7-én 20 óra körül egy
VIII. kerületi telefonfülkéből tárcsázta
a segélyhívót, hogy közölje: bombát helyezett el egy XI. kerületi plázában.
A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály
nyomozói és a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Keleti Pályaudvari Rendőrőrs
egyenruhásai azonnal megkezdték a fenyegető kézre kerítését. A beszerzett adatok alapján a rendőrőrs szolgálatirányító
parancsnoka a 38 éves T. Zoltánként azonosította az elkövetőt. A férfit a Bűnügyi
Bevetési Osztály nyomozói június 7-én
este fél 11-kor fogták el a Móricz Zsigmond körtéren, majd előállították a kerületi rendőrkapitányságra. Robbantásra
alkalmas eszközt nem találtak nála.
T. Zoltánt az újbudai nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki, valamint
őrizetbe vették. A férfi a bűncselekmény
elkövetését beismerte, vallomásában elmondta, hogy barátnője, akivel korábban
összeveszett, a kérdéses üzletközpontban
dolgozik, és így akart bosszút állni rajta.

Letartóztatásban
a bolti tolvaj

Üzletszerűen elkövetett lopás miatt
folytat büntetőeljárást a XI. kerületi
rendőrkapitányság Ny. Lajos ellen, aki
június 2-án egy XI. kerületi műszaki
áruházban egy notebookot próbált meg
ellopni, de a biztonsági szolgálat tetten érte. A járőrök ezután előállították,
majd az újbudai nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték
letartóztatását. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte a gyanúsítottat, aki
a felügyelet hatálya alatt, június 15-én
egy IX. kerületi üzletben újabb lopást
követett el. Ekkor ismét tetten érték.
A bűnügyeket, illetve két korábban elkövetett szabálysértési ügyet a nyomozók
egyesítettek, és ismét kezdeményezték
Ny. Lajos letartóztatást, amit a bíróság
30 napra elrendelt. A gyanúsítottat többrendbeli üzletszerűen elkövetett lopás
megalapozott gyanúja miatt hallgatták
ki az újbudai nyomozók.

Már jet-skivel is
járőröznek

A Duna gyönyörű, ám fontos észben tartani, hogy könnyen veszélyessé válhat.
Idén már 20 embert mentettek ki a folyóból a dunai vízi rendőrök, akiknek a járműparkja most három új jet-skivel bűvölt.
Ezek akár 110 km/h sebességre is képesek
a vízen, így a segítség hamarabb érkezhet,
ha például életmentésről van szó.
Aki a Dunában szeretne fürdeni,
az a következő part menti településeken
találhat szabadstrandot: Dunakeszi, Göd,
Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoroszi, Ráckeve, Szigetcsép
és Szigetszentmárton.

A kerületi rendőrök is
szedték a szemetet

Összesen majdnem 1000 zsák hulladéktól
szabadították meg a budapesti rendőrök
a fővárost a környezetvédelmi világnap
alkalmából. Az akcióban a XI. kerületi
rendőrkapitányság munkatársai is részt
vettek, június 3-án a Szerémi út mellett
és a Duna-parton szedték a szemetet.
A környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás az újbudai rendőröknek
is szívügyük, a kapitányság dolgozói közül, aki tudott, a szemétszedőkkel tartott.
Néhány tucat ember pár óra alatt nagyon
is sokat tud tenni azért, hogy a természet
kicsit fellélegezzen.
A rendőrkapitányság dolgozói mindenkit
arra biztatnak, hogy amit meg tudnak tenni,
azt tegyék meg azért, hogy jövőnk és gyermekeink jövője egészségesebb és tisztább
legyen. Vigyázzunk a természet szépségére, figyeljünk oda környezetünkre!

Legyen az utazás
izgalmasabb
a hazaérkezésnél

A rendőrség az alábbiakat tanácsolja annak érdekében, hogy biztonságban tudhassa otthonát a nyári vakáció alatt is:
 Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott! A szabadság alatt készült képeket
és élményeinket ráérünk hazaérkezésünk után megosztani. A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelenthet manapság. Anyagi helyzetünkről
vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek követőink, ismerőseink. Túl sok információ közlésével
sebezhetővé tesszük családunkat.

 Találjon egy megbízható embert! Ha
elutazunk, kérjünk meg egy barátot,
családtagot vagy szomszédot, hogy
időnként ellenőrizze otthonunkat.
Ürítse ki a postaládánkat, távolítsa el
az ajtókra tűzött értesítőket,
nyisson ki néhány ablakot,
húzza fel a redőnyöket
néhány órára. Háza vagy
lakása nem szúr szemet
a bűnözőknek, ha mozgás
van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak,
hogy a lakók huzamosabb
időre elutaztak.
 Használja a modern technikát, amely rendkívül sokféle
lehetőséget kínál! Hasznosak lehetnek a távfelügyeletre bekötött riasztók,
nyitásérzékelők, időzíthető kapcsolók,
amelyek távollétében is felkapcsolja
a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót.
A biztonsági kamerák képét akár okostelefonjáról is ellenőrizheti.
A betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálhatják
ezeket a lakásban, idejük azonban szűkös.
Ha falba vagy padlóhoz rögzített, jó minőségű széfben tartjuk értékeinket, azok
szinte biztosan megmenekülnek.
További vagyonvédelmi tanácsokért
kérjük, látogasson el a www.karmegelozes.hu oldalra, de hasznos információkat
talál a HázŐrző alkalmazás révén is, amit
a https://hazorzo.bunmegelozes.info oldalon, illetőleg a Play Áruház vagy az App
Store kínálatában találhat meg.

A nyár veszélyeire hívja
fel a figyelmet
a rendőrség

A tanév vége a gyerekek kedvenc időszaka, a szülőktől azonban sok tervezést
és figyelmet igényel, mert a nyár veszélyeket is rejthet. Fontos, hogy készüljünk
fel, és készítsük fel gyermekünket. A biztonságos vakáció érdekében a rendőrség
az alábbiakat tanácsolja felnőtteknek,
szülőknek:
 Fokozott figyelemmel közlekedjenek,
hiszen gyakrabban lehet számítani
a „semmiből” az úttestre lépő, szaladó
kisebb és nagyobb gyerekekre. A közlekedési szabályokat tartsák be!
 Legyenek mindig tisztában gyermekeik
hollétével, tartsák velük folyamatosan

a kapcsolatot, kiskorút rövid időre se
hagyjanak felügyelet nélkül.
 Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy
lakókörnyezetünkben ki az a személy,
akihez baj, illetve veszély esetén fordulhatnak.
 Tisztázzák, hogy ha egyedül
vannak otthon, ne engedjenek be a lakásba ismeretlen
személyt, telefonhívás alkalmával ne árulják el, hogy
egyedül vannak. Ismeretlenekkel ne álljanak szóba!
 Otthon is történhet baleset,
ezért beszéljék át a gyermekükkel a műszaki berendezések szakszerű használatát.
 Tanítsák meg és gyakorolják egymás között az ingyenesen hívható 112es segélyhívó telefonszám használatát.
 Ismételjék át időről időre a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. Vizsgálják át együtt
a kerékpárt (szükség esetén vigyék
szervizbe), szereljék fel a kötelező
tartozékokkal, a gyerekek is viseljenek bukósisakot, könyök- és térdvédőt.
 Ha gyalogosan közlekednek, ne használjanak fülhallgatót, és a telefon helyett mindig az utat figyeljék!
 Hívják fel gyermekeik figyelmét, hogy
az utcán ne hagyják őrizetlenül táskájukat, lezáratlanul kerékpárjukat.
 Szabadidős programokra csak a szükséges készpénzt vigyék magukkal, telefonjukat pedig biztonságos helyen tartsák, ne legyen állandóan kézben.
 Legyenek óvatosak az ismeretlen „segítségkérőkkel”.
 Ismeretlen autóba soha ne szálljanak be,
ne kísérjenek el senkit idegen helyre.
 Mondják el a gyerekeknek, hogy lezárt
vagy építési területre ne menjenek be!
Vasúti kocsikra, állványokra ne másszanak fel, mert nagyon veszélyes!
 Mindig kizárólag a kijelölt helyen fürödjenek, a gyerekek felügyelet nélkül soha
ne menjenek vízbe, még akkor sem, ha
úgy érzik, kiválóan tudnak úszni!
 Túrázás közben mindig vigyázzanak
a természetben élő állatokra és növényekre!
Veszély esetén tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon! Jó pihenést és tartalmas kikapcsolódást kíván a BRFK XI. Kerületi
Rendőrkapitányság.

tért Egyesület (POPÉK) megosztva vehette
át az elismerést. Az önkormányzat mindkettejük esetében Újbuda zöldfelületeinek
védelméért tett erőfeszítéseiket értékelte.

Változik az építési
szabályzat

ért elismerő cím azoknak a közigazgatási
területen dolgozó személyeknek, vállalkozásoknak, szervezeteknek adható, akik, illetve amelyek nagymértékben hozzájárulnak Újbuda környezetének védelméhez,
a kerület szépítéséhez, természeti értékeinek megóvásához. László Imre polgár-

mester és Bakai-Nagy Zita alpolgármester
elsőként Rudda Ildikó pedagógusnak adta
át a kitüntetést. A gazdagréti Törökugrató
Általános Iskola pedagógusa évtizedek óta
kimagasló munkát végez a környezeti nevelés területén. A Sas-hegy Védő Egyesület
és a Polgárok a Pályán az Élhető Környeze-

Hála a sok évtizedes munkáért
Virággal köszönte meg László Imre
polgármester három nyugdíjba vonuló
kolléga munkáját a legutóbbi testületi
ülésen. Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató méltatásában
elmondta, az oktatás, az egészségügy
és a szociális ügyek területének ös�szefogásához szükséges képességekkel
bíró munkatársakat nehéz lesz pótolni.
Pápai Magdolnát, a Pénzügyi Osztály
vezetőjét is elbúcsúztatták. A polgármester hangsúlyozta, egy intézmény
gazdálkodását nehéz mederben tartani
a jelenlegi kötelezettségek és viszonyok
mellett. Pápai Magdolna ezt a feladatot
hatékonyan látta el.
Mozsár Beatrix távozik a Lakásgazdálkodási Osztály vezetői székéből. László
Imre kiemelte: Mozsár Beatrix kifogástalanul végezte tevékenységét az egyik
leghálátlanabb munkaterületen, jogosítványait, lehetőségeit mindig szabályszerűen használta munkája során.

A képviselő-testület döntése alapján változik a Madárhegy, Rupphegy, Gazdagrét
városrészek területére vonatkozó Kerületi
Építési Szabályzat (KÉSZ). A módosítás
számos eleme a zöldfelületek növelését
célozza, illetve szem előtt tartja a környezetvédelmi szempontokat, így a szabályzat jobban segíti a klímastratégiai célok
elérését. A tervezet szerint a lapos tetős
épületeken kötelező lesz zöldtetőket kialakítani, az előkertekben pedig tilos lesz
a túlzott, parkoló célú burkolatok kialakítása, helyette biológiailag aktív zöldfelületet kell létesíteni. A módosítás növeli
a telkeken telepítendő lombos fák számát
(150 négyzetméterenként helyett 100 négy-

zetméterenként kell egy fa), és előírja, hogy
az irodaházak energiaellátásának 30 százalékát megújuló energiából kell fedezni.
A hátsó kertek intimitásának megőrzése
érdekében a rendelet maximalizálja az épületek hosszát és bruttó alapterületét.
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Nehéz időszak munkája után járt az elismerés

Oktatási és szociális dolgozókat
jutalmaztak a kerületi tanévzárón
Nem csak szóban ismerte el a XI. kerületben tevékenykedő óvodai és iskolai pedagógusok, szociális dolgozók idei munkáját Újbuda Önkormányzata. A tavalyi
járványhelyzet és az idei menekültválság
miatt gondterhelt 2021/22-es tanévet lezáró
június 16-i ünnepségen díjazták az évek óta
kimagaslóan helytálló kerületi közoktatási
és szociális szakembereket.
A kerületi tanévzáró
rendezvényen László Imre
polgármester beszélt arról
a hatalmas teherről, ami
a kerületi intézmények
munkatársainak
vállára
nehezedett az elmúlt időszakban. Elmondta, hogy
bár ezt nem lehet eléggé
meghálálni, az önkormányzat igyekszik lehetőségeihez mérten honorálni, ezért
idén már 161 millió forinttal megemelte a cafeteriát
a kerületi fenntartású intézményekben. Ez mintegy
100 ezer forint plusz juttatást jelent minden újbudai
köztisztviselőnek és közalkalmazottnak.

Bakai-Nagy Zita alpolgármester beszédében az elmúlt esztendőre visszatekintve
felsorolta az oktatási és szociális területen
elvégzett fontosabb fejlesztéseket, majd
megerősítette, hogy a kerület intézményei
hibátlanul kezelték a járványhelyzetet, ráadásul kiválóan helytálltak a hirtelen jött
ukrán menekültválságban is.

Kérdések
a Kánai-tó partjáról

Lakossági fórumot tartottak
Tóváros fejlesztéséről
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Bóbita lett a hivatalos név

Nyitva az új
tóvárosi játszótér
Trambulin, dodekaéder
mászóka és régészeti
homokozó is helyet
kapott Tóváros első
játszóterén. Bár
a munkagépek csak
most indultak be, hogy
a 2008-ban félbehagyott lakóparkbővítési
projektje során méltó
infrastruktúrát kapjon
a városrész, a játszótér
már elkészült, hogy
a kisgyerekes családoknak ne kelljen tovább
várniuk.

A megnyitóra érkező gyerekek lelkesen vetették rá magukat a frissen elkészült tóvárosi játszótér játékaira,hiszen
nem csak mászókázni lehetett:

a szervezők agyagozó sarokkal
és régészeti játékkal is készültek. A kincskereső homokozóban most a lakópark építése előtt
feltárt Árpád-kori Kána falu
eredeti régészeti leleteit helyezték el, így egy kis turkálás
után igazi csontokra és cserépdarabokra lehetett rátalálni.
(A normál hétköznapokon földhöz rögzített műanyag tárgyakat lehet majd kiásni homokból.) A játszótéren a közismert
eszközök mellett ugróiskola,
malomjáték és minimászófal is
fogadja a kicsiket, a kihelyezett
piknikasztaloknál pedig a szülők
pihenhetnek meg, vagy éppen
születésnapot rendezhetnek.
A tervezésnél nagy gondot
fordítottak a zöldítésre, mert
az 1000 négyzetméteres, árnyékolóval felszerelt tér sík, kopár
területen létesült. A kerítés mentén cserjéket ültettek, a nagy,
padként is szolgáló keretekbe

Ha több ezer fővel növekszik Tóváros
lakossága, hogyan lehet majd munkába
indulni a jelenleg is torlódásokkal küzdő
lakóparkból? Elég parkolóhely épül? Milyen
módszerrel érhető el a Kánai-tó tisztasága
hosszú távon? Egyebek mellett ezekre
a kérdésekre keresték a választ a tóvárosiak a lakóparkot bővítő Atenor és az önkormányzat lakossági fórumán.
Elsőként László Imre, Újbuda tizenkét éve Tóvárosban élő
polgármestere számolt be az ingatlanfejlesztés körülményeiről. A 2000-es évek elején a Demján Sándor által megvásárolt területen hat ütemre tervezett lakóparképítés kezdődött, amiből csak kettő valósult meg, mert közbeszólt
a 2008-as gazdasági válság. Részben ezért sem
jöttek létre a környéken üzletek és a szükséges humán infrastrukturális alapszolgáltatások. A területet a hitelező bank vette
át, végül tőle vásárolta meg az Atenor
azt a 8,2 hektárt, amelyen Lake 11
Home and Park néven épül most új
városrész.
A polgármester nagy eredménynek nevezte, hogy az önkormányzat és a belga ingatlanfejlesztő
tárgyalásainak
eredményeként
utóbbi közel 500 lakás megépítéséről mondott le, ami jelentős környezeti terheléstől óvja meg a környéket. Harmat Imre projektmenedzser
és Szörcsök Gabriella értékesítési vezető
ismertetőjében elhangzott: a gyorsaság érdekében párhuzamosan épülnek majd az egyes
ütemek, így 2024-re átadják a lakópark jelentős részét. Hozzátették, a fejlesztés során a Kánai-tó mellett közvetlenül nem lesznek magas házak, csupán két-, maximum
háromszintesek.
A lakók először az ütemtervre voltak kíváncsiak,
és azt tudakolták, mikor készül el az ígért orvosi rendelő,
az óvoda, valamint az üzletek. A projektvezető elmondta, a tervezett 897 lakáshoz 19 üzlethelyiséget hoznak
létre a jövőre megvalósuló ütemben. – Ahhoz azonban,

pedig előnevelt tölgy-, fűz- és díszfák kerültek.
Szülők és gyerekek egyaránt
nagy örömmel fogadták a létesítményt, hiszen a lakóparknak
a 2000-es évekbeli megépülése
óta nincs játszótere. László Imre
polgármester is rámutatott: 12
esztendeje lakik úgy Tóvárosban,

hogy egy kereskedőnek
megérje beköltözni, először
a lakásokat kell értékesíteni
– hangsúlyozta Harmat Imre.
Többen érdeklődtek a parkolóhelyek számáról és kialakításáról is. Szörcsök Gabriella elmondta,
a telken belül 1044 parkoló létesül mélygarázsokban, 240 a felszínen (a telken belül),
215 pedig közterületen. A beruházás során 1,2-es szorzóval hoznak létre parkolóhelyeket, a lakók szerint azonban
félő, hogy ez kevés lesz.
Sokan szerették volna megtudni, hogyan lesz újra élvezhető az elhanyagolt Kánai- tó. A polgármester elmondta,
az Atenor közel félmilliárd forintot fordít az eliszaposodott, szennyvízzel terhelt tó revitalizációjára, de a lakók-

kal egyetértett abban, hogy egy mederkotrás nem lesz elég.
Az állóvíz hosszú távú, egészséges fenntartásához gondoskodni kell a megfelelő vízutánpótlásról. László Imre
arról tájékoztatott, jelenleg is folyik a szakmai munka a tó
rendbetételéért, és ehhez az anyagi forrásokat is meg lehet
teremteni.
A legtöbb problémát a közlekedéssel kapcsolatban vetették fel. A lakók arra panaszkodtak, hogy reggelente most
is nehezen tudnak kijutni, a beköltözések után pedig még
nagyobb autós forgalomra lehet majd számítani, ami fejlesztések nélkül lebéníthatja a lakópark közlekedését. Többen úgy vélték, még egy hídra lenne szükség a Repülőtéri
út felé, mert a környék forgalmát a jelenlegi híd nem fogja
tudni elvezetni. A fórumon elhangzott, hogy az úthálózat
további fejlesztése egyeztetéseket kíván.
T. D.

EGYRE NÉPSZERŰBB
BUBI PONTOK,
50 ÚJ KERÉKPÁRTÁROLÓ
A Bubi-állomások mellett új kerékpártárolók is kerültek
az újbudai utakra. A Bartók Béla út töretlen népszerűsége,
valamint a biciklizés általános térnyerése nyomán
az elmúlt években rengeteg igény érkezett
az önkormányzathoz új kerékpártárolókra.
A tárolók kihelyezésének jelenlegi ütemével a kerékpárral
sűrűn látogatott, de fővárosi üzemeltetésű területeket
célozta meg Újbuda vezetése; a Bartók Béla úton,
a Fehérvári úton és a Villányi úton összesen tizenöt
helyszínre több mint ötven kerékpártároló került így.
Ezekhez sok helyen közvetlenül kapcsolódnak a főváros által
létrehozott új Mobi-pontok (mikromobilitási pontok).

hogy az ott lakókkal együtt nélkülöznie kell az orvosi rendelőt,
az üzleteket és éttermeket, de
a lakópark fejlesztése során ez
változni fog. Az eseményen a közösség javaslatait tartalmazó kosárból Bába Szilvia önkormányzati képviselő kisorsolta, hogy
a játszótér a Bóbita nevet viselje.

Napi átlagos
forgalom a XI.
kerületi állomásokon
a május 20-i átadás óta
(minden gyűjtőállomást
figyelembe véve)

101

Napi
átlagos
forgalom a 11 új
állomáson

66

Új
állomások
összes forgalma

22 819
bérlés
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Jövő tavasszal már betegeket
fogadhat az új centrum
Az ország egyik legkorszerűbb gyermek- és felnőtt szakrendelője épül
Évekig csak papíron létezett,
amikor pedig megkezdődött
volna az építkezés, beütött
a járvány és a pénzhiány.
Az önkormányzati ciklusokon
átívelő Gyermekegészségügyi
Centrum projekt idén végre
révbe ér, a létesítmény jövő
tavasztól már elláthatja Újbuda,
Budafok-Tétény, Érd, Diósd,
Törökbálint és Biatorbágy
mintegy 85 ezer gyermek járóbetegét. A projekt lebonyolításában jelentős szerepet vállaló
Szent Kristóf Szakrendelő
főigazgatója, dr. Lehoczky Péter
szerint az egynapos sebészettel
kiegészülő centrum egyedülálló intézménye lesz a magyar
egészségügynek.

Ha minden a terv szerint halad, ez év december 6–31. között befejeződik az épület kivitelezése. Ez a határidő ránk is vonatkozik, mert bizonyos belső bútorokat
és gyógyításhoz szükséges eszközöket
ciensre számíthatunk. Egy ilyen komoly ellátóközpont
fejlett diagnosztikát igényel, amely
az elképzelések szerint a mai Fehérvári úti
rendelőintézetet és az új
centrumot összekötő épület
formájában valósulhatna meg.
A szerepe óriási lenne, hiszen most, ha
egy gyereket alaposabban meg akarnánk
vizsgálni, át kellene vinni hóban, sárban,
forróságban a rendelőbe röntgenezni. Személyesen annak örülnék a legjobban, ha
ezekhez a vizsgálatokhoz mindenki hozzáférne, nem csak azok, akiknek telik fizetős ellátásra. Tervezési fázisban vagyunk,
de még nem látom, honnan teremthető elő
a szükséges forrás. A főváros 1,2 milliárdot szán a teljes projektre, az önkormány-

 Egy ekkora központot nem csupán felépíteni, működtetni is kell. Az egészségügyi rendszer ínséges lehetőségei között hogyan lehet beindítani egy ilyen
volumenű vállalkozást?
Múlt héten a szakrendelő vezetőivel bejártuk az épületet, hogy megtehessünk
kisebb módosításokat, legalábbis, amire
még lehetőség van. Az eszközök egy részét 2017–18-ban már beszereztük, másik
részét viszont most kell megvenni. Jól meg
kell azonban gondolnunk, mire költünk,
hiszen úgy elszabadultak az árak, hogy jóval kevesebb pénz jut a berendezésre, mint
négy-öt éve jutott volna. Kihívást jelent
az is, hogy azok az orvosok, dolgozók, akik
jelenleg a Szent Kristóf Szakrendelőben

Összefogott az önkormányzat és a bevásárlóközpont

Adománygyűjtő pont
az Etele Plazában
Már fogadja az ukrán
menekülteknek szánt
felajánlásokat Újbuda
hivatalos adománygyűjtő pontja az Etele
Plazában. A bevásárlóközpont és az önkormányzat az elhúzódó
orosz megszállás miatt
döntött úgy, hogy újabb,
ezúttal közös gyűjtést
indítanak a kerület testvérvárosa, a kárpátaljai
Bene javára.

 Hogy áll a munka?

be kell építenünk. Ha tényleg megkapjuk
az épületet idén, akkor jövő tavasszal már
fogadhatjuk a kis betegeket és szüleiket,
megkezdődhet a főváros legkulturáltabb
gyermekrendelőjének működése.
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összezsúfolódva végzik a gyermekellátást,
hamarosan egy jóval nagyobb épületben,
két-háromszor annyian lesznek. Az óriási
szakemberhiány közepette nem lesz egyszerű összeszedni a csapatot, ezért lépcsőzetesen fogunk létszámot növelni. Az lebeg
a szemünk előtt, hogy méltó körülmények
között kezdhessük el a szakmai munkát,
amelynek László Imre polgármesterrel
egyeztetve tavasszal el kell indulnia.

 Diagnosztikai részleget nem terveztek
a komplexumba, ön azonban régóta
kardoskodik mellette. Miért? Be lehet
még tuszkolni egy új funkciót a folyó
beruházásba?
Szakemberként ragaszkodnom kell ahhoz,
hogy CT-, MR-készüléknek, diagnosztikai
vizsgálatoknak rendelkezésre kell állniuk.
A centrum ugyanis közel 85 ezer gyerek
ellátására vállalkozik, és mivel a közeljövőben 22 ezer lakás épül a kerületben,
hamarosan 250 ezer felnőtt és gyerek pá-

zat 500 milliót tesz
bele. A többi pedig
attól függ, folytatódik-e az Egészséges
Budapest program,
mert akkor számíthatunk további fővárosi
támogatásra, sőt, úgy
vélem, uniós forrásokra is.
Ha ez sikerül, akkor az ország
egyik legkorszerűbb, legfejlettebb
gyermek- és felnőtt szakrendelője jön létre,
amely az egynapos sebészettel az amerikai,
kanadai egészségügyi struktúrához hasonló ellátást lesz képes nyújtani. Az emberek 90 százalékát járóbetegként tudnánk
kezelni, így nem lenne szükség kórházi
befekvésre, ami harmadolná-negyedelné
az államra háruló költségeket. Ezt Újbuda
képes meglépni.

otlet.budapest.hu

a kerületben, és azt tapasztaljuk,
hogy az adakozási kedv lankad,
kevesebb adomány érkezik – állapította meg Bakai-Nagy Zita
alpolgármester, aki szerint épp jókor jött a pláza megkeresése, ahol
segítenek újra felpörgetni ezt a tevékenységet Újbudán. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy
a magyarlakta településnek fontos
szerepe van a menekültek ellátásában, hiszen a Kelet-Ukrajnából
Nyugat-Európába indulók, illetve
a visszaköltözők is áthaladnak
Benén, így ők is részesülhetnek
az adományokban.

lakhatással, menedékszállással
és egy lengyel óvoda létesítésével
is támogatta a menekülteket.
– Nemcsak Magyarországon,
de Lengyelországban, Romániában és az Egyesült Királyságban is jelen vagyunk. Ezekben
az országokban szintén rendeztek gyűjtéseket, de hazai kollégáink házon belül is gyűjtöt-

Drogprevenciós fórum

T. D.

A tervezett ütemezés szerint halad a Fehérvári úti Szent
Kristóf Szakrendelő melletti Gyermekegészségügyi Centrum
építése. Az önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóságának
tájékoztatása szerint jelenleg a szakipari munkák zajlanak:
a gépészeti és elektromos szerelések már a második emeleten
is befejeződtek, így zárhatók az álmennyezetek. A létesítményre
utólag ráépített harmadik szinten folyik az egynapos sebészet
műtőinek kialakítása, ez a centrum belső tereinek burkolásával,
festésével egy időben, a nyári hónapokban zajlik le. A tervek
szerint 2022 decemberére várható a műszaki átadás-átvétel,
innentől kezdve már „csak” be kell költöznie a rendelőnek. Itt is
kiemelt szerep jut a Szent Kristóf Szakrendelőnek, hiszen ez szerzi
be az orvostechnikai berendezéseket, eszközöket és bútorokat.
A 2023 tavaszára tervezett megnyitásig soknak tűnhet a várako
zási idő, de az engedélyeztetési eljárások hónapokat is igénybe
vehetnek. Amikor a Gyermekegészségügyi Centrum megkapja
a használatba vételi, majd a működési engedélyt, szabaddá válik
az út a betegellátás előtt.

SZAVAZZON ÖN IS AZ IDEI ÖTLETEKRE!

Az adományokat a pláza második emeleti InfoBárjában
lehet leadni. A gyűjtőponton
elsősorban tartós élelmiszereket várnak (csokoládé, tea, kávé, konzervek,
szárazbab, lencse, fehér
bab, tarhonya, leveskocka,
zacskós leves stb.), de az étel
mellett nagy szükség van tisztálkodó- és tisztítószerekre is:
papírtörlő, hintőpor, női higiéniás
termékek (több méretben), mosogatószer, mosószer, öblítő, sampon, fertőtlenítőszerek, szappan,
borotva, borotvahab. A kutyaés macskaeledel szintén hiánycikk, konzerveket és száraztápot
egyaránt szívesen fogadnak.
Az Etele pláza sem először
segít a háború kárvallottjain.
A Futureal–Cordia–HelloParks
vállalatcsoport az orosz invázió
kezdete óta 300 millió forinttal,

tek a menekülteknek – számolt
be segélyakcióikról Szili Tímea.
A Futureal marketing és kommunikációs igazgatója hozzátette: mivel a háború áldozatainak
legnagyobb kihívása lakhelyet
találni, a Cordia saját tulajdonú
lakásait is felajánlotta a menekülőknek.
Az összegyűlt adományokat
az önkormányzat szállítja el
a kárpátaljai magyar községbe,
Benére, ahol a helyi lakosság,
valamint a keletről érkező menekültek között osztják szét. –
Március óta folytatunk gyűjtést

A 21. század kihívásai, kérdései és válaszai a magyarországi kábítószer-prevenció
vonatkozásában címmel tartottak fórumot június 27-én az önkormányzat Bocskai
úti épületében. Varga Gergő önkormányzati képviselő, közbiztonsági tanácsnok
köszöntője után az érdeklődők a droghasználat mai társadalomra gyakorolt szocio
lógiai és pszichológiai hatásairól hallhattak. A kerületi rendőrkapitányság bűnmeg
előzési előadója is beszélt napjaink drogprevenciójáról, valamint a Budapesti
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum aktualitásairól. Végül kötetlen beszélgetésben
vehettek részt a fórumra látogatók.

Elhunyt Zsembery Gyula
Hosszú betegség
után, június 4-én
elhunyt Zsembery
Gyula, aki
1994–2002 között
Albertfalva önkor
mányzati képvi
selője és egyebek
közt az oktatási
bizottság elnöke
is volt. Korábban
már a Petőfi
Sándor Általános Iskola technikatanáraként
és az úttörőcsapat munkájának szervezőjeként is
rendkívül aktív életet élt.
Az Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány kura
tóriumi elnökeként lokálpatrióta szemlélettel
és szociális érzékenységgel támogatta a hátrá
nyos helyzetű gyermekeket, táborokat szervezett,
az elesetteket felkarolta. Az 1995-ben alapított
Petőfi Musical Stúdió (akkor Petőfi Diákszínpad)
munkáját több, köztük erdélyi testvérvárosi kirán
dulás és előadás szervezésével is segítette. 2005ben A XI. kerület gyermekeiért címmel tüntették ki.
Zsembery Gyula 78 esztendős volt.
Hamvait július 29-én 13.30-kor az Új Köztemető
53-as parcellájánál szórják szét. A család kéri
az emlékezőket, hogy egy szál virággal vegyenek
részt Zsembery Gyula búcsúztatóján.

Fotó: facebook.com
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KUTYAKÖTELESSÉGÜNK
A MINKET ÉRINTŐ
PROBLÉMÁKKAL
Interjú
Molnár
FOGLALKOZNI
Áronnal

„A kalász arra hajlik,
amerre fúj a szél,
mi vagyunk a szél, a szél bármit elér”
A színházat átmenetileg maga
mögött hagyta, filmeket forgat,
és szívügye a közélet. Molnár
Áron 2018-ban hívta életre a noÁr
mozgalmat, amely a jövő generációjának szabadabb gondolkodásáért küzd a művészet,
a párbeszéd és a tettek eszközeivel. A színésszel kultúráról,
társadalmi kérdésekről és a droghasználatról is beszélgettünk.
 Nemrég tért vissza New Yorkból, egy
összművészeti fesztiválról. A Hungary
LiveFestivalon több tánc- és színi előadás,
kiállítás, animációs és dokumentumfilm
mellett a Toxikomát is levetítették. Ebben ön játssza a főszerepet. A mozi Szabó
Győző színész drogos múltját dolgozza fel
önéletrajzi regénye alapján. Hogyan fogadták a filmet?

egy politika- és pártmentes környezetben,
kulturális párbeszéddel képzeli el…

A politikamentesség és a pártmentesség nem
ugyanaz. A politika ókori görög eredetű szó:
közéletet, közéleti szerepvállalást jelent. Mindenki foglalkozik vele, még ha nem vallja is
be. A boltban is megvitatjuk, mennyibe kerül
a kenyér. Ezzel az égvilágon semmi baj. Sőt,
kutyakötelességünk a minket érintő problémákkal foglalkozni. Nem kell a politikától berzenkedni, hiszen ez vezet el a kérdésekhez, a véleményalkotáshoz, majd a valódi változáshoz.

 A noÁr azonban a pártmentes párbeszédet is hangsúlyozza, miközben olyan
kérdéseket vet fel, amelyek egy konkrét
narratívát érintenek. Ilyen például az oktatás, a bevándorlás, a migráns és a bevándorló szavak közötti különbség.

Alapvetően nem, de soha ne mondd, hogy
soha. Nekem a jelenlegi pártpolitikát szimbolikusan leképezi a parlamentnek csúfolt színház, amelyet a saját szemszögemből nézve
leginkább a ketrecharchoz tudnék hasonlítani. Nem tanultam a feszítési, szorítási, fojtási
technikákat, mikor lehet könyökkel ütni vagy
belső combot rúgni. Az Országgyűlésben
lévők 30-40 éve gyakorolják ezt a küzdősportot, pillanatok alatt összevernének.
A mostani parlamenti felszólalások felesleges és értelmetlen stand up comedyként hatnak. A vitakultúra totális szégyene, ami ott
zajlik, és csupán azt bizonyítja, ki mennyire
jó felszólaló, vagy éppen tapló. Akkor nyer
majd egy ellenzék, ha a népet képviseli mindenek, így a pártpolitika felett is. Nekünk,
polgároknak pedig első lépésként vissza kell
nyernünk a társadalmi önazonosságunkat.

mindig tudja, mi történik velünk, és havi
rendszerességgel támogatja a mozgalmat; ott
van minden eseményünkön. Továbbá a feleségem, aki szintén a noÁr alapítója, partner
és társ abban, hogy a közügyeket megvitassuk. Mindig megbeszéljük, mit hogyan dolgozunk fel.

 Szakmailag ki vagy kik voltak meghatározók?
Nem volt mesterem, mindig a saját utamat
jártam. Szivacsként szippantottam be mindent. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen A mai színház kérdései című órákon
Upor László egyszer levetítette nekünk Charlie Chaplin unokájának újcirkuszi előadásait.
Soha nem felejtem el, amikor azzal szembesültem, hogyan lehet a színház kereteit lebontani. Rám nem feltétlenül emberek, inkább

Sokan érdeklődtek, amerikaiak és magyarok
egyaránt. A New York-i vetítés után a közönségtalálkozón sokkal bátrabban kérdeztek,
mint Magyarországon szoktak. A nézők interaktívabbak voltak. Amerikában egyszerűen más a vitakultúra, a néző és a színész
közelebb áll egymáshoz. New Yorkban azonnal rákérdeztek, hogy drogoztam vagy drogozom-e. Egyébként nem.

 Mitől lett hiteles?
Csak remélni merem, hogy az voltam. A forgatás előtti három hónapban kezdtem a felkészülést. Heti négy-öt alkalommal találkoztam
aktív és volt szerhasználókkal, illetve brutális
történeteikkel. Dudits Dénessel, a film pszichológiai szakértőjével is rendszeresen beszéltem. Azt akartam, hogy a nézőt beszippantsam a történetbe: érezze a színeket, szagokat,
a téma súlyosságát. Az is jót tesz egy alkotásnak, ha társadalmi kérdésekkel foglalkozik.

 A noÁr nevű társadalmi kérdéseket boncolgató mozgalmat 2018-ban hívta életre.
Ennek célja, hogy a jövő generációja szabadon gondolkodjon, része legyen a társadalomnak és a művészetnek. Mindezt

A politikamentesség és
a pártmentesség nem ugyanaz.
Mindenki foglalkozik vele,
még ha nem is vallja be. Sőt,
kutyakötelességünk a minket
érintő problémákkal foglalkozni.
Jelenleg a parlamentben kétharmados
többség uralkodik, brutális dekadenciával,
egy totális lejtmenet eredményével. Ha
a most regnáló kormány olyan, a társadalmat, illetve a jövő generációját súlyosan
érintő döntéseket hoz, amelyek következményei beláthatatlanok, akkor természetesen beléjük állunk. Ha tavasszal az ellenzéki összefogás nyert volna, és záros
határidőn belül nem ért volna el gyökeres
változást, akkor páros lábbal álltunk volna beléjük is. A mostani főpolgármester
és a főpolgármester-helyettes lépését is
erősen kritizáltuk, amikor a Vígszínházat,
illetve Eszenyi Enikőt érintő vizsgálatot
inkompetens emberekkel végeztették el.
Az érintettek tanúvallomását konkrétan
megsemmisítették.

 Tervezi, hogy politikai porondra lép?

Ha még írok új számot,
az egyiknek ez lesz a refrénje: „a kalász arra hajlik,
amerre fúj a szél, mi vagyunk
a szél, a szél bármit elér”. A kalász
a politikus, a szél a társadalom.

 Kik segítettek abban, hogy ezekre a problémákra felfigyeljen?
Csodálatos családom van. Meghatározó volt,
hogy a szüleim miként és miről beszélgettek
velem. A húgom, Molnár Imola rendkívüli
gondolkodó, fantasztikus intelligenciával,
ő Amerikában tanult, mesterszakon végezte
el az antropológiát. Vele mindig élmény beszélgetni bármiről: kultúráról, társadalomról.
Édesanyám és édesapám is ilyen. Édesanyám
a noÁr-koordinátorok vezetője. Édesapám

Fotó: noar.hu

A Trónok harca sorozat első részében Jaime
Lannister kilök egy gyereket az ablakon. Ehhez képest az utolsó évadban már neki szurkolunk, mert a színész egy jól megírt, komplex szerepet játszik. Egy jó szerep sosem csak
szimpatikus. A Toxikomában is az volt a lényeg, hogy egy olyan ember kábítószer-függőségből kivezető útját mutassam be, akit nap
mint nap látunk a tévében. Egy, a médiából
ismert személy titkait, félelmeit és a félelmeinek kezelését kellett láttatnom, és azt, hogy
a droghasználat mitől foszt meg valakit. Nem
az volt a cél, hogy rokonszenves legyek.

Fotó: noar.hu

 A filmben meglehetősen agresszív, antipatikus figurát alakít. Szívesen vállalta?

Épp ezen gondolkodtam a minap. Az biztos,
hogy szinkronban nem vagyok jó, nincs hozzá
ritmusérzékem. Legszívesebben közügyekkel
foglalkoztam eddig, azt hittem, hogy a noÁrral
teljesedett ki az életem. Ez függőséggé vált. Most
meg kell állnom egy időre. Kérdéseim vannak,
nem állításaim. Végig kell gondolnom az elmúlt
négy esztendőt, és azt, hogy merre tovább a választások után. A filmezés jobban foglalkoztat
most, mint a színház. Szeretek hónapokat készülni egy szerepre. Érdekes a filmezés kockázata,
mert ott nincs javítási lehetőség, mindig az adott
napon kell jelen lenni. Ha a színházban hosszú
egy próbafolyamat, van idő megsértődni, veszekedni, kibékülni, ezért sokkal jobban szeretem
a rövid, gyors próbafolyamatokat.

élmények, társulatok, filmek
és dokumentumfilmek hatottak.
Ilyen volt például a színház irányába
elindító Krétakör, amely új perspektívát
nyitott meg előttem.

 És a Vígszínház?
Sok pozitívuma volt a Vígszínháznak. Ott
találkoztam például Lengyel Tamással, akivel
a mai napig közeli barátok vagyunk. Rendszeresen játszottunk együtt. Remélem, ez
így is marad. Ott tapasztaltam meg azt is,
mennyire vagyok mentálisan és szakmailag
terhelhető. Továbbá az anyagi kereteimet.
Csak bizonyos előadásszám után nőtt a nevetségesen alacsony alapfizetésem. A Vígszínházban tanultam meg, hogyan kell meg-

dolgozni a pénzért. Minden hónapban volt
pár olyan nap, amikor akár három előadásban
szerepeltem. A Vígszínházban dolgozhattam
együtt Gothár Péterrel, Bodó Viktorral, Michal Dočekallal, Szőcs Artúrral. Művészileg
nagyon fontos találkozások voltak ezek, amit
a Vígszínháznak köszönhetek.

 Eszenyi Enikőt illetően többször markáns véleményt fogalmazott meg…
A Vígszínházban óriási csalódás ért Eszenyi
Enikővel kapcsolatban, akit eleinte nagyon
jó vezetőnek tartottam. Hihetetlenül izgalmas dolgokat csináltunk. Az Othello próbafolyamata előtt katonai kiképzésen vettünk
részt, és kungfuzni tanultunk. Együtt játszhattam Nagy Zsolttal, akit 15 évesen láttam
először a Krétakörben, számomra ő volt ak-

kor „a” színész. Egy színpadon állhattam
Fekete Ernővel. Őrületes élmény volt. Aztán
valaki azt javasolta, hogy hagyjam ott a Vígszínházat, amilyen gyorsan csak tudom.
Először nem értettem, miért. Csupán két-három év múlva láttam meg, hogyan emészti
fel Eszenyi Enikőt saját cezaromániája. Hiába harcoltam évekig a színház falai között
a hatalommal való visszaélése és abúzusai
ellen, egyre csak romlott a helyzet. A szövetségesek lemorzsolódtak. Ezért szem előtt
tartva azt, hogy nem küzdhetek mindenki
másért állandóan, a saját jövőmre kellett
koncentrálnom. Így eljöttem.

 Most szabadúszó. Kiderült, hogy melyik
munkát szereti a legjobban: filmet, színházat vagy a szinkront?

A noÁr küldetése

 Színészkedik a mindennapokban?
A nagymamám rendszeresen hív művész úrnak. Többször mondta, hogy én minden nap
játszom. Ez egy ideig bántott. Aztán rájöttem,
megfogalmazta arra a kérdésre a választ, hogy
miként dolgozom színészként. Azt szeretem, ha
a szerep szövetébe a színész élete is belefonódik, még ha a szerep totálisan ellentéte is a jellememnek. A Holtai Gábor rendezte Második
kör című filmben Lovas Rozival játszottam egy
introvertált figurát. Ugyanakkor ebben a szerepben is volt olyan momentum, amely a valós
életem része. Én nem az életben játszom. Inkább a szerepbe teszem bele az életem.
Tóth Kata

A noÁr mozgalmat Molnár Áron hívta életre 2018-ban. Az alapítók célja, hogy a művészet,
a párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást tudjanak elérni. Pártpolitikától függetlenül azért küzdenek, hogy az emberek tudatos, cselekvő társadalmat alkotva szabadabb
és nyitottabb országban éljenek. Videoklipekkel, dalokkal, civil szervezetek támogatásával, közösségi oldalakon közzétett bejegyzésekkel hívják fel a figyelmet a mozgalom által
fontosnak vélt társadalmi kérdésekre. A FreeSZFE ügyét is felkarolták: Molnár Áron is
erre az egyetemre járt, ezért tekintette szívügyének, hogy a mozgalom kiálljon az intézmény függetlenségéért. A témában gerillareakcióként készített klippel szolidaritást vállaltak a diákokkal. A kultúra függetlenségéért folytatott küzdelmükben a mozgalom tagjai a párbeszéd fontosságát hangsúlyozzák. Úgy vélik, a tao eltörlésével és a színházak
támogatási rendszerének átalakításával ugyanúgy az egyeztetés hiánya volt a probléma,
mint a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgában. A Mi vagyunk a szél című számmal az ökológiai vészhelyzetre hívták fel a figyelmet. A gyermekek elleni erőszak a noÁr
egyik legérzékenyebb témája, erre reflektáló zenei alkotásuk címe az egyik lehetőség
a megoldásra: 116-111 (ez a segélyhívó Kék Vonal telefonszáma). A noÁr a kezdetek óta
nyíltan politizál, azaz közügyekkel foglalkozik. Cselekvő polgárság címszó alatt minden
választópolgárt arra biztat, hogy vegye ki részét a politikából, „hiszen a demokrácia nemcsak a szabadságot jelenti, de kötelességekkel is felruház minket”. Lobbiznak az oktatás
függetlensége és az LMBTQ-közösség egyenjogúsága mellett is.
A noÁr tagjainak, aktivistáinak száma folyamatosan nő: több mint 170 állandó támogatója van, YouTube-videóikat már csaknem 5,2 millióan látták, a Facebookon több mint 70
ezren követik a mozgalom tevékenységét.

Fotó: fortepan/Zainkó Géza
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Az Ínség-szikla zátonya

Újbuda északi határán, a Szabadság hídnál van a Dunában
az Ínség-szikla, amely csak 95 centiméternél kisebb vízállás mellett bukkan felszínre (legutóbb 2018 augusztusában
volt erre példa). A homokkőzátony valaha a hajósok réme
volt, ma is bóják figyelmeztetnek rá. Nevét onnan kapta,
hogy ha az emberek meglátták, akkor tudták, aszályos,
ínséges idők következnek. A szikla egy zátonysor része
volt, amelynek legtöbb tagját a rakpart 1900-as kiépítésekor felrobbantották; 1941-ben ezt is el akarták bontani, de
a munka nem indult meg, és 1945–46-ban, a folyó aknaés bombamentesítésekor sem valósult meg.
A Szabadság híd építésénél felhasználták az Ínség-szikla
meder alatti folytatását: arra épült a budai pillér. A 4-es

A Duna kiszámíthatatlan voltát sokszor megtapasztalhatták a part mentén élők, a 11. század elejétől 1838-ig 54
nagy árvízről van írásos említés. A folyó szabályozása
előtt a mai Lágymányosnál volt a Kopaszi- és a Nyúlfutá-

Lágymányos
Budapest létrejöttekor,
1873-ban még mocsaras
terület volt, a mai
Műegyetem helyén
a Duna hullámzott

si-zátony, amelyek a Csepel-szigettel együtt gátolták a tavaszi jégvonulást, így rendszeresek voltak a jeges árvizek.
Már 1694-ben kísérletet tettek a meder keresztmetszetének
megállapítására az árvízvédelem előkészületeként, ám
mint az 1838-as jégár is bizonyította, a megvalósítás nem
haladt előre. Az 1876-os áradás a mai Újbudát és Óbudát
sújtotta legjobban, de még a 20. században is többször
szenvedett a város árvizektől.
Budapest árvízvédelmét mára megoldották, de a várható
vízmennyiség még okoz meglepetéseket, miután a Duna
teljes vízgyűjtő területe 817 000 négyzetkilométer. A vízügyi előrejelzés alapvető fontosságú a hajózás, a lakosság
és a gazdálkodók számára. Sokáig a mellékfolyók vízhozama alapján készültek a prognózisok, ma már matematikai modelleket használnak, figyelembe véve a csapadék
mennyiségét, állapotát, a hőmérsékletet, a szelet, az emberi
tevékenységet.
A Duna vízszintjének ingadozása meghaladhatja a nyolc
métert, a 24 órás áradás nagysága a két métert is elérheti.
A túl sok, illetve túl kevés víz egyaránt gondot okozhat

Fotó: fortepan/FŐMTERV
Fotó: fortepan/Weygand Tibor

Fontos kereskedelmi útvonalként, illetve vízkészlete
és élővilága révén évszázadokon keresztül meghatározta
a térség gazdaságát, településeinek életét. Újbuda mai városképét a 19. század végén kezdődött mederszabályozási
munkák alakították ki. Lágymányos Budapest létrejöttekor, 1873-ban még mocsaras terület volt, a mai Műegyetem helyén a Duna hullámzott. A szabályozás után lakóépületek, gyárépületek és egyetemek sora talált otthonra
a partszakaszon.

Egy szeszélyes folyam

metró tervezőinek azonban fejfájást okozott a sziklazátony,
utána ugyanis a folyó felgyorsul és kimélyíti medrét, ami
megnehezítette a biztonságos fúrást a területen.

Az Ördögároktól
a Hosszúréti-patakig

A Dunát leszámítva a XI. kerület szegény felszíni vizekben, az Ördögárok és a Hosszúréti-patak közt alig akad élő
vízfolyás. Ez nem volt mindig így, sőt, ma is folyik a víz
Újbudán, csak éppen többnyire a föld alatt, mint például
az Ördögárokban, amely a kerület északi határán éri el
a Dunát.
A budai hegyek vizét levezető Teufelsgraben nem véletlenül kapta nevét az ördögről: tudott veszélyes lenni.
Szabályozása, lefedése a 19. században vált égetően szükségessé, mind az áradások, mind a patakba ömlő szen�nyvíz bűze miatt. A közmunkatanács 1873-ban indította
el a munkálatokat, az Ördögárok azonban még két évvel

Fotó: fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór

A mai Újbuda területének fejlődését már
a kerület létrejötte előtt nagymértékben
befolyásolta a Duna, amely nemcsak
Magyarország, de Európa egyik szimbolikus
folyója is. Tíz országon halad át, vízgyűjtő
területe további hetet érint, partjain ma
négy főváros emelkedik: Bécs, Pozsony,
Budapest és Belgrád.

a hajósoknak. Ha túl alacsony a szint, akkor a hajók zátonyra futnak; ha túl magas, nem férnek át a hidak alatt
(több emelhető vagy billenthető hidat is terveztek már a budapesti szakaszra).

Újbuda
és a Duna

Fotó: fortepan/Szémán György

Újbuda
értékei I.
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később is megmutatta erejét: 1875 júniusában házakat sodort el az ár, miután az elkészült boltozatok több helyen
beszakadtak. Azóta nem volt katasztrófa, de 2013-ig, a csepeli szennyvíztisztító munkába állásáig rengeteg budai
szennyv íz került a patakon át a Dunába.
A Hosszúréti-patak (más néven Kőérberki-patak) a torbágyi erdőben fakad, és Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs,
Törökbálint, Diósd esővizét felvéve éri el a Dunát. Élővilága az utóbbi években megújult, megjelentek a bütykös
hattyúk, gyakori a tőkés réce. Régen a halállomány is gazdag volt, mára azonban nagyrészt eltűnt, miután 1975-ben
a Fehérvári úti szakaszt 400 méter hosszan lefedték, hogy
itt vezessék el a gazdagréti lakótelep csapadékvizét.
A mai Villányi út és Bartók Béla út vonalában valamikor
időszakos vízfolyás húzódott, ezt a dél-budai várostengely
megépítését szolgáló 1911-es tervek alapján számolták fel.

Hajómalmok Dél-Budán

Régen a városok és falvak képéhez szervesen hozzátartoztak a malmok, és a gőzerő elterjedéséig Magyarországon leggyakrabban a vízfolyások lendületét használták fel
a malomkövek forgatására. Kisebb esésnél a malomkereket
alulról hajtották, hegyi patakoknál lehetőség volt a felülről
való „megcsapatásra” is.
Valamikor Budán az Ördögárok, a pesti oldalon pedig
a Rákos-patak mentén sorakoztak malmok, de a növekvő
lakosság ellátásához többre volt szükség. Megoldásként
kínálkozott a Duna, miután a 15. században kifejlesztették
a vízre építhető malmokat. A hajómalmok szerkezete az évszázadok során alig változott. Általában a part felőli oldalon
volt a gerendákból ácsolt házhajó: ebben helyezkedett el egy
vagy több malommű, kőből faragott kerekekkel. A másik
elem a völgyhajó volt, ez egyensúlyozta ki a szerkezetet.
A két részt erős gerendák kötötték össze, köztük forgott a lapátkerék, amelynek energiáját fából faragott szerkezet adta
át a malomköveknek. A búzát, majd az őrleményt csónakokon vagy pallón vitték a malomhoz, illetve onnan a partra.
A hajómalmokat kötéllel, ritkábban lánccal rögzítették, olykor vasmacskához, de általában inkább a mederbe,

nem a Mechwart András által tökéletesített, acélhengerekkel dolgozó hengerszékekkel őröltek, sokkal egységesebb,
finomabb lisztet adtak. Ez lett a hajómalmok végzete: az I.
világháború elejére eltűntek a város képét sokáig meghatározó szerkezetek.

A bőgőshajótól a tolóbárkáig

Újbudának az ókor óta van „hatsávos országútja”, igaz,
nem szárazföldön, hanem vízen. A Dunán már a rómaiak is közlekedtek: kiváló, kövezett útjaikon a gyalogosok
és a lovasok jártak, az árut jobbára vízen szállították, állatokkal vagy rabszolgákkal vontatott hajókon. A Duna
később is elsőrendű szállítási útvonal maradt. A 17–18.
századra alakult ki egy jellegzetes dunai-tiszai hajótípus,
amelyet sajátos orrdíszítése miatt bőgőshajónak hívtak,
másik neve fedeles hajó volt, ugyanis zárt tetővel készült,
hogy megóvják a gabonát a nedvességtől. A 200–250 tonna
befogadóképességű, lapos fenekű, fából készült bárkákat
Komáromban, Óbudán vagy Szegeden építették, és általában a hajós mester egész életében kitartottak, családja otthonául is szolgáltak. A bőgőshajók alkonyát a vasuszályok
hozták el, azok élettartama ugyanis jóval nagyobb volt.
Mára a Dunán motoros hajó is alig akad a belváros alatti
szakaszon. Olykor egy-egy szállodahajó tart a Duna-delta
felé, feltűnnek önjáró uszályok, de a régi forgalom, amikor
még a rádió is bemondta, hogy „hajóvonták találkozása tilos”, úgy tűnik, a múlté.

Szőlők és gyümölcsösök
emlékezete

A Duna-parti területeken a robbanásszerű városfejlődésig a mezőgazdaság dominált. A 19. század végi filoxéravészig szőlóművelésből, borászatból élt Buda,
ezen belül a Gellért-hegy, a Sas-hegy és a mai újbudai
Duna-part lakóinak jó része. Fontos volt a rozstermelés is, elsősorban nem a gabonáért, hanem a szalmáért.
A szegényebb nők és gyerekek egész télen fonták a szőlő
kötözésére használt rozsszalma kötelet, amelynek köte-

Fotó: fortepan/Surányi Sándor – György József.jpg

aktuális

a vízsodorral szemben levert karóhoz, a tönkhöz. Ennek
elvileg a víz színe fölé kellett nyúlni, rajta nappal színes
rongy, éjjel lámpa figyelmeztette a hajósokat. Ám a Duna
vízállása erősen ingadozott, így a karó vége gyakran a víz
színe alá került. A lejtmenetben haladó hajók könnyen
ráúszhattak – vagyis tönkre futottak, tönkre mentek.
A 19. század második felében gyorsan gyarapodó Pest
és Buda kiváló megélhetést nyújtott a hajómolnároknak.
Az 1873-ban egyesült Budapest gazdasági fellendülése
nyomán azonban egyre fokozódott a gőzhajó- és az uszályforgalom. A hajótulajdonosok lobbija erősebbnek bizonyult a malomtulajdonosokénál, és 1888-ban a közmunka- és közlekedésügyi miniszter nem engedélyezte új
hajómalmok felállítását. A jogszabály előkészítésekor készült felmérés szerint a déli Duna-szakaszon összesen 102
hajómalom volt – 1912-re kilenc maradt meg.
A fogyatkozásban nagy szerepet játszottak a Soroksári
úti gőzmalmok is. Ezekben már nem malomkövekkel, ha-

geit tavasszal vitték le a borospincékbe, hogy a nedves
levegőben megpuhuljanak.
A filoxéra okozta pusztulással párhuzamosan terjeszkedett
a dél-budai iparnegyed, a szőlők helyét gyárak és műhelyek vették át. Hamarosan feledésbe merült a Weinmesser
(oltókés, kacorkés), a Spiess (ültetőfúró), a főfás, kősúlyos
pampresszek (Baumpresse), azaz a mustsajtók emléke. (A
német neveket az magyarázza, hogy a budai szőlősgazdák
jellemzően azoknak a szászországi telepeseknek a leszármazottai voltak, akiket Mária Terézia és II. József hívott
Magyarországra.)
Jelentős szerepet játszott a gyümölcs- és zöldségter
mesztés is, Albertfalva mellett például egy 42 holdas
gyümölcsészet volt. A bolgár kertészek Dél-Budán a 19.
században építették ki kertjeiket, ezek a vízrendezés,
később az ipar kiépülése nyomán húzódtak mindinkább
vissza, végül a mezőgazdaság kollektivizálása és államosítása végzett velük.

egészség
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Évente akár húszezren is adnak vért a Karolina úton

Reggeltől estig várja
a véradókat az OVSZ
A Karolina útra
jellemzően buda
pestiek érkeznek,
azon belül is első
sorban a dél-budai
részről, valószínűsít
hető tehát, hogy ez
az újbudai lakosság
leggyakrabban
látogatott véradó
helye. Dr. Nagy
Sándor szakmai
főigazgató-he
lyettes felhívta
a figyelmünket,
hogy nagyon sok
felsőoktatásban
tanuló diákot is
fogadnak, ami nem
meglepő, tekintve
a közelben talál
ható egyetemeket.
Újbuda ad otthont
a magyarországi
egészségügyi
ellátórendszer
egyik legfontosabb
háttérintézményének,
az Országos Vérellátó
Szolgálat (OVSZ)
központjának. A Karolina
úton már a múlt század
derekán is több kórház
működött, maga az OVSZ
az ezredforduló óta szolgálja itt a betegeket.
Május végi látogatásunk hétköznap
ebédidőre esett, de ekkor is nagyban zajlott a véradás a főépület
földszinti részén kialakított, szépen felújított helyiségben. Dr. Nagy
Sándor szakmai főigazgató-helyet-

tes elmondta, hogy ez az intézmény
hazánk legnagyobb vérfeldolgozó
központja, egyben legnagyobb vérgyűjtési helyszíne, ahol heti öt napban reggel héttől este hétig várják
a véradókat. Naponta 80–120-an,
de előfordul, hogy 150-en is jelentkeznek itt véradásra, éves szinten
ez 20 ezer főt is jelenthet.
Kevésbé köztudott, hogy a Karolina úti komplexum főépülete

mellett található egy másik
is; itt dolgozzák fel és tárolják a közép-magyarországi
régióban levett vért, ami
éves szinten 140–150 ezer
egység kezelését és nyolcvan egészségügyi intézmény
ellátását jelenti. Itt található
továbbá a központi laboratórium, ahol a különböző készítmények szűrését, kivizsgálását
és elosztását végzik. A szolgálatnak országszerte 1200 munkatársa van, ebből a Karolina
úton jelenleg körülbelül 400-an
dolgoznak. Az OVSZ-ben működik jelenleg az országos immungenetikai laboratórium, de
itt koordinálják a magyarországi
szervtranszplantációt is, azaz
a beültetésre váró szervek eljuttatását a hazai vagy nemzetközi
centrumokba.
N. A.

A magyarországi szervezett vérellátás története az 1950-es évekre nyúlik vissza.
A Karolina úti komplexum korábban Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet
néven részben fekvőbeteg-ellátó intézményként működött. Több intézmény átszer
vezésével jött létre 2000. július 1-jén az országos vérkészletért felelős Országos
Vérellátó Szolgálat, amely már kizárólag vérgyűjtéssel, levett vérek laboratóriumi
kivizsgálásával és vérkészítmények előállításával foglalkozik. A levett vérminták
általános kivizsgálása és a készítmények előállítása országszerte a regionális
központokban történik, de van néhány speciális szűrővizsgálat és készítmény, amit
csak a Karolinán lehet elvégezni, illetve előállítani. Az OVSZ munkatársai reggel
héttől este tíz óráig vizsgálják a beérkező anyagokat. Az ultramodern szűrő-kivizs
gáló részleget idén áprilisban helyezték üzembe. A szűrés immunkémiai módszerrel
történik, szigorúan meghatározott vizsgálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy egy-egy
levett vér kiadható legyen. A vércsoportszűrés is itt zajlik, szintén szigorú protokoll
szerint. Ebben a fázisban még manuális vizsgálatok is folynak, de 24–48 óra alatt
mindig végeznek. A rostán át nem menő minták száma naponta általában tíz alatt
van. A készlet jelenleg megfelelő, ám a nyári szabadságolások idején kicsit mindig
csökken a véradói kedv, amin az OVSZ kampányok szervezésével igyekszik javítani.

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

Június 15.–augusztus 25.
Én, én, én meg az Irén –
Budapesten a helyzet változatlan
Kukovecz Irén Ágnes és Merza Gábor párhuzamos fotókiállítása. A kettős tárlat hétköznap 10–16 óráig látogatható.
Június 29. 19.00
Nyári este – a Gesualdo Kamarakórus
és a Cser Miklós Kamarazenekar közös
koncertje
Az AKH évadzárásaként egy könnyed
és sokszínű nyári estére hívja a közönséget. A koncert első részében madrigálok
hangzanak el, afféle karakterdarabok, melyek egy-egy életképet jelenítenek meg. Ezt
követi Joseph Haydn „napszak” szimfóniái
közül az utolsó, „Az este”, amely négy esti
jelenetet idéz fel. A program zárásaként
újra kórusművek szólalnak meg, de ezek
már az álom, a megnyugvás, az elengedés
jegyében adnak zenei jó éjt puszit. A részvétel ingyenes.
NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Az Albertfalvi Közösségi Ház július 18-ától
augusztus 5-éig karbantartási munkák miatt
zárva tart.

Augusztus 29. 18.00
A Magyar Fotográfia Napja
A Füvészkertben jártam. Az APS Fotóstúdió
csoportos kiállításának megnyitója. A tárlat
szeptember 16-áig látogatható, hétköznap
10–19 óráig.
Albertfalva anno – retro
Az albertfalvai fotók gyűjtése folytatódik.
Idézzük meg és rögzítsük a régi Albertfalvát,
hogy minél többen láthassuk, és majd az utánunk jövők is megismerhessék! A fényképeket kétféle módon lehet eljuttatni: papíralapon az Albertfalvi Közösségi Házba kérjük
behozni a képeket, ahol beszkenneljük azokat. Elektronikusan pedig minél nagyobb
felbontású jpg formátumban várjuk a felvételeket az akh@ujbuda.hu címen.
Naprakész programajánlat, információk: facebook.com/Albertfalva200

Albertfalvi Helyés Iskolatörténeti
Gyűjtemény
1116 Budapest, Pentele
utca 8.

Repülés madártávlatból – az egykori repülőgépgyár Albertfalván
A kiállítás korabeli fotókon és maketteken
keresztül mutatja be, milyen is volt az egy
évszázaddal ezelőtt Albertfalva keleti felén

A tárlat megtekinthető szeptember 14-éig
munkanapokon a programok függvényében.

TÁBORAJÁNLÓ:

elterülő repülőgépgyár. A gyár fénykorában
1700 főt foglalkoztatott és 1926-ig működött.
A belépés ingyenes.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

Japán csodái • Kézműves napközis tábor
Ismerkedés a japán kultúrával, a hagyományos japán művészeti ágakkal. 2022. július
4–8.
Iciripiciri báb és dráma napközis tábor
Művészeti tábor drámajátékkal és bábokkal.
2022. augusztus 22–26.

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.

Varázsvilág • Színjátszó napközis tábor
Ismerkedés a színészmesterség rejtelmeivel
2022. augusztus 8–12.;
2022. augusztus 15–19.

Július 2. 18.00–22.00 Rockklub
Közreműködik a Hestia együttes.

TANFOLYAM, FOGLALKOZÁS

Július 16. 9.00–14.00
Kelenvölgyi Elöltöltősfegyver-börze
Augusztus 13. 9.00–14.00
Kelenvölgyi Elöltöltősfegyver-börze
Augusztus 15–25. Kelenvölgyi bábkiállítás
Válogatás Császár Ágnes bábművész magángyűjteményéből.
Augusztus 26. 17.00
Nemes Takács László kiállításának megnyitója

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

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest,Cirmos utca 8.

Június 17.–július 7.
Színes buborékok
Szimonidesz Hajnalka illusztrátor kiállítása. Facebook-oldalunkon
rövid ismertetőt találnak a tárlatról és az alkotóról. A belépés díjtalan.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Máris népszerű
Kiteljesedés plakátokon a bronzcorgi
Kollányi Julianna kiállítása az Újbuda Galériában

Karinthy Márton – Karinthytok; Harcsa Veronika –
Kassák-koncert; Grecsó Krisztián, Kollár-Klemencz
László, Oltai Kata – Formabontók. Az elmúlt több
mint öt évben egyebek közt ezekhez a XI. kerület
kulturális helyszínein bemutatott előadásokhoz készített plakátokat Kollányi
Julianna, az Újbuda újság
tördelője és tervezőgrafikusa. Alkotásaiból június
23-án nyílt tárlat az Újbuda Galériában, ahol szeptember 9-éig láthatók
az izgalmas művek.
Antal Nikolett, a Központ Újbudai Kulturális
Kft. kulturális igazgatója
a Fulfillment/Kiteljesedés
című kiállítás megnyitóján elmondta, a sokféleséget és sokszínűséget
egyvalami tartja össze.
Minden „kollányi julisan” jelenik meg: a színek
összekacsintása, a kompozíciók tudatos megválasztása, a betűkkel való
játék, a különböző rétegek

A plakátok tördelése és grafikai tervezése
által teljesedett ki Kollányi Julianna, az Újbuda újság munkatársának tevékenysége. Kollégánkkal az alkotási folyamatról, a tárlat címének
(Fulfillment) jelentéséről beszélgettünk.

 Mikor kezdtél tördeléssel foglalkozni?
1998 óta dolgozom a szakmában, eleinte a Tallózó
és a Napi Gazdaság újságokat tördeltem, később különböző éves kiadványokat (A 100 Leggazdagabb,
Kult50), havilapokat, könyveket és cégek arculatát
terveztem. Az újbudai médiának 2013-ban kezdtem
dolgozni, eleinte az Újbuda újságot és a kulturális
témájú Pont Magazint készítettem, 2017-től pedig
a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Karinthy
Szalon eseményeinek plakátjait tervezem.

 Milyen célzattal fordultál a plakátok felé?
Kreatív ember vagyok, szeretek alkotni. A plakátok készítésekor nagyobb szabadsága van a tervezőgrafikusnak, mint a kötöttebb újság- vagy könyv-

palimpszesztként egymásra játszatása. – Ezeket
teszi hozzá Juli azokhoz, akiket közben megjelenít, és egyúttal fölkínál a közönségnek – emelte ki
a kulturális igazgató.
T. K.

tördelésnél. Az események
képei ugyan meghatározzák
a stílust és színeket, viszont
a tipográfiát, az elrendezést saját
stílusomban alakíthatom, és ezzel hozzáadom magamat is az egyes alkotásokhoz.

 Ma már úton-útfélen plakátok hirdetnek mindent az utcákon, mitől mások a tieid?
Igyekszem feszegetni a határokat. Nem minden
esemény, fellépő engedi ezt meg, de ha egy kis
játékot, szokatlan elrendezést tudok belevinni egy
plakátba, már elégedett vagyok. A közönséget meg
kell hökkenteni, „dolgoztatni” kell.

 Mit gondolsz, mire figyelnek fel leginkább az
emberek?
Mindenképpen a különleges, szokatlan dolgokra.
Ma már mindenhonnan reklám kiabál ránk, igyekezni kell új megoldásokkal, meglepő dolgokkal
előrukkolni.

A Budapest több pontján
található miniszobrok
formázhatnak állatot,
tárgyat vagy növényt,
többségüket biztosan
fényesre simogatják
a járókelők. Az Allee
közelében található
szobrocskát készítő
Plank Antalt az alkotás
folyamatáról, a bronzról
és a corgi fogadtatásáról kérdeztük.

 Nem az Allee-nál lévő corgi
kutya az első Plank Antal-miniszobor. Készített már ilyen
meglepetésalkotásokat a Széll
Kálmán térre és Kőbányán,
az Újhegyi sétányra. Ennyire
népszerű ez a műfaj?
Igen. A Széll Kálmán tér rekonstrukciója idején elhagyott pénztárcát, gördeszkát, stilizált madárkát
és esernyőt ábrázoló miniszobrok
születtek. Egyikük már szinte csillog, annyit simogatták
az arra járók. Kőbányán a kerület történelme adta az alaptematikát, az Újhegyi sétányon az ott

talált őskori halcsontok alapján
rekonstruált halszobrot készítettem. A környék bor- és szőlőkultúrájának szőlőlevéllel és -fürttel
állítottunk emléket. Az emberek
többsége pozitívan fogadja ezeket a műveket, hiszen méretüknél fogva kedvesek, és váratlanul
bukkannak rájuk. Tényleg meglepetést szereznek. Én magam
is szeretem ezeket az alkotásokat: izgalmas bronzzal dolgozni,
fémet önteni, rendkívül nemes
az anyag, és látványos művek
születnek belőle.

 Az Allee corgijának
milyen volt a fogadtatása?
Már a kiskutya elhelyezésekor kisebb tömeg gyűlt
össze, és mosolyogva
nézték, fotózták a kiállítás, szerelés folyamatát.
Az egyik kisgyerek haza
akarta vinni a szobrot.
Egyből adódott is a kérdés, mennyire vannak biztonságban ezek a művek.
Egyrészt igyekszünk alaposan leragasztani őket.
Másrészt pozitív meglepetés, de a 2015 óta a város több pontján látható alkotások
sértetlenek. Az emberek tényleg
szeretik őket.

 Önnek van kutyája?
Igen. Ezért is támogattam a kutya
formát. A felelős állattartás rendkívül fontos: a gazdának tudnia
kell, milyen kötelezettségei vannak. Az eb társas élőlény, akiről
gondoskodni kell. Csak olyannak
való házi kedvenc, aki vigyázni is tud rá. Amúgy nem a corgi
az első kutya formájú szobrom,
egyszer egy menhely számára
készítettem egy bronz minidaxlit.

T. K.

mozaik
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fogadóórák

Újbudán is lezajlottak a ballagások az általános iskolákban

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.

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

 A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi elérhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111
Bp., Budafoki út 9–11., nyitva tartás: június–július hónapban: hétfőtől csütörtökig 12.00–17.00, pénteken 9.00–
14.00 óráig. Augusztus 1-jétől 20-áig az iroda zárva tart.
Mobil: +36/20/2000-781, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, web:
facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.
com/simicskoistvan.

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

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

 A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv.

A KDNP-iroda nyári szünet miatt június 13-ától zárva tart.
Augusztus végétől újra várjuk a kedves érdeklődőket!

„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 országgyűlési képviselőjénél, Novák Elődnél lehet érdeklődni (novak.elod@mihazank.hu), illetve a párt
önkormányzati képviselőjénél: Szecsődi Patrik (szecsodi.
patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda. A Bartók Béla út 96. alatti
iroda nyitva hétfőn 16–19, kedden 15–18, szerdán 9–12, csütörtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.

 A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI

 A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

OROSZ ANNA (MOMENTUM) ogy. képv.

Fogadóórára bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: orosz.anna@parlament.hu

TÓTH ENDRE (MOMENTUM) ogy. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Telefon: +36/70/618-0092.
E-mail cím: toth.endre@momentum.hu
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/379-9163-as
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen
Előzetes egyeztetés alapján; +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu
Telefon: +36/70/560-3919

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.

 A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

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

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

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

apróhirdetés

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

 Lakás, ingatlan

 Szolgáltatás

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

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!
VÁSÁROLNÉK felújítandó vagy új építésű
2-3 szobás lakást. T.: 06/70/325-4309.
NYARALÓT VÁSÁROLNÉK. Tel.:
06/20/378-4979.

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Bútormozgatással, takarítással. Tel.:
06/30/422-1739.
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok – ha
az kell, hogy jó legyen: 06/30/913-8245.
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezet-kezelés,
www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/9907694.
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Minőségi, precíz munka
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó
György. Tel.: 06/31/780-6430, 06/1/229-5694,
festesma.iwk.hu
CSÖPÖG? KILAZULT? Letörött? Nem
Záródik? Fúrni kell? Hívjon most! T.:
06/20/442-1411, www.ezermesterhazhoz.hu
GEO KLÍMASZERELÉS: klímatisztítás,
karbantartás, új klímatelepítés. Hívjon
bizalommal! Tel.: +36/20/381-0703.

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, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

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

SZECSŐDI PATRIK (Mi Hazánk) önk. képv.
Minden pénteken 8–11 óráig a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Egyeztetés:
szecsodi.patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700
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

 Oktatás
PRÉMIUM ONLINE zongoraoktatás 10–99
éves korig fiatal tanártól! Tudj meg mindent,
és JELENTKEZZ ITT, míg van szabad
helyem (utána várólista): www.ludmanyjanos.
hu, dr. Ludmány János

 Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/9660542.
VILLANYSZERELÉS azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
József villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP,
SZIFON, WC-tartály, radiátor, elzáró
villanybojler cseréje, javítása. 06/70/642-7526.
VILLANYSZERELÉS A–Z-ig.
FACEBOOK.COM/villanyember, 06/30/5126045.
VÍZSZERELÉST VÁLLALOK! Felújítás,
javítás, teljes körű kivitelezés. Séra Barnabás:
06/70/288-9954.

 Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen:
202-2505, 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.

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

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu
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 Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában: 06/30/2064801.
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.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, karóra
felvásárlása készpénzért! Bp., XII. ker.,
Böszörményi út 16/B. Tel.: 06/70/407-3898,
info@boszormenyiaranyhaz.hu
MEGNYITOTTUK ÜZLETÜNKET!
Vásárolunk: ruhaneműket, festményeket,
porcelánokat, órákat, arany-ezüst ékszereket.

Teljes körű hagyaték felszámolása. II. kerület,
Török utca 4. 06/20/231-0572, 06/20/3246562.
SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol
festményeket, ezüstöket, Herendi-Zsolnay
porcelánokat. noegaleria@gmail.com,
+36/70/946-0029.

 Állás kínál
XI. KERÜLETI ÁLTALÁNOS iskola
takarítói állásra keres munkatársakat.
Érdeklődni: 06/1/2041201, titkarsag@
domokos.dbtk.hu
XI. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLA
tanítói munkakör betöltésére várja
a jelentkezőket. Érdeklődni: 06/1/2041201,
titkarsag@domokos.dbtk.hu

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

A kerületben közel ezer diák
fejezte be alapfokú tanulmányait
A járványos évek után idén végre
szabadon ballaghattak el a diákok
az újbudai általános iskolákból
is. A 2021/2022-es tanév utolsó
tanítási napja június 15-e volt,
sok helyen már aznap megtartották az ünnepséget. A XI. kerületi
állami általános iskoláktól 747
nyolcadikos búcsúzott el idén,
az egyházi és alapítványi intézményekkel együtt hozzávetőleg
ezer tanuló fejezi be alapfokú tanulmányait Újbudán.
A Kelenvölgyi Általános Iskola udvara elsőként telt meg idén
szülőkkel, akik ott várták, hogy
gyermekük leérjen az évzáró-

ra, miután a hagyományoknak
megfelelően társaival végigjárta az összes tantermet. A két
nyolcadikos osztály összesen
55 diákja csengőszóval jelezte,
hogy épp merre tart, miközben
a kisebbek figyelték az épületen
végighaladó, olykor meghatott
nagyokat. A záróünnepség színpadán a hetedikesek búcsúztatták a nyolcadikosokat, akik
elköszöntek
intézményüktől.
Az iskola vezetése jutalomkönyvekkel és oklevelekkel ismerte el
a jó tanulók, valamint az intézmény tevékenységét segítő szülők munkáját.

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

Segítségnyújtás internettel,
számítógéppel, laptoppal és

okoseszközökkel kapcsolatban

Időpont: minden csütörtökön 8.00–11.45
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca
3.). A szolgáltatás ingyenes. További információ hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
NERC, RÓKA, mindenfajta szőrmebundát
vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot:
06/20/229-0986.
FURGONBÉRLÉS már napi 6000 Ft-tól.
WWW.FURGONBERELESM1M7.HU,
06/20/213-0693.

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.

Június 29. 19.00
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes utca 45–
47.). A program ingyenes. További információ hétköznap
8–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon.

Múzeumlátogatás – Szentendre

Városi Tömegközlekedési Múzeum
Június 30.
Találkozó: 9.20, Batthyány tér, HÉV (ind.: 9.38). Részvételi díj: 330 Ft, a fotójegy ára benne van. Előzetes jelentkezés
szükséges a programvezetőnél: Hattyár Zsuzsa (Caola SE)
06/30/352-2694.
JÚLIUSI ELŐZETES

Városjáró Gyaloglóklub

Július 12.
Máriabesnyőre, Magyarország második leglátogatottabb
Mária-kegyhelyére látogatunk, ahol idegenvezetővel
megismerjük kialakulása történetét, megnézzük az épületegyüttest. Utána elsétálunk a közeli temetőbe, ahol
megtekintjük a kálváriát is. Találkozás 8.45-ig a Keleti
pályaudvar főbejáratánál. A vonat 9.00-kor indul Eger
felé. Költség: 600 Ft. A programot vezeti Domoszlai Erzsébet önkéntes, előzetes jelentkezés: domoszlai.erzsebet@gmail.com; 06/30/862-8152.

Nyári menetrend és nyitvatartási
idők a 60+ programban

 Vegyes

MEGTÖRT SZÍVVEL TUDATJUK,
hogy dr. Gáldi Zoltanné dr. Penke
Zsuzsanna belgyógyász főorvos asszony,
aki évtizedeken át Kelenföld szeretett
háziorvosaként fáradhatatlanul dolgozott
a hozzá fordulók javára, türelemmel viselt,
súlyos betegség után, 2022. május végén,
82 éves korában elhunyt. Gyászoljak
gyermekei, unokái, rokonai és a hálás
betegei. „A szeretet soha el nem fogy”
(1.Kor.12 30)

Júniusi komolyzenei esték
– a Gesualdo Kamarakórus
és a Cser Miklós Kamarazenekar
közös koncertje

Lelki segítő beszélgetések
a Kérő utcai és
a Bölcső utcai 60+
programközpontokban
A szolgáltatás ingyenes, de időpontja
és helyszíne előzetes egyeztetéshez kötött.
Érdeklődni, jelentkezni hétköznap
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon
vagy személyesen a Kérő utcai programközpontban lehet (Kérő utca 3.).

A vakáció és az egyre melegebb nyári hónapok miatt
a programközpontok június végére csökkentik szolgáltatásaikat. Júliusban még mindkét központ a megszokott időpontokban lesz nyitva, de néhány programon kívül csak
az alapvető szolgáltatásokat tudják igénybe venni (például
tájékoztatás, kedvezménykártya-ügyintézés, számítógépes
segítségnyújtás és számítógépek használata, lelki problémákban nyújtott segítség).
Augusztusban egy hónapra mindkét központ bezárja kapuit a nagyközönség előtt, de a 60+ közismert telefonszáma
és e-mail címe egész nyáron folyamatosan fog működni.
Bár a programközpontok zárva lesznek, az Újbuda 60+
Program nem pihen a nyáron. Ahogy a szervezők elmondták, a program őszre visszanyeri a Covid-járvány előtti
tempóját és gazdag kínálatát, továbbá mint
módszertani központ újabb szolgáltatásokkal készül a szakma és az ügyfelek
számára.

Jön a kánikula!

Az Újbuda 60+ Program minden évben, így idén is kéri ügyfeleit, hogy
a nyári hónapokban kiemelt figyelmet fordítsanak egészségükre a forró napokon.
Bár minden nagyszülő pontosan
tudja, hogyan óvja meg családtagjait

a napszúrástól, leégéstől, illetve attól, hogy felhevült testtel
ugorjanak a hideg vízbe, önmagukra nem igazán fordítanak figyelmet.
Az Újbuda 60+ Program idén nyáron is készül tanácsokkal és figyelemfelhívással, kérjük, keressék ezeket a program hivatalos Facebook-oldalán és az idosbaraqt.ujbuda.hu
oldalon!
Alább csak a leglényegesebb dolgokra hívjuk fel a figyelmet:
 A tartós nyári meleg, még ha nincs is kánikula, plusz
terhet jelent még azoknak is, akik egészségesek. Kérjük,
gondoljanak erre napi teendőik tervezésénél! Közhelynek
tűnik, hogy a városok betonja délután lesz igazán forró,
bár nagy meleg esetén a déli, kora délutáni órákban még
vízparton, kertben is fokozottan kerülendő a kinntartózkodás.
 Fokozottan ügyeljünk az egész nap tartó kiegyensúlyozott
vízfogyasztásra. A kávé, az erős tea fogyasztását alaposan
át kell gondolni, és jobb kihagyni nyáron, főleg ha ezzel
orvosa is egyetért. A folyadékbevitel mellett természetesen a megfelelő táplálkozásra is fordítsunk figyelmet.
 A legjobb felkészülés az, ha az ön személyes állapotát
ismerő kezelőorvosa életmódtanácsait kéri a nyári hónapokra.
 Ebben az időszakban sokak figyelme, ébersége alábbhagy,
hiszen a meleg, a nyár rengeteg örömöt és lehetőséget tartogat. Mindezek mellett kérjük, fokozottan figyeljen ingatlanja, értékei védelmére, a balesetek elkerülésére! Sokszor, főleg bizonyos helyzetekben (például a közösségi
közlekedésben), elég egy apró figyelmetlenség, és megvan
a baj.
Kérjük, gondoljanak arra, hogy megfelelő felkészülés
után még boldogabb lehet a nyár, a vakáció!
A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Kövessen minket a Facebookon is!

közös
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Sokan ünnepeltek az év legrövidebb éjszakáján

Szentivánéj Gazdagréten

Idén is színes programkavalkád várta az érdeklődőket a Gazdagréti Szentivánéjen. Az Alma együttes koncertjén kicsik
és nagyok táncoltak a színpad előtt, sokan a zenészekkel
együtt énekelték az ismert dalokat. Buda Gábor, az Alma vezetője hangsúlyozta, nekik rendkívül fontos a környezetvédelem, erről szól a Zöldforgó című számuk is, amely hatalmas
ovációt váltott ki. A méhecskés dalban vendégként Pusztai
Gábor lépett a színpadra, ő évek óta segíti az együttes munkáját: az albumokon hallható dobalapokat készíti, valamint
a felvételeket vezeti. A színpadi fellépők mellett népi óriás
fajátékok, óriásbuborék-fújók várták a látogatókat.
Hámori Péter, azaz Shane bűvészprodukciójának trükkjeit
sokan próbálták megfejteni. Egy zápor miatt az Abbasolut –
Abba Tribute Band koncertjét a GKH nagytermébe helyezték át

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk
minden kedves érdeklődőt a

„VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT
3 ÉV ÉRTÉKEIBŐL”
című kiállítás megtekintésére.

Helyszín:

GAZDAGRÉTI IDŐSEK KLUBJA
1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.
A kiállítás megtekinthető:
2022. augusztus 5-éig naponta
H–Cs: 8–16 óra*
P: 8–14 óra között*
*A Klub programjai miatt kérjük, hogy 10 és 14 óra
közötti érkezés esetén előtte telefonon egyeztessenek
a 06 70/492 04 06-os telefonszámon!

keresztrejtvény
G. Sárdy Anna: De jó! c. szonettjéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Hon. 4. Az idézet első sora (F, S, N, O). 13.
Személyes névmás. 14. VIII. Henrik második felesége (Anna).
15. Bog. 16. Via … (Knittel). 18. Iskola egynemű betűi. 19.
Papírra jegyez. 20. Princípium. 21. Hajat copfba rak. 22.
Az egyik oldal. 23. Lóbetegség. 25. Vulkáni, magmás kőzet.
27. Rejtély. 29. Lantán vegyjele. 30. Város a Dunakanyarban.
31. A New York-i operaház népszerű neve. 32. A Szaturnusz
legnagyobb holdja. 34. Bécsi
1
2
3
4
tojás! 36. Egysejtű élőlény. 39.
Osztrák avantgárd zeneszer13
14
ző (Alban). 40. Elemel! 42.
Csúcsérték. 44. Idegen ös�szetételekben kettőt jelöl. 45.
16
17
A kínai iparművészetben fontos szerepet játszó féldrágakő.
20
21
47. Rövid lélegzetű, irodalmi műfaj. 49. Lukács Sándor
25
26
színművész monogramja. 50.
Vizenyő. 52. Lényegi elem!
30
53. Román terepjáró. 55. Tanú
egynemű betűi. 56. Zokogva
34
35
36
mond. 58. Cseh város Brnótól
É-ra. 60. Rövid angol férfi40
41
42
név. 62. Ismer. 63. Állatterelő
szócska. 64. Szakács része! 65.
45
46
Létezés. 67. Kerti szerszám.
68. A német autóklub névbetűi
(Allgemeiner Deutscher Auto50
51
mobil-Club). 69. Erődítmény
tulajdonosa. 71. Állandóan ott
55
56
tartózkodik (testület). 73. Kettőzve: baromfi.
60
61
62
Függőleges: 1. Meleg. 2.
Balatoni üdülőhely. 3. Durva
65
66
posztó. 4. Zokogni kezd! 5.
Nobel-díjas amerikai költő,
69
70
drámaíró (Thomas Stearns). 6.
Nemesgáz. 7. Kettőzve: gyengeelméjű. 8. Antonov felségje
le. 9. Párducmacska. 10. Részben felsír! 11. Angol város. 12.
Omszk folyója. 16. Az idézet második sora (T, A, Á, Á, C).
17. Ukrán város orosz neve. 19. Régi tömegmérték. 21. Csont
kimozdulása az ízületből. 22. Aszfalt kötőanyaga. 24. Titkot
kifecseg. 26. Végtag. 27. Nemes paripa. 28. Kálium, jód és bór
vegyjele. 31. Dúr jellegű, hétfokú hangsor. 33. Theodor becézése. 35. Dicsőíteni. 37. Kalcium és nitrogén vegyjele. 38.
A végén lassul! 41. Dél betűi keverve. 43. … Boleslav, cseh

Elsőbbséget élvez az élhető környezet

Zöld jelzést kapott a civilektől
a saroktelek új koncepciója
Már csak egy gyerekeket
ábrázoló stukkó emlékeztet
arra, hogy az Ulászló utca–
Zsombolyai utca–Kökörcsin
utca által határolt telken egykor
védőnői szolgálat működött,
a dzsungelre hajazó terület
mégis nagy szerepet játszik
a helyiek életében. A saroktelek változatos növényzete
és élővilága zöld falként védi
a környéken élőket a város
ártalmaitól. Ezért töltötte el
őket aggodalommal, amikor
a kétezres évek óta fejlesztésre szánt területről az önkormányzat kimondta, eljött
a megújulás ideje. A jelek szerint
azonban a civilek igényei
kaptak
elsőbbséget.

a szervezők; a Mamma Mia-filmek
slágereit a közönség egy emberként énekelte együtt a zenekarral.
A hagyományos esti szalonnasütést viszont az időjárás változása
ellenére is megtartották, Hajdú
Laci tábortűzi dallamaira vacsoráztak az egybegyűltek.
– Az év leghosszabb napján
Gazdagréten minden esztendőben
összegyűlnek a környékbeliek. A rendezvény ismét bebizonyította: az itt élők
összetartanak – mondta Vonsik Vivien, a Gazdagréti Közösségi Ház vezetője.

város. 46. Közelre mutató szó. 48. Menyasszony. 51. Nagyszabású elgondolás egyik önálló része. 54. Az időszakos böjt
szigorúbb változata, angol betűszóval (One Meal A Day). 57.
Sarok. 58. Indiai király, államvallássá tette a buddhizmust.
59. Afrikai kérődző. 61. Összehasonlítással meghatározott
fok. 63. Cső, régies szóval. 66. LÚA. 67. Háztáji részlet! 68.
Alacsonyabb helyre. 70. Ellenérték. 71. Stroncium vegyjele.
72. Eperjes Károly színművész névbetűi.
5
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8
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15
18
22

23
28

31

32

37

38

44

53

49
54

58

59

63

64

67

68
72

73

Beküldendő: vízsz. 4. és függ. 16. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy
a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 11. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fényözön árad az igazra és öröm
a tisztaszívűekre”. Nyertese: Györei Csabáné, 1115 Budapest,
Keveháza u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

számos állatfaj él,
az árnyas fák pedig
hatékonyan
hűtik
a környéket kánikula idején – fogalmazott Simonyi Balázs.
A civilek jó ötletnek tartják viszont, hogy a védőnői szolgálattal együtt nyíljon
és zárjon a park. Az épületek lehetséges funkcióiról az aktivista elmondta,
érdemes lenne gyerekeknek szóló szolgáltatást, vagy hospice házat, vagy mentálhigiénés központot, vagy bántalmazott nőket
befogadó védett házat kialakítani, ezekből
ugyanis nagy hiány van az országban.
Nem támogatják, hogy a Vincellér utca
felőli belső udvar üzemi terület legyen,
mert félő, hogy a behajtási lehetőség sok
helyet vesz el a környékbeliektől – tette
hozzá Simonyi Balázs. Ugyanakkor partnerséget ajánlott az önkormányzatnak,
amelynek értelmében a helyiek önkéntes
munkájukkal segítenék a terület rendbetételét, a növényzet értő gondozását, amiből
akár modellértékű együttműködés is kinőhet.

A lakossági fórumot váró helyi civil közösség tagjai, Toma Katalin, Rázsó Ivett
és Gál Norbert is azt emelték ki, hogy
minél inkább megőriznék a terület eredeti állapotát, hiszen a környéken mindenki
odavan azért, hogy árnyékos, erdős, madárdalos környéken lakhat. – Ez a klímaváltozás miatt is fontos, különösen akkor,
amikor a kerületben csak úgy pörögnek
az építkezések – tette hozzá egyikük. Úgy
vélik, a gyermekorvosi rendelő és a bölcsőde azért jó ötlet, mert nem okozna túl nagy
forgalmat és zajt a környéken, a telekre behajtást azonban nem támogatják.
– Amikor egyértelművé vált, hogy a lakók
nem akarnak társasházat, eldöntöttük, hogy
az önkormányzat 700 millió forintot fordít
az őspark megmentésére, a korábbi funkciók
(védőnői szolgálat, gyermek háziorvosi rendelő) újraélesztésére – reagált a civil véleményekre László Imre polgármester. Hozzátette,
a bölcsőde vagy óvoda építése még az állami
vagyonkezelőtől is függ, egy azonban biztos:
a bemutatott elképzelés a lakosság körében
zöld lámpát kapott, így remélhetőleg hamarosan megkezdődhet a fejlesztés.
T. D.

Megbomlott kerítés és focilabdába
bújtatott pöttyös labda
Vámos János Érezd magad otthon! című tárlata egy több évre
visszanyúló kiállítássorozat újabb állomása. A június 23-án a Faur
Zsófi Galériában megnyílt két tárlat egyikén az otthon idealizált
képe elkezd megbomlani, a ház és a kerítés eredeti funkciója elvész.
Az emlékek és az otthonba vetett hit szétesik, a ház kiüresedik.
Az ugyanettől a naptól látható másik tárlaton szlovén és magyar
képzőművészek alkotásai szerepelnek. Az művészek a Liszt Intézet –
Magyar Kulturális Központ Ljubljana által, a kulturális kapcsolatok
erősítése céljából meghirdetett pályázat legjobbjai.
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57

nem terjeszkedhetnek a zöldfelület kárára.
– Ha park létesül, az azt jelenti, hogy dísznövényeket telepítenek, amelyeket nyírni
fognak, betonutakat, ösvényeket építenek. Jobban szeretnénk, ha meghagynák
az érintetlen, ősfás állapotot, hiszen igazi
újbudai kuriózum, hogy egy belvárosi telek minierdőként funkcionál. A területen

33
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52

A korábbi tervek
szerint hatemeletes,
46 lakásos társasház épülhetett volna a két kisebb épület és a nagyméretű
zöldfelület helyére,
de a környék lakóinak tiltakozása
nyomán az önkormányzat elállt ettől
az
elképzeléstől.
Az idén májusi képviselő-testületi ülésen 700 millió forintot
különítettek el az Ulászló utcai saroktelek
fejlesztésére, ahol gyermekorvosi rendelő,
bölcsőde és közpark létesülhet. – Egy olyan
ötletet szeretnénk megvalósítani, ami jó
a közösségnek, nem bolygatja a lakók mindennapjait, és a zöld is megmarad – mondta
akkor Hintsch György alpolgármester, hoz-

zátéve, hogy a nyár folyamán egyeztetnek
a lakossággal.
Azóta a helyben lakók véleményt mondtak a formálódó koncepcióról. – Üdvözöljük a terveket, és azt, hogy az önkormányzat visszavonta a döntését, kiállt az élhető
környezet mellett – jelentette ki Simonyi
Balázs, aki szerint jó lett volna a lakossági fórum utánra hagyni a tervezést. A Saroktelek 2.0 Facebook-csoport vezéregyénisége úgy véli, a ma ismert elképzelések
nemcsak a környék, de az egész kerület érdekeit is szolgálnák, hiszen nagyon kevés
a bölcsőde Újbudán. A fő kérdés
szerinte az, mekkora és milyen jellegű zöldfelület
marad a fejlesztés után.
Emlékeztetett, László
Imre polgármester
az egy évvel ezelőtti bejárás során
azt hangsúlyozta,
hogy az épületek

Gólem a K.A.S. Galériában
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Természetben készült fotók negatívjainak egymásra szkenneléséből
és vetítéséből áll össze a K.A.S. Galériában június 14-étől látható kiál
lítás, az Ozirisz prófétája. A Kecskés Péter és Jakab Krisztián műveit
bemutató tárlat három egységből áll; két performanszon készített
digitális és analóg fotókból, beállított fényképekből és egy videóból.
A címadás a profetikus hagyományra utal. A túlvilág bejárása szük
ségképpen a beavatási utak sajátja. Mindez az alkímiában legin
kább a „nigredo” (egy új kezdet első szakasza, jelentése feketedés)
fázishoz tartozik, ezért látható a performer a fekete-fehér képeken
az agyagba és földbe ragadt gólemként, illetve második Ádámként.
A teljes alkimista folyamatra utalva szerepel az egyik képen a szür
késfekete fázis, majd a kifehérítés (albedo), végül a vörösödés
(rubedo). A kiállítás július 11-éig, szerdán, csütörtökön, pénteken
15–18 óráig, valamint előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg.

kult

| 2022. június 29. | 18

UIA
CUP4CREATIVITY
negyedéves beszámoló
Az Insert és az Adaptér csapata újabb izgalmas
negyedév végére ért. Korábban már beszéltünk
róluk, de azért röviden foglaljuk össze, kik is ők:
Budapest XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata a Cultural
Urban Platform / CUP 4 Creativity című pályázatával lett
egyik büszke nyertese az UIA (Urban Innovative Actions) nevezetű brüsszeli pályázású városfejlesztési támogatási programnak. Az így nyert támogatás segítségével
jöhetett létre az Insert és az Adaptér.
Az Insert egy nemsokára induló online közösségi platform és webapplikáció. Célja, hogy lehetőséget teremtsen
az alkotni vágyó újbudaiak számára a terveik megvalósítására, és alkotótársak, eszközök találására. A platformon bárki létrehozhat és meghirdethet eseményeket,
eszközöket és társakat találhat egy közös alkotáshoz,
helyszínt szervezhet saját kiállításának, tanárt fogadhat
magának, vagy akár egy közös tudástárból is képezheti
magát.
Az Adaptér a Bercsényi utca 10. szám alatt nyíló projekttér és kulturális központ, munkanevén Art & Tech
center. Az Adaptér egy műhelyből, egy professzionális
hang- és videóstúdióból, egy digitális, welcome experience elemekkel ellátott fogadótérből, valamint egy kreatív projekttérből áll. Célja, hogy teret biztosítson a kreativitás és az alkotókedv ösztönzésére a különböző belépési
küszöbbel rendelkező felhasználók számára.

Mi történt mostanában?

Bár az Adaptér még bőven az előkészületek fázisában
tart, már kijelenthető, hogy felvonultak a kivitelezők
és elkezdődtek a felújítások. Ha minden jól megy, 150
napon belül a Bercsényi utca 10 már megújult állapotában fogadhatja az érdeklődőket!

Május végén meg is születtek az eredmények. A győztesek között szerepel többek közt a tavaly is nagy sikerrel
megrendezett Ménesi utcabál, de számos új programötlet
is, mint például a Hahó Kelenvölgy nevet viselő hagyományőrző fesztivál, a Pro Jugendstil Alapítvány cirkuszi
játszóháza, vagy az Újbudai Komposztbarátok workshopjai.
Május végén az Újbudai Önkormányzatban a győztes
pályázók bemutatták egymásnak pályamunkáikat, illetve közelebbről is megismerkedtek a hamarosan induló
Insert platformmal, ami nagy segítségre lesz a közösségi
kezdeményezések megvalósításában.

Májusban az Insert csapata két helyen is megtalálható
volt, ha valaki több információra vágyott a kezdeményezésről. Egyrészt a Gárdonyi téren lévő kisebb standjuknál, másrészt az Alleeban felállított rendkívül látványos
kitelepülésüknél, ahol a látogatók még értékes nyereményeket is nyerhettek, ha megadták egy „képességüket”,
amit a platformon hasznosítani tudnának.

Platán-projekt

A Főkert a Bartók Béla úton tizenegy platán kivágása
mellett döntött, ugyanis rossz állapotuk miatt veszélyesek voltak a környezetükre. Sokakat elgondolkodtatott,
miként lehetne legalább a platánok nyomát megőrizni,
organikusan beépíteni a környezetbe a kivágott fák darabjait. Így született meg a Platán-projekt, amely az Insert támogatásával valósult meg. A projekt eseményeire
az Eleven Tavasz részeként került sor.
A projekt megnyitásaként a Kortárs Építészeti Központban tartott lakossági fórumon vehettek részt az érdeklődők. Itt meghallgathattak egy beszélgetést különböző meghívott vendégekkel, köztük Bardóczi Sándorral,
Budapest főtájépítészével. Szó esett a platánfák szerepéről, elterjedéséről a városi környezetben, valamint arról,
hogy milyen okok vezettek a fakivágásokhoz. A szakmai
beszélgetés kiegészítéseként egy kiállításra is sor került,
amelyet a Platán-projekt ideje alatt végig meg lehetett tekinteni.
A második program a Koós Gábor képzőművész segítségével megtartott textilnyomat workshop és totemkészítés volt, melynek során a résztvevők az általuk
hozott szatyorra és/vagy pólóra nyomhatták rá a platánok törzsének erezetét, valamint festett fakorongokból
építhettek totemet az eltávolított fa helyén hagyott karót
felhasználva.
A Szent Gellért téren eközben a Gellért Rovar Resort ***** megnyitásán ügyködtek a szorgos látogatók.
Az Építész Szakkollégium által szervezett kreatív barkács workshop keretében a résztvevők a kivágott platánok törzseiből rovar- és madárszállót készítettek, ezzel

Szabad a Tér

Az idei Szabad a Tér pályázat már az Insert együttműködésével valósulhatott meg. A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson Újbuda lakosainak, hogy aktív formá-

visszaadva valamit a rovaroknak és madaraknak, akiknek talán nálunk is nagyobb fájdalmat okozott a platánok
kivágása.
A Vásárhelyi Pál és a Bartók Béla út sarkán a Pálma
által készített pad felavatására került sor egy piknik keretei közt. A pad az egyik legnagyobb kivágott platán törzséből készült, így szép emléket állít az egykor ott álló
fa számára.
Végül, de nem utolsó sorban, a programok összefogásaként Köves Bálint építész vezetésével létrejött
a Platán és Bartók séta, amelynek során a Platán-projekt helyszíneit járhatták végig a résztvevők, miközben
rengeteget megtudhattak a projekt hátteréről, valamint
a megmaradt fák helyzetéről, a Bartók Béla út fejlődéséről, épített környezetéről és kevésbé látható kulturális
összetételéről is.

Újra itt a sIKERtorna
Ingyenes edzések a Bikás parkban
A tavaly nyáron debütált
foglalkozások célja idén sem
változott: korosztálytól függetlenül minél több kerületit
megmozgatni hozzáértő edzők
vezetésével.
Mi lehet jobb a testnek, mint egy pörgős
nyáresti edzés szabad ég alatt, jó levegőn?
Semmi – legalábbis, ha minden együtt van
a minőségi mozgáshoz. Márpedig az önkormányzat sportikerpárja, Németh Kata
és Németh Nóra nyílt szabadtéri edzésein
a Bikás parkban hétről hétre bárki számára adottak a feltételek és a lehetőség, hogy
sportoljon egy kiadósat.
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. június első szerdájára szervezte meg az első
csoportos órát. Az eső aznap még közbeszólt, egy héttel később azonban már
a mozgásé volt a főszerep a park „hátsó
füves” részén. A kerületiek által jól ismert
Németh Kata és Németh Nóra garancia

a sikerre, az ikerpár tagjai korábban kosárlabdában, jelenleg pedig edzőként is a legmagasabb szinten tették le a névjegyüket.
– A kicsiknek és nagyoknak egyaránt
szóló, alapvetően aerobik jellegű tréningeken bárki részt vehet, a gyakorlatok eszközt
nem igényelnek, a szervezők polifoamot
és vizet is adnak – mondta el Németh Kata.
Az idei első alkalmon több mint ötvenen
vettek részt, és sem a hangulatra, sem
az edzésmunkára nem lehetett panasz.

A nyílt edzések tervezett
időpontjai: július 6. 19.30;
július 13. 19.30; július 20. 19.30;
augusztus 10. 19.00; augusztus
17. 19.00; augusztus 24. 19.00.
További információk a közös
ségi médiában a sIKERtorna
Facebook-eseményénél
találhatók.

Kitűnő kerületi
futsalosok

Újbuda mindkét felnőtt férfi
futsalcsapata a legmagasabb
szinten folytathatja a következő
szezontól.
A Cső-Montage – Magyar Futsal Akadémia az NB II-es bajnoki cím megszerzésével már a hónap első felében bekerült
az NB I-be, a szintén a nyugati csoportban
szereplő ELTE-BEAC gárdája a liga ezüst
érmeseként osztályozón harcolta ki a feljutást június 21-én.
A jó részt egyetemi hallgatókból álló ELTE-BEAC a feljutásért rendezett oda-vis�szavágón összesítésben 10-5-re győzte le
a Kistarcsát, ezzel története legnagyobb
eredményét elérve feljutott az első osztályba. – A dolgát lelkiismeretesen végző baráti
társaságból NB I-es csapattá váltunk. Gratulálok a srácoknak és a vezetőedzőnek, ezt
már senki nem veszi el tőlük. Meglátjuk,
hogy mit hoz a következő év, ahogy eddig,
úgy a jövőben is igyekszünk felelősséggel

dönteni és megtalálni a helyünket az egyetemi sport és az élsport útvesztőkkel teli
világában – nyilatkozta Árendás Tamás,
a BEAC futsal szakosztályának vezetője.
A kelenföldi Cső-Montage sikerének értékét növeli, hogy szinte kizárólag saját nevelésű játékosokkal érték el. Mint Márkus
Ákos klubelnök a június 15-én a Gabányi
László Sportcsarnokban rendezett MLSZ
kupa- és éremátadón kifejtette, a keret tagjainak többsége valamelyik XI. kerületi általános vagy középiskolából indult. A korábbi
válogatott futsalkapus köszönetét fejezte ki
az önkormányzatnak, valamint az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-nek az elmúlt
években tanúsított támogató hozzáállásáért.
Újbudán tehát a legmagasabb szinten is
bőven lesz kinek szurkolni ősztől, hiszen
az OSC-Újbuda felnőtt férfi vízilabdacsapata és az ELTE-BEAC női kosárlabdagárdája mellett immár két első osztályú
futsalcsapatért is izgulhatnak majd a helyi
sportrajongók.
N. A.

Ki lehet védeni a nyár veszélyeit

Kutyakötelességek kutyásoknak
Az Alleeban ezen kívül négy workshop is megrendezésre került insertes színekben. A Kertitinta-tan workshopon a fenntartható művészet jegyében különböző
növényekből készíthettek tintát a képzőművészet iránt
érdeklődők, amit aztán természetesen használhattak is.
Egy héttel később az Upcycling akrilmedál-készítő
workshop keretei közt a körülöttünk képződő gyártási műanyagmaradékokat nemcsak szép, hanem hasznos
formába is önthették a látogatók.
Május 29-én pedig sor került a hónap utolsó két workshopjára is. A VISU slow design pecsét és print workshopján a pecséttervezés lépéseit lehetett elsajátítani,
átélve a kézi print lelassulós élményét, A Hybrid Art
Környezetbarát háztartás workshopján pedig az érdeklődők mindenki által rendszeresen használt tárgyakat készíthettek olyan háztartási hulladékok felhasználásával,
mint például a tejesdoboz vagy a papírkarton.

Az Insert ennél már jóval előrehaladottabb állapotban van. Maga a platform is heteken belül elérhető lesz,
de addig is számos helyen találkozhatnak az újbudaiak
az Insert csapatával. Az elmúlt 3 hónap különösen aktív
volt ilyen szempontból, foglaljuk össze röviden, mik is
történtek!

lóivá váljanak környezetüknek és közösségük életének.
Olyan kezdeményezések nyerhettek támogatást, amelyek
a közösségi terek élhetőbbé, szerethetőbbé, dinamikusabbá és befogadóbbá alakítására fogalmaztak meg megoldásokat, erősítették a lakosok kezdeményező- és cselekvőképességét, építették a részvételen és érdeklődésen
alapuló közösségi életet.

Allee pop up

sport
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Aki többet szeretne megtudni az Insertről, megtalálja
őket a közösségi média felületeik egyikén.

Facebook:
www.facebook.com/insertu jbuda
Instagram: @insertu jbuda

Újbudán több ezer kutyatulajdonos van. Kedvenceik érdekében és saját érdekükben is
be kell tartani néhány alapszabályt, hogy békében éljenek
környezetükkel.

ez lehetséges. Rövid szőrbe a növény
nehezebben fúrja be
magát, nyáron a meleg mellett ezért is
jobb levágni a „frizurát”. A hosszú fülű
állatoknak
lehet
sapkát varrni vagy
vásárolni, de zokniból, kendőből is készíthető fejfedő. Hazaérve a gazdának
alaposan meg kell
vizsgálnia kutyája
tappancsát, a lábainál, hasánál található lágyabb bőrrészeket,
a fülét és a nyakát.

Az egyetlen hely, ahol a kutyákat szabadon, póráz nélkül el lehet engedni, az a kutyafuttató, ezekből több tucat van a kerületben. A felelős állattartás aranyszabálya,
hogy a kedvencek a zárt, bekerített területig kizárólag vezetőszáron sétáltathatók,
így elkerülhető, hogy egymásra vagy emberekre támadjanak.

Ha megtörtént
a baj

Az ebek gyakran „összeszagolnak”. Testbeszédük öröm és félelem esetén is árulkodó, így ha az agresszió jeleit mutatják,
azonnal el kell távolítani őket egymástól.
Verekedéskor a másik pofájába haraphatnak, és az adrenalin hatása alatt még a leghatározottabb utasításra sem engedik el.
Ha megtörtént a baj, a támadó háta mögé
kerülve, hátsó lábait a levegőbe emelve kell
várni – néha hosszú perceket. A kutyák
testsúlyának 80 százaléka a hátsó lábakra
terhelődik, azokat megemelve a mellsők
„elfáradnak”, a száj kinyílik, és elengedi
a másikat. Tilos a pórázt rángatni, a hirtelen és gyors mozdulatok következtében
ugyanis az egymás állkapcsába akaszkodott állatok bőre szakadhat, repedhet.
A szökést is csak a pórázzal lehet elkerülni. Bármelyik kutya bármikor, bármitől

Csepp, nyakörv, tabletta

megijedhet. Az életét féltő állat világgá fut,
ösztönösen menekülve nem hallgat a „megállj”, a „vissza” parancsra.
Szigorú előírás, amit minden gazdának
be kell tartania, a kutyapiszok összegyűjtése. A sétáltató köteles az erre a célra Újbuda több pontján kihelyezett zacskókba
gyűjteni az ürüléket, aztán a legközelebbi
gyűjtőbe kidobni.

Toklászveszély

A kötelezettségek mellett jó pár tanácsot is
érdemes megfogadni, amelyek nyáron megkönnyítik, akár meg is menthetik a kedvencek életét. Kánikula idején úton-útfélen
látható a kutyás berkekben csak toklásznak

nevezett gyomnövény (rendes nevén egér
árpa). Ez az egyik fő ellenség: kalászos feje
az állatok fülébe, mancsába, a lágy bőrrészek alá fúrja magát, és súlyos, gyulladásos sebeket okoz. A növény – struktúrája
miatt – csak befelé tud haladni, nyílszerű
vége fájdalmas sérüléseket idéz elő, amelyek bakteriális fertőzésekkel járhatnak.
A gyulladt részből a kalászos fejet legtöbbször altatásban vagy bódításban lehet eltávolítani.
Dr. Papp Antal állatorvos, a Talpas Állatorvosi Rendelő vezetője elmondta, rendkívül nehéz a toklász ellen küzdeni, a baleseteket célszerűbb megelőzni. A séták során
érdemes a toklászos helyeket kerülni, ha

– A kullancs- és szúnyogszezon veszélyeire is figyelni kell – hangsúlyozta az állatorvos. A csípés okozta viszketés mellett
mindkét ízeltlábú súlyos betegségeket terjeszthet. A kullancs például a Lyme-kór
mellett babéziát okozhat, késői diagnózis
esetén ebbe az állat pár nap alatt belehalhat. A szúnyogok több hónapos lappangási
idejű férges megbetegedéseket idézhetnek
elő, amelyek többsége szintén tragikus
kimenetelű. Mindkét támadó ellen lehet
azonban védekezni. A cseppek, nyakörvek
és tabletták abban segítenek, hogy a paraziták még a méreganyag belövése előtt elpusztuljanak, ha a vegyszeres ellenszerek
dacára eljutnak az állat bőréig.
T. K.

