
Szentimrevárosban au-
gusztus 1-től megkezdő-
dik a díjfizető parkolás 
üzemeltetése. 
Első lépésben a Bar-
tók Béla út–Karo-
lina út–Alsóhegy 
utca–Ménesi út 
által határolt te-
rületen telepítik 
a parkolójegy-ki-
adó automatákat, 
így ez a terület válik 
díjkötelessé. Augusztus 
folyamán az Újbudai Par-
kolásüzemeltető Kft. folytatja 
az automaták telepítését és ez-
zel együtt az újabb területek 
bevonását.

Az új díjköteles várakozási 
területekre az arra jogosult új-
budai lakosok már most kiválthat-
ják a lakossági engedélyeket. Online 
ügyintézés esetén a várakozási hozzá-
járulások kiváltása 
2022. szeptember 30-
ig ingyenes.

A kérelmek be-
nyújthatók az inter-
neten az Ügyfélablak 
rendszerén keresztül 
ingyenesen, vagy sze-
mélyesen az ügyfél-

szolgálati irodában, 
2000 forintos eljá-

rási díj ellenében.
Az új várako-

zási övezetben 
a várakozási 
hozzájárulás-
sal rendelke-
zőknek (lakos-
sági engedély) 

a parkolás in-
gyenes. A Szen-

timrevárosba ki-
váltott lakossági 

engedélyek csak 2022. 
augusztus 1. napjától 

lesznek érvényesek. A Ke-
lenföldi és az Őrmezei 
területekre a várakozási 
hozzájárulások várha-

tóan november elejétől 
válthatók majd ki.

További részletek és infor-
mációk:
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Önkormányzati rendelet alapján minden 
olyan gyermek tanévkezdő csomagot kap, aki 
a XI. kerületben önkormányzati fenntartású 
óvodába újonnan iratkozik be, illetve Újbudán 
működő állami fenntartású iskolában kezdi 
meg az 1–4. évfolyamot 2022 szeptemberében.

A XI. kerületi önkormányzati, illetve állami köznevelési intéz-
ményekbe járó gyerekek szeptember elején az óvodákban, isko-
lákban igénylés nélkül, automatikusan vehetik át a tanévkezdő 
csomagot.               Folytatás az 5. oldalon

Idén is érkezik  
a tanév kezdő csomag

Nyugdíjba vonul Győrffyné 
Molnár Ilona, a Humánszolgálati 
Igazgatóság vezetője

Új fizetős zónák a kerületben

Szentimreváros: 
váltsa ki parkolási 
engedélyét már most!

Intézze a parkolási ügyeket online:

parkolas.ujbuda.hu
+36/1/7908830
ugyfelszolgalat@ 
ujbudaparkolas.hu
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Az autós és a gyalogos járőrök 
között tátongó űrt fogja betöl-
teni az Újbuda Közterület-
felügyelet által indított 
kerékpáros járőrszolgálat, 
amely gyors és hatékony intéz-
kedéseket ígér. A moratórium 
lejártával a felügyelet újra 
elszállítja a közterületen „felej-
tett” autókat; a tulajdonosok 
alig tudnak arról, milyen anyagi 
kár érheti őket emiatt. 

– A gyalogos járőr lassú, kis területet tud 
bejárni. Az autós felügyelő gyors, ám köny-
nyen átsiklik olyan szabálysértések felett, 
amit autóból képtelenség észlelni – szem-
léltette a két járőrözési forma hiányossága-
it Wagenhoffer Attila közterület-felügyelő. 
A kerékpáros járőr viszont kiválóan pótolja 
az előbbi kettő hiányosságait: gyorsabb, 
nagyobb területet  pász-
táz és közvetlenül, rög-
tön képes beavatkozni. 
Míg egy autós járőrnek 
egy azonnali intézke-
désnél is esetleg három 
utcával arrébb kell par-
kolóhelyet keresnie, ad-
dig a kerékpár bárhol 
letámasztható. 

Jelenleg a kerületben 
négy kerékpáros járőr 
dolgozik váltásban, heten-
te három-négy alkalom-
mal négy kijelölt zónát 
járnak végig. A trendi 
biciklin, fehér teniszpólós 
egyenruhában közleke-
dő párosokat elsősorban a belső részeken, 
a Bartók Béla út, a Móricz Zsigmond körtér 
és a Kosztolányi Dezső tér környékén vetik 
be, de Gazdagrétre vagy az Andor utcába is 
eltekernek majd, túrakerékpárjuk jól bírja 
a parkos, dombos terepet is. A közlekedési 
szabálysértésekkel, illetve a hajléktalanok-
kal kapcsolatos intézkedések mellett fontos 
feladatuk a kerékpársávok megtisztítása is. 
– Nagyon sok autós parkol a kerékpársávok-
ban, vagy más módon állják el a biciklisek út-

ját, ami veszélyes kikerülésekre kényszerítik 
őket – mondta a közterület-felügyelő, hozzá-
téve: bár a kétkerekű osztag épphogy meg-
kezdte működését, a budai bringások már 
többször megköszönték, amit értük tesznek. 
A járőr hangsúlyozta, nem a bírságolás a cél-
juk, sokkal inkább az állampolgárok segítése 
és a környék élhetőbbé téte-
le. Ezért a legtöbbször csak 
figyelmeztetnek. 

Öreg autó nem 
roncsautó 
Újbuda közterület-fel-
ügyelete a járőrözés mel-
lett az üzemképtelen, 
elhagyott autók elszállí-
tására is nagy energiákat 
fordít. Idén nyáron külö-
nösen sok ilyen jármű sza-
kadt a  nyakukba, hiszen 
a műszaki vizsgák érvé-
nyességére vonatkozó mo-

ratórium június 30-án lejárt. (A 2020-ban 
elrendelt, azóta többször meghosszabbított 
türelmi idő miatt a felügyelet közel két 
éven keresztül nem szállíthatott el autót, 
mert arra csak lejárt műszaki esetén van 
joga.) 

– Nem lenne kötelező számunkra, de mi-
vel óriási az igény rá, egész évben folytatjuk 
az elszállítást – tájékoztatott Szabó Róbert, 
a közterület-felügyelet igazgatója. Renge-
teg bejelentés érkezik hozzájuk. – Olyan is 

akad, aki azzal telefonál be, hogy már egy 
hete áll egy autó a háza előtt, és őt ez zavar-
ja – számolt be az igazgató. A legtöbb elha-
gyott jármű rendszámos, ilyenkor a felügye-
lő a helyszínen ellenőrzi a nyilvántartásban 
annak üzemképességét. Ha érvényes a mű-
szaki vizsgája, a jármű üzemképesnek mi-

nősül, így a köztereseknek nincs intézkedési 
joguk. Ha azonban lejárt a műszaki, akkor 
a tulajdonost levélben szólítják fel, hogy tíz 
napon belül távolítsa el a járművet a közte-
rületről vagy fizessen közterület-használati 
hozzájárulást. Ha az utóbbit választja, ma-
ximum 90 napig tárolhatja járművét a köz-
területen. A főutakra és a tömegközlekedés 
által használt útvonalakra azonban nem ad-
ható ki erre szóló engedély. – Szinte minden 
roncsautó ilyen helyen áll – tette hozzá a fel-
ügyelet vezetője. 

Engedély hiányában tíz nap után a fel-
ügyelet trélerrel szállíttatja el a járművet, 
átmenetileg a Bükköny utcai, majd a Ke-
resztúri úti telepre. A tulajdonos ekkor is 
levelet kap, hogy milyen feltétekkel vált-
hatja ki autóját. Ha ezt nem teszi meg, a fel-
ügyeletnek kötelessége hat  hónapig tárolni 
a járművet, utána értékesítik vagy bontó-
ban hasznosítják. Ezután megindul a tulaj-
donossal szemben az elmaradt költségek 
megtérítésére irányuló jogi procedúra, ami 

komoly fizetési kötelezettségekkel jár-
hat. Az elszállítás költsége 17 250 Ft, 

a gépjármű őrzésért pedig naponta 
1200 forint + áfát számítanak fel, így 
hat hónap alatt akár 245 ezer forint 
is rakódhat egy autóra. Évente átla-
gosan 300–600 roncsautót szállít el 
a felügyelet, a többségükért senki nem 

jelentkezik, annak ellenére, hogy a tu-
lajdonosok értékesíthetnék is őket. 

T. D.

aktuálisaktuális

Flashmob a kábítószer-ellenes 
világnapon 
Diákok és sportolók, ismert emberek és szakértők, ren-
dőrök egyszerre mondtak nemet a drogokra a Hősök te-
rén. Az ENSZ döntése alapján 1987 óta június 26. a ká-
bítószer-ellenes világnap. A BRFK idén ezen a napon 
a Hősök terére szervezett megmozdulást, amelyhez több 
középiskola tanulói, egyetemek hallgatói, a Budapesti 
Polgárőr Szövetség ifjú polgárőrei, egy XVIII. kerületi 
gyermekotthon lakói, valamint fiatal sportolók csatlakoz-
tak. A kezdeményezés mellé állt Kovács Katalin három-
szoros olimpiai bajnok kajakozó, dr. Zacher Gábor orvos 
és néhány népszerű influenszer: Emma, Szecso és Szalay 
Isti. A flashmobon 70 rendőr vett részt számos szolgálati 
ág képviseletében, köztük volt egy elismert szaktekintély: 
Crow, a budapesti rendőrök egyik drogkereső kutyája.

Együttműködés az állatok 
védelmében 
A felelős állattartás tudatosítása és a társadalmi felelős-
ségvállalás előmozdítása érdekében írt alá együttmű-
ködési megállapodást július 1-jén Sótonyi Péter, az Ál-
latorvostudományi Egyetem rektora és Terdik Tamás r. 
vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya. Az egyetem 
többek között szakmai protokollokat dolgoz ki és oktatási 
anyagokat készít a rendőröknek az állatkínzás vagy tiltott 

állatviadal szervezése bűncselekmény helyszínén törté-
nő intézkedéshez. A BRFK bűnmegelőzési témákban tart 
előadásokat az egyetem hallgatóinak, emellett közösen 
működnek közre a felek tájékoztató anyagok, figyelem-
felhívó projektek és preventív kommunikáció 
terén. 

A BRFK kiemelten kezeli az állat-
kínzások felderítését, megszakítását, 
lehetőség szerint megelőzését. Febru-
árban az Állatmentő Ligával írtak alá 
együttműködési megállapodást, a Rex 
Kutyaotthon Alapítvánnyal pedig idén 
már harmadik alkalommal szerveznek 
közös kampányt, hogy gazdát keressenek 
menhelyi kutyáknak. A fellépés fontossá-
gát mutatja, hogy 2020. január 1-je óta 88 
állatkínzás bűncselekményt regisztráltak 
a fővárosban. A budapesti rendőrök és part-
nereik több mint 200 állatot mentettek meg. Sanyi, 
az állatkertből megszökött pingvin története nemcsak 
a sajtót járta be, de a mémgyártókat is megihlette. A ku-
tyák és macskák mentése szinte mindennapos, de az érin-
tettek között előfordult őz, ló, kecske, disznó, szarvas, 
nyúl, kacsacsalád, foltos szalamandra és egy teljes mé-
hcsalád is.

A BRFK arra hívja fel a figyelmet, hogy a házi ked-
venceket sem szabad felügyelet nélkül a kocsiban hagyni.

A plédszéf nem véd! 
A nyári időszakban a rendőrök gyakran találkoznak 
strandi lopással. A sértettek jellemzően elmondják, hogy 
egy törülközővel vagy pléddel takarták le csomagjukat, 

amíg elszaladtak harapni valamit vagy bemen-
tek a vízbe. A letakart csomagok könnyű pré-
dát jelentenek a tolvajoknak, hiszen akár egy 
mozdulattal több pénztárcát, személyes iratot, 
készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont tudnak 
ellopni.

A rendőrség az alábbiakat tanácsolja:
• A strandra kizárólag annyi készpénzt vigyenek 
magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.
• Ha elmennek fürdőzni, ne hagyják őrizetlenül 

a táskákat, azokra felváltva vigyázzanak.
• Esetleg a szomszédos strandolókat kérjék meg, 

hogy tartsák szemmel otthagyott tárgyaikat, majd vi-
szonozzák a figyelmességet.

• Készpénzt, slusszkulcsot, okmányokat, értékesebb tár-
gyakat a strand értékmegőrzőjében helyezzék el, ha 
van rá lehetőség.

• Ha autóval érkeznek, azt mindig zárják be, ablakait 
húzzák fel, látható helyen értékes dolgokat ne hagyja-
nak.
És ne felejtsék el: a plédszéf nem véd!

kék hírek

László Imre polgármester a szakrendelők ügyéről

Sok kárt okozna  
az államosítás
Nemrég került nyil-
vánosságra, hogy 
a Belügyminisztérium 
az önkormányzati szak-
rendelők állami átvételét 
fontolgatja, és Takács 
Péter egészségügyi 
államtitkár felvetése 
azonnal kiváltotta 
a szakma és az önkor-
mányzati szféra meghök-
kenését. Dr. László Imre 
polgármester szerint 
érthetetlen és káros 
ötletről van szó, amely 
azon túl, hogy folytatja 
az önkormányzatok 
kiüresítését, finanszí-
rozási és működési 
szempontból is rosszabb 
helyzetbe sodorná 
a szakrendelőket.

 � Takács Péter egészségügyi ál-
lamtitkár csupa hangzatos célt 
fogalmazott meg legutóbb:  
a magyar átlagéletkor közelí-
tése az uniós átlaghoz, az ott-
honközeli ellátások javítása, az 
egészségügyi rendszer felké-
szítése a további járványokra. 
Azt viszont egyelőre senki sem 
érti, miért lenne szükség ehhez 
arra, hogy újabb feladatot von-
janak el az önkormányzatoktól. 
Lenne ennek haszna?

Hadd kezdjem egy példával. 
A Szent Kristóf Szakrende-
lő, amikor még nem viselte ezt 
a nevet, a Szent Imre Kórházhoz 
tartozott, amelynek főigazgatója 

voltam. Akkoriban volt egy olyan 
fővárosi rendelet, hogy azokat 
a szakrendelőket, amelyeket a ke-
rületek igényelnek, át kell nekik 
adni. Így került a szakrendelő 
2003-ban, Molnár Gyula polgár-
mestersége idején, Újbuda Ön-
kormányzatához. Közel húsz év 
telt el azóta, és meg lehet nézni, 
milyen színvonalon tették rendbe. 
Alapigazság, hogy a problémákat 
helyben lehet megoldani. Ha ott 
élek. A helyi viszonyok ismere-
tében tudok meghozni olyan dön-
téseket, amelyek valóban megold-
ják az adott problémát. Távolról, 
íróasztal mellől, egy beérkezett 

panasz vagy kérelem alapján el-
dönteni, mi a helyes, meglehe-
tősen nehéz. 2013-ban a kórházak 
állami irányítás alá kerültek. Sze-
retném megkérdezni, mennyivel 
lett jobb az ellátás, mennyivel 
tudnak hatékonyabban működni 
ezek az intézmények. Az ördög 
mindig a részletekben van. 

 � Hogyan érintené az önkor-
mányzatot, ha az állam ezt  
a területet is magához vonná?

Az egyik dolog, amit meg tudunk 
tenni, hogy biztonságot sugallunk 
az itt élők számára. Tehát ez er-
kölcsi, etikai szempontból, az em-
berek iránt érzett felelősség olda-
láról jelentene rendkívül komoly 
veszteséget. Hiszen azt mondják, 
te vagy az önkormányzat, neked 
az a feladatod, hogy gondoskodj 
rólunk. A gondoskodásnak sokfé-
le formája van. Azt, hogy hogyan 
neveljük, tanítsuk a gyerekeket, 
már elvették, az iskolákat álla-
mosították. Azt, hogy betege-
ket gyógyítsunk a kórházakban, 
szintén elvették. Most következik 
a járóbeteg-szakellátás elvétele, 
pedig az eddig az alapellátás ré-

szeként komoly biztonságot adott 
az embereknek. Ha nem az enyém 
az iskola, a kórház, a szakrendelő, 
legfeljebb csak azt tudom monda-
ni, hogy sok szerencsét kívánok. 
De ez nagyon kevés.

 � Az önkormányzatok kiüre-
sítését célzó kormányzati in-
tézkedések ellen nemegyszer 
tiltakoztak kormánypárti vá-
rosvezetők is. Lát esélyt arra, 
hogy közös fellépéssel próbál-
ják megvédeni az önkormány-
zatiságot? 

Én arra fogok törekedni, hogy 
a járóbeteg-szakellátás államo-
sítása elleni tiltakozást országos 
szintűvé fejlesszem. Ezt nem sza-
bad megtenni. Amikor a Szent 
Imre Kórház a főváros alá tar-
tozott, a főváros minden évben 
több milliárd (!) forintot fordított 
a műszerek javítására, beszerzé-
sére, a hatékonyabb gyógyításra. 
A kórház 100 és 200 millió forint 
közötti összeget kapott csak azért, 
hogy a műszerparkot fejlessze. 
Mi történt a 2013-as államosítás 
után? Pályázni lehetett egy álla-
mi alapra, amit vagy megkapott 
a kórház, vagy nem. Az egyik 
fővárosi kórház alagsora egy 
nagy esőzés után teljesen beázott, 
térdmagasságban állt a víz, ami 
az ott lévő rendelők berendezé-
seit teljesen tönkretette. Amikor 
ez a kórház pályázat útján kérte 
a károk valamilyen szintű megté-
rítését, visszaírtak, hogy mások-
nak még nagyobb szükségük van 
rá, és nem kaptak egy fillért sem. 
De beszélhetünk a Szent Kristóf 
Szakrendelőről is, amelyre Új-
buda Önkormányzata 2003 után 
bő egymilliárd forintot fordított. 
Most egy gyönyörű szép, színvo-

nalas intézmény, az embernek jó 
érzése támad, amikor belép. Ha-
marosan ez kibővül a gyermek-
szakrendelővel, amelyre mi is 
nagyon sokat költöttünk, és akkor 
ez az egész dolog elszáll. Ennek 
nem szabad megtörténnie.

 � Tehát, ha az állam a gazda, 
akkor nemcsak lassabban és 
esetlegesebben jut források-
hoz egy intézmény, de rosszabb 
döntések is születhetnek?

Jó példa az íróasztalnál született 
döntésekre az orvosok bérren-
dezése. Most kapkod a kormány, 
mert kiderült, hogy az egy összeg-
ben odaadott fizetés, a hálapénz 
eltörlésével együtt, nem inspirálja 
az orvost a teljesítményre. Minek 

operáljak meg egy héten 15 em-
bert, ha három után is megkapom 
a 1,5 millió forintot? Erre a szak-
ma – ha megkérdezték volna – azt 
mondta volna, hogy bázisbért kell 
fizetni, ami felett teljesítmény-
függő bérezés jár. Ezzel párhu-
zamosan a szakdolgozók fizetését 
nem rendezték, ezért tömegével 
hagyják el a pályát. Tudok olyan 
fővárosi kórházról, ahol az osz-
tály egy részét be kellett zárni, 
mert írd és mondd, az egész osz-
tályon három műszakra öt, azaz 
öt nővér maradt. Hogy lehet így 
dolgozni? Sehogy. Remélem, ezt 
az eszement ötletet, hogy elveszik 
a gondoskodás lehetőségét, nem 
fogják megvalósítani. 

T. D.

A helyi viszonyok 
ismeretében lehet valóban  
jó döntéseket hozni.  
Távolról, íróasztal mellől 
eldönteni, mi a helyes, 
meglehetősen nehéz

– Az önkormányzati szakrendelők állami átvételén gondol-
kodik a Belügyminisztérium egészségügyért felelős 
államtitkársága – árulta el az illetékes államtitkár. Takács 

Péter június végén egy egészséggazdasági konferencián beszélt 
a terület új vezetésének céljairól, ezen belül az alapellátás átala-
kításáról. A tervek szerint a háziorvosi körzethatárok kijelölése 
átkerül egy praxiskezelőhöz, amelyet az Országos Kórházi 
Főigazgatóság (OKFŐ) keretein belül hoznak létre, és ez venné 
át az önkormányzatoktól a feladatellátási szerződések megkö-
tését is. – Vizsgálják annak lehetőségét, hogy az önkormányzati 
fenntartásban lévő, százórásnál nagyobb kapacitású szakren-
delők fenntartása átkerüljön az OKFŐ-höz – tette hozzá Takács 
Péter. – A főigazgatóság által fenntartott intézmények működési 
kompenzációt is kaphatnak a megnövekedett energiaárak miatt 
– közölte az államtitkár, aki korábban az OKFŐ alap- és szakellá-
tásért felelős főigazgató-helyettese volt. 

Takács Péter hangsúlyozta, hogy a szakrendelők ügyében 
még nincs döntés. Pásztélyi Zsolt, a Medicina2000 Poliklinikai 
és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke az infostart.hu-nak 
nyilatkozva úgy fogalmazott, nem tudják, miért lenne szükség 
erre a lépésre. – A mostani működésnek rengeteg előnye van 
– mondta az elnök –, például az önkormányzat fenntartó cége 
kifesti a rendelőket, ha valami elromlik, rögtön rendbe rakja. 
Ehelyett majd egy nagy közbeszerzési rendszerbe kerülnek 
a szakrendelők, emiatt sokkal nehezebb és rugalmatlanabb 
lehet a fenntartói működés – tette hozzá. Attól is tartanak, 
hogy az állami irányítás elsősorban a kórházakkal foglalkozik 
majd, sok példa van arra, hogy amikor kórházak alá kerültek 
a rendelők, akkor sorvadásnak indultak. Az elnök felidézte, hogy 
az érintett önkormányzatok már 2013-ban felajánlhatták a szak-
rendelők működtetését az államnak, és 95 százalékuk nem akart 
élni ezzel a lehetőséggel.

Munkába álltak  
a bringás közteresek
Sokba kerülhetnek az elhagyott autók
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Happy enddel zárulhat 
az Ulászló utcai, úgyneve-
zett saroktelek története. 
Erre, a koncepciókat látva, 
valós esély van – közölte 
a Saroktelek 2.0 Facebook-
csoportban Simonyi Balázs, 
miután Andrasev Brigitta civil 
képviselővel együtt Hintsch 
György alpolgármesterrel 
és Kreitler-Sas Mátéval, a körzet 
önkormányzati képviselőjével 
egyeztetett az ősfás terület 
jövőjéről. 

Bár a korábbi tervek szerint hatemele-
tes társasház épült volna az Ulászló utca 
sarkán lévő, növényekkel borított telken, 
a lakók tiltakozása miatt az önkormányzat 
elállt az elképzeléstől. A legutóbbi megbe-
szélésen a civilek megismerhették az Ar-
chabit építésziroda kreatív koncepcióját, 
amely a saroktelek rendezésének három 
verzióját is felvonultatja. Az mindegyikben 

közös, hogy a telken gyermekorvosi rende-
lő, védőnői szolgálat, bölcsőde és közpark 
létesülhet. A civilek egyik legfontosabb 
igénye, hogy a fejlesztés részben közössé-
gi tervezéssel valósuljon meg, ami valódi 
beleszólást tesz lehetővé számukra. Az is 
közös szempont, hogy a lehető legkevesebb 
parkolóhelyet kelljen elvenni, illetve kiala-
kítani.

Hintsch György alpolgármester az egyez-
tetés után örömét fejezte ki, hogy a civi-
lekkel folyó tárgyalások közös irányba 
mutatnak. Hangsúlyozta, a bemutatott 
koncepció nem végleges, inkább egy tanul-
mány, ami tartalmazza a lehetséges beépí-

téseket, a törvényben előírt minimumokat, 
de a végső képet a tervezés adja meg.

Kreitler-Sas Máté képviselő szerint 
a mostani javaslat jól illeszkedik a kör-
nyék adottságaihoz és az ott élők elvárá-
saihoz: az egykori védőnői szolgálat épü-
letét várhatóan felújítják, a mellette lévő 
ÁNTSZ-barakk helyére bölcsődét tervez-
nek. A terület nagyobbik részéből közpark 
lenne, a kisebbik pedig a bölcsőde kertje-
ként funkcionálna.

A közös tervezés folytatódik, július vé-
gére az önkormányzat vezetése újabb hely-
színi találkozót szervez a környék lakóival. 

T. D. 

Kilencvenhét eszten-
dős korában elhunyt 
Apai Béláné dr. Cse-
pely Erzsébet. Csepely 
Erzsébet 1925. március 
2-án született Buda-
pesten, Albertfalvára 
az OTI-telep felépítése-
kor, 1929-ben költözött 
családjával. A Pázmány 
Péter Tudományegyete-
men végzett középisko-
lai tanárként magyar, la-
tin és művészettörténet 
szakon, amit 1948-ban 
bölcsészdoktori címmel 
egészített ki.

A Budafoki Premontrei Szent István Gimnáziumban kezdett 
tanítani 1945-ben. 1949 őszén került az albertfalvai általános 
iskolába, amelynek az 1951/52-es tanévtől igazgatóhelyettese 
lett. 1957 augusztusától a Köbölkút utcában, később a Nádor 
utcában tanított az általános iskolában. Az ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszékén szerzett kiegészítő diplomája után a Petőfi 
Sándor Gimnáziumban dolgozott, majd a Budapesti Tanárképző 
Főiskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium könyvtárát 
igazgatta, és óraadó tanárként nyelveket tanított. 2002-ben, 77 
évesen vonult nyugdíjba.

Mindig a közösség aktív tagja szeretett lenni. Az Albertfalvai 
Polgárok Köre működésében éppúgy részt vett, mint ahogy segített 
az Albertfalvi Keresztény Társas Kör Szent Mihály Akadémiáján 
vagy a Könyvtáros Tanárok Egyesületében. Előadásaiban széles 
körű tudását igyekezte mindig átadni. Munkásságát Albert her-
ceg-díjjal köszönték meg.

Emlékét szeretettel és tisztelettel őrzik, akik ismerték.

Hiába van elege mindenkinek 
a korlátozásokkal és súlyos 
veszteségekkel teli járvá-
nyos évekből, nagyon úgy 
tűnik, hogy a koronavírus újra 
részt kér mindennapjainkból. 
Németországban javában 
készülnek az őszre jósolt, 
ám hamarabb megérkező 
járványra, de itthon is sűrű-
södnek a megbetegedések. Dr. 
Kökény Mihály orvos, volt egész-
ségügyi miniszter szerint semmi 
kétség, a hatodik hullám felfutó 
szakaszába léptünk – nem ígér-
kezik súlyosnak, de a szakember 
óvatosságra int.

– Több európai országban, így Német-
országban és Franciaországban is óriásit 
ugrottak az esetszámok – vázolta fel a ko-
ronavírus-járvány állását Kökény Mihály 
volt egészségügyi miniszter. A franciák-
nál egymillió lakosra már közel kétezer 
új fertőzött jut naponta, és hasonló a hely-
zet Olaszországban, ahol a munkahelye-
ken ismét kötelező maszkot viselni. Ezek 
az országok meghozzák azokat az intézke-
déseket, amelyeket a járványügy tanácsol. 
Nem úgy Magyarország, ahol úgy tűnik, 
elengedték a járványt, és csak heti adato-
kat közölnek; az új esetek száma legutóbb 
másfélszeresére nőtt, a kórházba kerülők 
száma pedig megduplázódott. Budapest 
ismét gócpont, mint ahogy Győr-Sopron 

megye is, de a volt miniszter szerint ennél 
több, pontosabb adatra egyelőre nem szá-
míthatunk a Nemzeti Népegészségügyi 
Központtól.

Kökény Mihály arról tájékoztatott, hogy 
most az omikron variáns BA.4 és BA.5 al-
variánsai fertőznek, amelyek a korábbiak-
nál sokkal gyorsabban terjednek, de a jelen 
információk szerint nem kell súlyos követ-
kezményekkel számolni. Ezúttal is azok 
vannak nagyobb veszélyben, akik társbe-
tegségben szenvednek, idősek, immun-

rendszeri zavaraik vannak, cukorbetegek 
vagy túlsúlyosak. A kockázati csoportokba 
tartozóknak az orvos szerint érdemes fel-
venniük a harmadik oltást, az idősek pedig 
akár a negyediket is kérhetik. – De az oltot-
tak a hatodik hullámban is ugyanúgy meg-
betegedhetnek, mint korábban – figyelmez-
tetett a volt miniszter.

Arra a kérdésre, hogy akkor hamisak 
voltak-e az év elején adott szakértői nyi-

latkozatok arról, hogy 
elértük a nyájimmuni-
tást, Kökény Mihály azt 
mondta, a koronavírus 
újraírta a járványtani fo-
galmakat. Ma azt lehet 

mondani, hogy kialakul ugyan védettség, 
ám ez senkinél sem tart örökké. – Még azt 
sem tudjuk, melyik variáns esetén mennyi 
ideig tart – jelentette ki, hozzátéve, hogy 
gyaníthatóan az omikron alvariánsok ese-
tében igen gyorsan csökken a védettség, 
különösen alapbetegség mellett.

– Mindenki legyen óvatos az alattomos 
vírussal, zsúfolt helyen viseljünk maszkot, 
kerüljük a nagy társaságot, ne menjünk 

el fesztiválokra. Ezt a nyarat hagyjuk ki, 
hátha jövőre már jobb lesz – tanácsolta 
a szakember. Kökény Mihály szerint óri-
ási felelőtlenség a kormány részéről, hogy 
semmilyen intézkedést sem tesz, amivel 
hamis biztonságérzetbe ringatja az embe-
reket, az engedékenység ugyanis vissza 
fog ütni. Az orvos arról is beszélt, hogy 
a gyógyszercégek gőzerővel dolgoznak egy 
omikronra specializált vakcina, valamint 
egy univerzális oltóanyag előállításán, 
amely a koronavírus mellett az influenza 
vírus ellen is védhet. – Ezek nagy ugrást 
jelentenek majd a járvány leküzdésében – 
jelentette ki a volt miniszter.

T. D.

aktuálisaktuális

Gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, bölcsőde és közpark az új koncepcióban

Közösségi tervezéssel 
születhet újjá a saroktelek 

A Semmelweis-nap alkalmából Újbuda 
Önkormányzata idén is elismerte 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
kerületi egészségügyi dolgozók 
munkáját. A Pro Medicina Újbuda 
kitüntetésben, illetve polgármesteri 
dicséretben 2022-ben több mint tizen-
öten részesültek. Jelzésértékű, hogy 
a díjazottak közel fele szakdolgozó.

– A névsor magas szakmai színvonalat képvisel 
a szak asszisztensek és asszisztensek körében épp-
úgy, mint  a gyermek-, a házi- vagy a fogorvosok 
esetében – emelte ki köszöntőjében dr. László Imre 
polgármester, aki maga is orvos. Minden díj mögött 
hiteles életút áll, ami nem csupán a szakmai fel-
készültségben merül ki, az elismerésnek legalább 
ilyen fontos feltétele a betegek és a kollégák visz-
szajelzése. – Az önök hitelességét a meggyógyult 

páciensek nagy száma igazolja – mondta Újbuda 
polgármestere.

Pro Medicina Újbuda kitüntetést kapott dr. Szirá-
ki Katalin házi gyermekorvos és dr. Ablonczy Dalma 
Zsuzsanna felnőtt háziorvos. Megosztva kapta ezt 
az elismerést dr. Molnárné Chrenkó Ilona fogorvosi 
szakasszisztens és Rózsás Györgyné védőnő, vala-
mint Kimmel Tibor Lászlóné, Lokodi Jolán Klára 
és Péter Ede Gáborné asszisztensek. Polgármesteri 
dicséretben részesült dr. Fazakas Eszter Lenke házi 
gyermekorvos, dr. Poór László Csaba felnőtt házi-
orvos, Kapcsosné Mamuzsich Krisztina Ida terüle-
ti védőnő, dr. Farsang Csabáné dr. Kovács Mária 
reumatológus szakorvos, Nagyné Juhász Gabriella 
laboratóriumi szakasszisztens, dr. Ganczaugh Péter 
nyugdíjas felnőtt fogszakorvos, dr. Sztrilich Mónika 
nyugdíjas felnőtt fogszakorvos és dr. Takács Julian-
na nyugdíjas házi gyermekorvos.

A július 4-i ünnepségen minden egészségügyben 
dolgozónak megköszönték a betegekért, a segítségre 
szorulókért végzett kiemelkedő munkát.

Semmelweis is büszke  
lenne rájuk

Átadták a Pro Medicina  
Újbuda Díjakat

Elkezdődött a Covid-
járvány hatodik hulláma
Veszélyekre figyelmeztetett a volt egészségügyi miniszter
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Búcsúzik Albertfalva  
a legidősebb tisztviselőtelepitől

Tájékoztatás a tanévkezdő 
csomagokról
Folytatás az 1. oldalról
Az olyan családok is kaphatnak csomagot, 
amelyekben az 1–4. évfolyamos diák újbu-
dai lakóhellyel rendelkezik, de nem kerü-
leti vagy nem állami fenntartású újbudai 
iskolában kezdi meg tanulmányait. Ebben 
az esetben a szülő kérelmére – az Újbudai 
Humán Szolgáltató Központ segítségével – 
az önkormányzat iskolakezdési csomagot 
biztosít. A kérelem nyomtatványát Újbuda 
honlapján, a Nyomtatványok és dokumen-
tumok linken, a Szociális és Egészségügyi 
Osztály menüpont alatt lehet megtalálni, 
és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyom-
tatvanyok-es-dokumentumok/nyomtatva-
nyok-humanszolgalati-igazgatosag-szocia-
lis-es-egeszsegugyi

A kérelem (1) ügyfélkapu segítségével 
elektronikus ügyintézés keretében, (2) pa-
píralapon a Pol-
gármesteri Hi-
vatal Szociális 

Ügyfélszolgálatán, továbbá (3) postai úton 
nyújtható be. A kérelmező a jogosultság 
megállapításáról határozatot kap. Az is-
kolakezdési csomag a határozatban feltün-
tetett helyszínen és időpontokban vehető át.

Annak érdekében, hogy a gyerekek ide-
jében hozzájuthassanak a tanévkezdő cso-
maghoz, kérjük, igényüket lehetőleg minél 
hamarabb jelezzék!

Reméljük, sok gyerek és szülő tetszését 
elnyeri majd a megújult csomag szeptem-
berben! Addig is jó nyarat, sok pihenést kí-
vánok minden gyereknek és szülőnek!

László Imre polgármester megbízásából
Bakai-Nagy Zita alpolgármester

Az óvodakezdő  
csomag tartalma

• láthatósági mellény
• műanyag pohár  

(2 dl-es)
• kis törülköző
• gyermekfogkefe
• gyermekfogkrém
• fehér natúr gyurma
• 6 darabos vastag 

zsírkréta
• 500 ml-es kulacs 

(újrahasznosított 
műanyag)

• pamut tornazsák
• fenntarthatósági 

ajándék

Az iskolakezdő  
csomag tartalma

1. osztály
• 2 vonalas füzet,  

első osztályos 
vonalazású (14–32)

• 2 négyzetrácsos 
füzet

• papírvonalzó
• zsírkréta (6 

darabos)
• 12 színű vízfesték
• 3 ecset
• 12 színű színes 

ceruza, nagy méretű

• órarend A5 
méretben

• 3 darabos HB-s 
grafitceruza

• pamut tornazsák
• 1 vastag postairón
• 1 vékony postairón
• füzetcímke
• ivópalack 500 ml 

(újrahasznosított 
műanyag)

• láthatósági mellény
• fenntarthatósági 

ajándék
 
2. osztály
• 2 vonalas füzet, 

második osztályos 
vonalazású  
(16–32)

• 2 négyzetrácsos 
füzet

• 1 sima füzet
• vonalzókészlet
• 2 darabos HB-s 

grafitceruza
• 1 vastag postairón
• órarend A5 

méretben
• füzetcímke
• pamut tornazsák
• fenntarthatósági 

ajándék

3. osztály
• 2 vonalas füzet, 

harmadik osztályos 
vonalazású (12–32)

• 2 négyzetrácsos 
füzet

• 1 sima füzet
• 2 darabos HB-s 

grafitceruza
• füzetcímke
• órarend A5 

méretben
• pamut tornazsák
• fenntarthatósági 

ajándék

4. osztály
• 2 vonalas füzet, 

negyedik osztályos 
vonalazású (21–32)

• 2 négyzetrácsos 
füzet

• 1 sima füzet
• 1 szótárfüzet
• 1 énekfüzet
• 1 HB-s grafitceruza
• füzetcímke
• órarend A5 

méretben
• pamut tornazsák
• fenntarthatósági 

ajándék

Lá
tv

án
yt

er
ve

k:
 A

rc
ha

bi
t



7 | 2022. július 13. |   | 2022. július 13. | 6 

tehát még akkor is lakásproblémával küszködött az ország. 
Most szintén rengeteg lakás épül, és sok gyerek születik, 
legalábbis a kerületben.

 �Ma óriási kihívás egy fiatalnak lakáshoz jutni. Régen 
könnyebben ment?

A nagy lakótelep-építések évtizedei alatt sokkal könnyebb 
volt lakást szerezni. A hetvenes évek végétől lehetett tanácsi 
értékesítésű szövetkezeti lakáshoz és öröklakáshoz is jutni. 
A szövetkezeti vagy tanácsi lakásért nem kellett fizetni, de 
az öröklakásért igen. 1987-ben azonban beszüntették ezt 
a fajta értékesítést. Mi épp ebben az esztendőben, a meg-
szüntetés előtt igényelhettünk utolsóként ilyen típusú lakást, 
ekkor vásároltunk a férjemmel egy gazdagréti ingatlant. Ér-
dekesség, hogy Gazdagrétre eredetileg négyemeletes háza-
kat terveztek, de a hatalmas lakásigényt látva félúton 8, 10, 
11 emeletessé tervezték át őket. Ez az oka az ottani házak 
közötti kis távolságnak és a kevés parkolóhelynek. Ráadásul 
akkoriban fél autót számoltak egy lakásra. Még élt az a tör-
vény, hogy ahol lakótelep épül, ott kötelező arányos férő-
helyszámú óvodát, bölcsődét építeni, ez benne volt a beru-
házási programban. Ilyen törvény 1990 óta nincs, ezért küzd 
annyit az önkormányzat most a beruházókkal. A gazdagréti 
Törökugrató utcai iskola szinte az első épület volt a kör-
nyéken. Akkoriban ugyanis az volt a gyakorlat, hogy még 
a lakóházak megépülése előtt húzták fel az iskolát. Ezért 
az 1984. szeptemberi tanévet úgy kellett elkezdenünk, hogy 
csupán öt-hat gyerek járt egy-egy évfolyamra. A következő 
évben már nem fértek el a diákok az iskolában, mert addigra 
beköltöztek az új lakók.

 � Ezután épült meg a többi gazdagréti suli…
Így van. De a nyolcvanas évek közepére így is kevés volt 
a megépített iskola. Akkor a tanács a mostani Aldi helyé-
re tervezett tízezer adagos konyha helyett hat tantermes, 
alsó tagozatos iskolát létesített, hogy kezelje a helyhiányt. 
Beszédes adat a népességváltozásról, hogy akkor a lakóte-
lepen több mint 5000 gyermek járt általános iskolába, ma 
körülbelül 1300.

 �Mit tart karrierje legnagyobb eredményének?
Ötvenegy év alatt szinte mindenben benne voltam, ami 
a kerületben történt. 1983-ban megszereztük a pártszékhá-
zaknak szánt épületeket, és közösségi házakat alakítottunk 
ki bennük. A mai napig büszkeséggel tölt el, hogy ezzel mi 
indítottuk el a kulturális életet a kerületben. Hogy az ügy 
jó úton halad, bizonyítja a Bartók Béla úti kulturális város-
központ kifejlődése, amelynek a bölcsőjénél a mi igazga-
tóságunk is ott volt. A másik büszkeségem a sportéletünk. 
1994 után, amikor a sportosztályt vezettem, nagyon élénk 
tömegsportélete volt a kerületnek. A szívem csücske pedig 
természetesen az oktatás és a rendszerbe integrált új tanítá-
si módszereink. Ezért is volt számomra fájdalmas, amikor 
2013. január 1-jétől meg kellett válnunk általános és közép-
iskoláinktól, azok ugyanis jól felépített, kiváló közösségek 
által működtetett intézmények voltak, amelyeknek a fejlő-

dési íve a váltás után valamelyest megbicsaklott. Az iskolai 
közösséget azonban igyekszünk egyben tartani: együtt me-
gyünk kirándulni az igazgatókkal, együtt gondolkodunk, 
és például a környezetvédelem, illetve a sport terén együtt 
is dolgozunk. Ez a következő büszkeség is egyben: hogy 
sikerült a mai napig élő közösségeket teremteni, amelyek 
a kerület lelkét adják. Ezekben ugyanis olyan embereket 
találunk, akik még képesek hittel végezni a munkájukat.

 � A tragikus pedagógusi bérhelyzetben az önkormány-
zat megpróbálja pályán tartani a tanárokat. Hogyan?

Ezt sajnos már csak az óvodai területen tudjuk megtenni, ezt 
még nem vonták el. Azt a bérfeszültséget próbáljuk csökken-
teni, ami a hivatalos bértábla és a valóság között fennáll, hi-
szen amíg ma egy húsz éve dolgozó óvodapedagógus alapbére 
270 ezer forint, addig egy érettségi után pedagógiai asszisz-
tensnek munkába álló fiatalnak 260 ezer forintot fizetnek, 
és nem az övék a sok. Az önkormányzat fő szempontja, hogy 
tartsuk meg azokat a munkatársakat és segítsük őket, akik 
a mi gyerekeinkért dolgoznak. És arra is büszke vagyok, hogy 
ebben a kerületben kevés a magánóvoda. Mégpedig azért 
kevés, mert a szülők meg vannak elégedve a mindig magas 
színvonalon teljesítő önkormányzati óvodákkal. Ezt a munkát 
ismeri el a vezetés a cafeteriaemeléssel, pótlékokkal, aminek 
az az eredménye, hogy szívesen jönnek ide dolgozni új kollé-
gák. Reméljük, hogy ez a nagy pedagógushiány emiatt sem 
lesz nálunk égbe kiáltó probléma.

 �Miért épp most vonul vissza, és milyen érzéssel teszi 
ezt?

Már sokszor próbálkoztam. Először 2011-ben mentem el 
nyugdíjba, egészen hat napig tartott. A polgármester fel-
hívott, hogy szüksége van a munkámra. A következő 
ciklusban is beadtam a papírom, de a nyugdíjba vonulás 
előtti utolsó napon a regnáló polgármester megállított, 
hogy „ugye ezt nem gondolod komolyan?”. Akkor sem lett 

az egészből semmi. A legutóbbi önkormányzati választá-
sok előtt is elmentem volna, de László Imre polgármester, 
akit már kórházigazgató kora óta ismertem, azt kérte, hogy 
maradjak. Maradtam, de már fáradok. Hát így sikerült 
csak most nyugdíjaznom magam. Most is nehéz szívvel 
teszem, mert úgy érzem, még nagyon sok mindent tudnék 
tenni, tele vagyok ötletekkel és tapasztalattal. Az elmúlt 
51 esztendőben mindig az egyik gondolat szülte a másikat, 

az egyik elképzelésből született meg a következő megol-
dás. Én erről nem tudok leállni.

 � Akkor lesz olyan, hogy betelefonál a kollégáknak, 
hogy „nem akarok beleszólni, de…”?

Nem. Kizárólag olyan esetben, ha engem keresnek meg 
egy kérdéssel, de akkor nagyon szívesen segítek. Nem is 
lehet kívülről beleszólni aktuális ügyekbe, hiszen nem le-
szek már része a napi körforgásnak.

 � Van már terv arra, mivel köti le szellemi kapacitásait?
Terveim vannak, de majd meglátjuk. Biztos nem fogom 
tudni megállni, hogy ne tevékenykedjek valamit. De azzal 
kezdem, hogy július, augusztusban végre kipihenem ma-
gamat. Van mit. Az elmúlt, Coviddal terhelt két és fél év 
gyakran napi 10-12 órás hivatali munkát adott, a fizikális 
állapotom ilyenkor azért jelez, hogy ez már sok. Ebben mu-
száj kicsit visszafognom magam. A lelkemnek ugyanakkor 
fáj, hogy itt kell hagynom ezt az egészet.

 � Akkor annyit kívánok, hogy mindig találjon olyan ki-
hívást, ami élteti önt.

Köszönöm szépen. Én meg azt kívánom a kerületnek, 
hogy fejlődjön tovább úgy, ahogy eddig, és szülessenek 
olyan új gondolatok, amelyek segítik a további gyarapo-
dást!

Török Dániel

Sokáig tanár volt, de 1982-ben a XI. kerületi 
tanácshoz hívták, hogy központilag segít-
hesse az iskolák munkáját. Részese volt 
a rendszerváltozás hivatali struktúravál-
tásának, kezelte az utolsó nagy házgyári 
lakótelepépítési boom kihívásait, miközben 
olyan tudásra tett szert, hogy senki nem 
akarta nyugdíjba engedni. Az 51 év munka-
viszony után visszavonuló Győrffyné Molnár 
Ilona humánszolgálati igazgató Újbuda 
fél évszázadáról és köztisztviselői pályája 
változásairól mesélt.

 � Erre szokták mondani, hogy egy fél élet…
1971. június 21-én, pont az interjú napján reggel 8 órakor lép-
tem át a Kaffka Margit Gimnázium kapuját. Pénteken érett-
ségiztem a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, hétfőn már itt 
dolgoztam iskolatitkárként, ahol akkoriban az első évben nem 
lehetett szabadságra menni, így a nyaralásomnak is lőttek. Ké-
sőbb itt lettem tanár, majd közel tíz esztendő után a Sopron úti 
általános iskolában folytattam igazgatóhelyettesként, onnan 
kerültem – 1982. augusztus 1-jén – a kerületi tanácshoz, így 
mindjárt negyven éve, hogy a hivatalban dolgozom.

 �Mit jelent az, hogy valaki humánszolgálati igazgató?
Az általam vezetett igazgatóság a humán területeket fogja 
össze. Ide tartozik a köznevelés, az ifjúságpolitika, a szoci-
ális és az egészségügyi ellátás. Tehát valóban az embereket 
szolgáljuk.

 � A nyolcvanas évek szocializmusában még nem is volt 
olyan, hogy önkormányzat. Mennyire működött más-
képp egy tanács, mint egy mai helyhatóság?

Egy tanácsnak teljesen más szerkezete, beosztása volt: 
tanács üléseket tartottak, és Végrehajtó Bizottság (VB) 
döntött a kérdésekben. A hivatalt a VB-titkár vezette, aki 
a tanács elnök segítőjeként dolgozott. Hasonló feladatokat lá-
tott el, mint ma egy jegyző, de más jogosítványokkal rendel-
kezett. Az önkormányzatokhoz képest kevesebb feladattal, 
viszont nagyobb jogi szabályozottsággal működött a tanács, 
amely gyakorlatilag a törvények végrehajtásával foglalko-
zott. Az én munkahelyem, a tanács szakigazgatási szerve, 
leginkább a mai kormányhivatalokhoz működött hasonlóan.

 � Akkoriban a bürokrácia kisebb vagy nagyobb volt, 
mint most?

Szerintem a bürokrácia sosem volt kicsi a hivatalokban, 
de egészen másképp néz ki a dolog, amikor minden pa-

píron történik. 
A Kaffkába ke-
rülve iskolatitkár-
ként az volt az első 
nyári feladatom, 
hogy a kerület ösz-
szes pedagógusának 
az átsorolását legé-
peljem. Ezt írógépen 
kellett megírnom, in-
digóval, öt példány-
ban, 600 pedagógus 
számára. Ha elron-
tottam, újrakezdhet-
tem az egészet. Ilyen 
szempontból ma, 
a digitális korban 
sokkal könnyebb 
az életünk.

 � Tanárnak ké-
szült, csak be-
lecsöppent a 
közszolgálatba.  
A negyven eszten-
dő alatt egyszer 
sem hiányzott az 
oktatói munka?

Hétéves korom óta pedagógus akartam lenni. Nagyon 
vártam, hogy végre iskolás legyek, de mivel szeptem-
beri születésű vagyok, nem kezdhettem abban az évben, 
mint a társaim. Álltam az iskolakapu előtt, és mondtam 
az anyukámnak, hogy én tanító néni leszek, hogy min-
den nap iskolába járhassak. Érettségi után azonban, mikor 
kiderült, hogy a húgom orvos akar lenni – kettőnket pedig 
akkoriban egy családi jövedelemből képtelenség lett volna 
taníttatni –, elmentem dolgozni. Így végül munka mellett 
szereztem mind a három diplomámat: 1978-ban a főisko-
lait, 1984-ben az egyetemit, a tanügyigazgatási szakér-
tőit pedig jóval később. A két pedagógus diploma között 
azért elvégeztem a könyvelő szakot is, ami jól jött, amikor 
a Kaffkában az igazgató engem kért fel a távozó gazdasági 
igazgatóhelyettes helyére.

 � Látszik, hogy ezer szállal kötődik az oktatáshoz. A hi-
vatali pályán kívül is megmaradt ebből valami?

Több mint tíz évig tanítottam a dolgozók gimnáziumában, de 
csak a főállásom mellett jutott ilyenekre idő. Biológia-föld-
rajz szakos tanárként diplomáztam, a Kaffkában például 
gazdaságföldrajzot tanítottam. Mivel a szakdolgozataim 
elég modern gondolatokra épültek, megkeresett az okta-

táskutató, hogy 
lenne-e kedvem 
lerakni egy új gim-
názium alapjait. 
Nagyon izgalmas 
volt benne lenni 
abban a nyolcfős 
csapatban, amely 
a kilencvenes évek 
elején létrehozta 
a Bethlen Gábor 
Gimnáziumot a ke-
rületben. Éppen har-
minc esztendeje an-
nak, hogy megírtam 
az iskola földrajztan-
tervét. Akkor any-
nyira beleszerettem 
a szakmapedagógiá-
ba, hogy kitaláltam 
egy olyan, informa-
tikára és korszerű 
oktatási elvekre 
épülő iskolakoncep-
ciót is, amelyben 
szívem szerint ta-
nítanék. Sajnos ez 
az egy álmom nem 
valósult meg. Ami-
kor meghallotta 
ezt a tanácselnök, 
azt kérdezte: miért 
nem segítesz in-

kább abban, hogy az egész kerületben megvalósuljanak 
az elképzeléseid? Így maradtam a hivatalban.

 � Állítsuk tágabbra a fókuszt. Ma egy tipikus fővárosi 
önkormányzat parkolóhelyhiánnyal, óvodai, bölcsődei 
férőhelyhiánnyal és szűkös szociális büdzsével küzd. 
Negyven–ötven éve más kihívások előtt állt a helyi ta-
nács?

A történelem ismétli önmagát. Én az ötvenes évek elején, 
a Ratkó-korszakban születtem, tehát abban az időszak-
ban, amikor az abortusztilalom miatt igen sok gyermek 
jött a világra. Szerencsére az én szüleim nagyon is tervez-
tek engem és a húgomat. A hetvenes évek elején a Kaffka 
Margit Gimnáziumba olyan rengetegen jártak, hogy H, J, 
K osztályokat is indítottak. Ez a generáció aztán felnőtt-
ként családot alapított, és lakást keresett. Ezért is indultak 
meg a hetvenes években az olyan nagy lakótelep-építések, 
mint a Fehérvári úti vagy az őrmezői. A nyolcvanas évek-
ben pedig a gazdagréti lakótelep kezdett kinőni a földből, 

aktuálisaktuális

Virággal egy mosolyért
Cserepes növényeket és csokro-
kat találhattak a járókelők júni-
us 28-án szerte a XI.  kerületben 
és azon kívül, ezeket ingyen haza 
is vihették. A Virággal Egy Mo-
solyért mozgalomban részt vevő 
virágboltok, kertészetek évek óta 
különböző virágkreációkat, növé-
nyeket, bokrétákat helyeznek ki 
a közterületekre ezen a napon. Új-
budán, a Karolina úton és környé-
kén, a Pran virágbolt jóvoltából 
volt kint a tavalyinál jóval több, 
négy-öt tucat csokor. – Minden 
alkotáson egy kis kártya tájékoz-
tatta a megtalálót, hogy ez az övé, 
ingyenes, és csak egy mosoly 
az ára – mondta Bíró Erna, az üz-
let kreatív igazgatója. Az ő keze 
alól egyedi művek kerültek az ut-
cákra, akadt bennük bébiarticsó-
ka, sáfárnyos szeklice és iringó is.

Magyarország 2015-ben csat-
lakozott a nemzetközi kezde-

ményezéshez, a Flora Hungaria 
Nagybani Virágpiac és a Virág-
kötők, Virágkereskedő Vállal-
kozók Magyarországi Szakmai 
Egyesülete (VVVMSZE) 2016 
óta vesz részt benne. A kam-
pányhoz bármilyen bolt, ke-
reskedés társulhat, amely 
a szervezet honlapján regisztrál, 
és az adott napon legalább tíz 
kreációt vagy virágzó dísznö-
vényt helyez el közterületen. 
A virág ezerféle üzenet hordozó-
ja, vallják a szervezők. Ha a já-
rókelők megmutatnák örömüket 
vagy továbbadnák amit találtak, 
a @viraggalegymosolyert Face-
book-oldalra küldhetnek fotót,  
#virággalegy mosolyert megje-
löléssel. A betűző kártyán ott 
vannak a kihelyező virágüzlet, 
kertészeti áruda vagy faiskola el-
érhetőségei, viszonzásként eze-
ket is meg lehet említeni.

Mindenben benne 
voltam, amiben  
ötven év alatt lehetett

Interjú Győrffyné 
Molnár Ilonával

Sikerült  
a mai napig élő 
közösségeket 
teremteni,  
amelyek a kerület 
lelkét adják

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.

/A csarnok emeletén, az SZTK felöl i oldalon/

06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416
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Mitől kék a Kék-tó?
Van egy tó Kelenvölgyben, amely 
általában zöld színű, de mégis 
Kék-tó a neve, miközben valójában egy 
gödör. Az 1930-as években a Pulay család téglagyára az itteni 
külszíni fejtésekből származó agyaggal dolgozott; a bányagödrök 
közül mára csak ez maradt meg, a többit a II. világháború után 
a romok törmelékeivel töltötték meg. A mélyedést a talajvíz 
és a csapadék alakította át tóvá, de a csatornahálózaton tapasz-
talható elszivárgás, illetve a fák párologtatása időszakosan csök-
kenti a vízszintet, ez utánpótlást igényel. 

A nagyjából félhektáros, biztonsági okokból bekerített Kék-tó 
horgászatra alkalmas, kezelője, a Kelenvölgyi Kék-tó HITEKA 
horgászegyesület kizárólag pontyot telepít ide, más fajok vagy 
a telepítéssel kerülnek be véletlenül, vagy az ikráikat behurcoló 
vízimadarak révén. Hogy miért kék a Kék-tó, annak két magya-
rázata lehet. Az egyik, hogy a bányászat felhagyása után kékes 
színű lehetett a víz, a másik, hogy amikor télen a halak a víz alsó 
régiójában pihennek, akkor a szerves anyag forgalma lelassul, 
és a tó kéknek mutatja magát.

Csak természetesen Újbuda  
értékei II.
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A XI. kerületre még a lokál-
patrióták is ritkán gondolnak 
úgy, mint értékes természeti 
tájra, pedig van itt minden, 
barlangoktól sziklaormokon át 
szikes pusztáig. Sok a védett 
növény és állat, még ha ezek 
nem is mindig a legfeltűnőbb 
élőlények.

A budai pest
A pest szó eredetileg barlangot jelentett, így 
a Pest helynév a budai oldalon a középkor-
ban az akkori Kelenföldre vonatkozhatott, 
hiszen az egykori Kelen-hegy barlangairól is 
ismert volt. A ma Gellért-hegy néven isme-
retes 235 méter magas sziklatömb egy hegy-
vonulat tagja, idetartoznak a budaörsi hegyek 
és a Sas-hegy is. A 200 millió esztendeje kép-
ződött dolomit hárommillió éve emelkedett 
ki az akkori tengerből,  majd összetöredezett; 
ekkor keletkeztek azok a hőforrások, ame-
lyek a környék fürdőit táplálják. A barlangok 
e törések és a hévizes kioldódások nyomán 
jöttek létre, leghíresebb közülük a mestersé-
gesen kibővített Szent Iván-barlang, ahol ma 
a pálos rend kápolnája van. 

A Dunára néző, meredek, védett hegyoldal 
még őrzi természetességét. Botanikai érté-
keiből mára sokat vesztett, de kis foltokban 
megmaradt a növénytakaró. Tavasszal a kel-
tikék néhol szinte elborítják a talajt, a keleti 
sziklagyepeken él a fokozottan védett, Ma-
gyarországon csak itt található sárgás hab-
szegfű, a déli oldal sziklakibúvásain pedig 
a hegyi ternye.

A folyót sok madár követi vándorlása során, 
ilyenkor jelenik meg a Gellért-hegyen Európa 
egyik legkisebb madara, a királyka. A nem 
vonuló fajok közül állandó vendég az énekes 
rigó, a kis poszáta és a fülemüle, de a vörös-
begy és a csilpcsalpfüzike is megtelepszik 
a bokrokban. Téli látogató a kopár sziklákat 
kedvelő havasi szürkebegy, amely Magyaror-
szágon alig néhány helyen fordul elő.

A Rupp-hegy kincsei
Ez a védett terület a Budaörstől Dél-Budá-
ig húzódó Csíki-hegyek vonulatának tagja, 
az egykor összefüggő sziklagyepi növényta-
karó maradványai máig megvannak. 1688-
ban alakított ki ezen a környéken gazdaságot 
Pösinger Ferenc, a mai Pösingermajor város-
rész névadója, itt emelkedik ki a 258 méter 
magas, triászi dolomit alapkőzetű, budai 
márgával takart hegy. Az elbomlott dolomi-
tot piktortégla néven falfestékek segédanya-
gaként használták valamikor, a bányászata 
nyomán maradt üregek ma is láthatók. 

A Rupp-hegy növényzetét természetes tár-
sulások alkotják – kivéve a betelepített erdei 
fenyőket –, főként berkenyék, mészkedvelő 
molyhos tölgyesek és sajmeggyes karszt-
bokorerdők. A 38 védett növényfaj külön-
legessége az orchidea, de megtalálható itt 
a tavaszi hérics, a nagy ezerjófű, a fekete kö-
körcsin, a fehér madársisak, a bíboros kosbor, 
a csillagos őszirózsa, a tarka imola és a ho-
moki vértő is. Nyár elején látható a fürtös 
homokliliom, valamint a sárga koronafürt. 
A terület állatvilága a vegetáció kedvező 
állapotának köszönhetően viszonylag gaz-
dag. A nyerges szöcske, a selymes futrinka, 
a szarvasbogár, a farkasalmalepke, a gyász-
lepke, a tarka szemeslepke csak néhány vé-
dett faj a rovarfaunából. A kétéltűeket a leveli 
és az erdei béka, a hüllőket a fali és a fürge 
gyík mellett a pannon gyík és a rézsikló kép-
viseli. A közeli erdőségekből olyan, a városi 
körülményeket nehezen tűrő madarak is ér-
keznek, mint a csilpcsalpfüzike, a fülemüle, 
az örvös légykapó, a sárgarigó. Megjelenik 
olykor a karvaly és az egerészölyv, és a Gaz-

dagréten fészkelő sarlósfecskék is vadásznak 
a Rupp-hegyen. 

A városi sasbérc 
A Sas-hegy kopár kúpja országos természet-
védelmi terület. A kettős csúcsú, 265 magas, 
merészen szabdalt dolomittömeg nagyjából 
200 millió éve keletkezett: mintegy 50 mil-
lió esztendeje, a tektonikai mozgások követ-
keztében kiemelkedett az akkori tengerből, 
és hévizes hatásra több helyen kovasavval 
itatódott át. Az így ellenállóbbá váló kőzetek-
ből az erózió különleges alakzatokat hozott 
létre, a legismertebb a Medve-szikla és a Bee-
thoven-szikla. Szintén kőzetalkotó a mintegy 
30 millió éve keletkezett budai márga. 

A mai Sas-hegyet a török hódoltság ide-
jén Muhaneknek nevezték, a budai vár felé 
tekintő oldalán dervisiskola működött. Mos-
tani nevére többféle magyarázat van. Egy le-
genda szerint a Budát 1686-ban felszabadító 
ostrom idején a hegyről a vár felé repülő sa-
sok jelezték a keresztény seregeknek, hogy le 
fogják győzni a törököket. Akad, aki szerint 
a magaslat neve az alakjából, de olyan ver-
zió is van, hogy az ottani svábok Adelsberg-
nek, azaz Nemes-hegynek hívták, ebből lett 
nyelvtorzulásal Adlerberg, majd tükörfordí-
tással Sas-hegy. 

A hegyoldalakra a filoxéravészig nagy sző-
lőültetvények húzódtak fel; a rácok által be-
telepített kadarka különlegessége volt, hogy 
a tokaji szőlőkhöz hasonlóan aszúsodott. 
Az első villák a 19. század ’40-es éveiben 
jelentek meg, majd a terület délkeleti szélé-
re laktanya került, mellette gyakorlatozás 
céljából az I. világháború idején lövészárko-
kat építették ki. A katonai tevékenység je-
lentős természeti pusztítást okozott, és csak 
az 1970-es évek végén szűnt meg teljesen.

A Sas-hegy Buda ősi élővilágának mene-
déke; az elmúlt években elkészült a terület 
ökológiai felmérése, lokalizálták a tájidegen 

fajokat. Az özönnövények közül a legna-
gyobb gondot az orgona és a fekete fenyő 
okozza; utóbbit a talajerózió megállítására 
telepítették, árnyékában viszont ritka nö-
vényfajok tűnnek el. Az orgona burjánzása 
a Saxlehner család jó szándékú, ám nagy kárt 
okozó telepítésének következménye. Me-
diterrán területről hozták be, majd az ősho-
nos fajok rovására elvadult és elszaporodott. 
Dísznövényként a kert éke lehet az orgona, de 
természetvédelmi területre nem való. 

Ez a hegy amennyire kicsi, annyira összetett 
élőhely a többféle mikroklíma miatt. A karszt-
bokorerdőt főleg galagonya, kökény, virágos 
kőris és molyhos tölgy alkotja, a meredek déli 
oldalt nyílt dolomitsziklagyep borítja, foltok-
ban kilátszik az alapkőzet is. Itt él a kerekle-
velű harangvirág, a szürke napvirág, a sárga 
kövirózsa, a magyar gurgolya és az István 
király-szegfű. A májusban virágzó árvalány-
haj fajok mellett jelen van a naprózsa, a mezei 

iringó és a korai kakukkfű – ezek mind száraz-
ságtűrő növények. A fokozottan védett csikó-
farkból itt csak porzós, a Gellért-hegyen pedig 
csak termős állomány él. 

A Duna felé néző keleti oldal mikroklímá-
ja hűvösebb; ez a kövér daravirág élőhelye, 
a cserjék közül a budai berkenye érzi itt jól 
magát. Az északi oldal különlegessége a fő 
gyepalkotó budai nyúlfarkfű.  

Ami a faunát illeti, a hűvösebb oldalon él 
a félcentis, de fekete pöttyös piros potrohával 
feltűnést keltő bikapók. Az északi sziklagye-
peken gyakori az imádkozó sáska, a hegy-
csúcson pedig a kardos lepke, a fecskefarkú 
lepke, a nappali pávaszem és az atalanta 
lepke. A karsztbokorerdő jellegzetes hüllője 
a zöld gyík, a terület jelképéül szolgáló pan-
non gyík pedig a száraz sziklagyepek lakója. 

A madarak közül a vörös vércse már szinte 
városlakóvá vált, de előfordul a Sas-hegyen 
az egerészölyv és a karvaly is. 

Civilizált bányagödrök 
Újbuda városképének egyik meghatározó 
eleme, a Feneketlen-tó egy véletlen folytán 
keletkezett. 1870-től termeltek ki itt agyagot 
téglagyárak ellátására, mígnem 1880-ban 
a gödör mélyítésével próbálták a kapacitást 
növelni. Ekkor tört be a talajvíz, és nemso-
kára a bányát bezárták. A Feneketlen-tó tehát 
bányató, nem táplálja vízfolyás, utánpótlá-
sa kizárólag a csapadékból és a talajvízből 
származik. Legnagyobb mélysége 1938-ban 
hat-hét méter volt, de 2009-ben már csak 4,6 
métert mértek a lerakódott iszap miatt. A tó 
alján méteres szilárd, fölötte ennél is vasta-
gabb lebegő iszapréteg alakult ki, amelynek 
bomlása miatt az alsó vízrétegben krónikus 
oxigénhiány uralkodik, kén-hidrogén és am-

mónia szabadul fel, de a felgyülemlő foszfor 
és nitrogén is sietteti a tó eutrofizálódását. 
A vízminőség romlását 1982-ben halpusz-
tulás jelezte, ezért 1985-ben egy szökőku-
tat és két levegőztető készüléket helyeztek 
üzembe. Ezek javították a vízminőséget, de 
hosszú távon csak az iszap eltávolítása jelent 
megoldást. 

A Feneketlen-tó sajátossága a rétegzettség. 
Felső, átvilágított rétegében megy végbe a fo-
toszintézis, míg az alsó, sötét réteg a bakteri-
ális lebontás színtere. Ha hirtelen következik 
be az őszi lehűlés, akkor az alsó, melegebb 
réteg gyorsan a felszínre emelkedik, „a tó 
felfordul”. Ekkor a felszín is oxigénhiányos 
lesz, az élővilág, különösen a halállomány 
elpusztul. Ha a lehűlés fokozatos, akkor a ke-
veredés lassabban megy végbe, így a felszín 
algáinak működése kompenzálja az oxi-
génelvonást. 

A vizet nád és keskenylevelű gyé-
kény szegélyezi, a parton zöld juhar, 
enyves éger, ezüstfa, fűzfa és nyárfa 
nő. Mocsaras élőhelyek nem alakul-
tak ki, de előfordul egyebek közt 
a mocsári sás, a rókasás, a szittyó, 
a vízi csillaghúr. Sok a tavi béka 
és a kecskebéka, a védett mocsári 
teknős mellett ékszerteknősök is 
élnek a tóban, utóbbi azonban in-
kább gondot okoz. A sokszor otthon 
tartott, majd megunt ékszerteknősök 
a leginvazívabb fajok közé tartoznak, 

tömeges megjelenésük veszélyezteti a Ma-
gyarországon őshonos mocsári teknőst.

Budapest szikes pusztája 
A Budaörsi repülőtér és az Egér út környékén 
húzódik egy kihasználatlannak tűnő térség, 
az 1982-ben alapított, helyi védettségű Kőér-
berki Szikes-rét Természetvédelmi Terület. 
Egykori gazdája 1862-ben itt ásatott kutat, 
a kinyert vizet azonban keserű íze miatt „sem 
ember, sem állat nem tudta inni”. Saxlehner 
András posztókereskedő vizsgálatokat vé-

geztetett, és felismerte a víz értékes tulajdon-
ságait. Kiépíttette a forráskutak környékét, 
majd Hunyadi János néven forgalomba hozta 
a nátrium-  és magnézium-szulfát-tartamú 
keserűvizet, mely a legismertebb hashajtó 
gyógyvíz lett. (A szomszédos telkeken kiter-
melt vizet mások Ferencz József néven hoz-
ták forgalomba.) 

Régebben a rétet tehenekkel és kecskékkel 
legeltették, vagy kaszálással tartották fenn, 
értékes sziki növénytársulása a talajvízben 
feldúsult ásványok hatására jelent meg. Ma 
a rétre a „kiédesedés”, a kiszáradás jellemző: 
a felszíni vizeket összegyűjtő árokrendszer 
hatására mind mélyebbre került a talajvíz, 
ezáltal csökkent a felszíni só koncentrációja. 

Megindult a cserjésedés és a spontán erdő-
sülés, de ez megfelelő területkezeléssel 

még visszaszorítható.

Nem szemétlerakó, 
erdő
Újbudán nagyjából 210 hektár-
nyi erdőt kezel a Pilisi Parker-
dő Zrt., a jellemzően tölgyes 
állományok alapvetően szá-
raz termőhelyeken élnek. Sok 
a kőris és a juhar is, a cserje-
szintben akad cserszömörce, 
bodza, galagonya, kecskerá-
gó, gyepűrózsa. Külön érték 

az aljnövényzetben a lágyszárú-
ak, virágos növények sokszínűsé-

ge, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
állatvilág. 
A kerület legnagyobb összefüg-

gő erdeje a Kamaraerdő, itt az erdészet 
tízévente végez alapos állapotfelmérést. 
Az alapkőzet, a talaj, a domborzat, az ég-
hajlati viszonyok szerint jelölnek ki erdőta-
gokat, ezeken belül vannak részletek, ame-
lyeknél a faállomány életkori, egészségi 
állapotát is figyelembe veszik. A felújító 
vágások során a 80–100 esztendős fák 
kerülnek ki a társulásból, hogy a fiata-
lok fényhez és térhez jussanak. A tölgyek 
fényigényesek, a cél az, hogy a csemeték 
az idős fák magjából nőjenek ki, de az utób-
biak ne árnyékolják a felnövekvő generá-
ciót. Ültetés a fiatalost érintő kár, például 
aszály esetén jellemző, vagy idegenhonos 
állomány irtása után. 

Az erdő kezelése nem konfliktusmentes, 
a fő probléma a csoportos rendezvények 
nyomán ottmaradó rengeteg szemét, vala-
mint az olykor ipari méretekben lerakott 
illegális hulladék. A másik neuralgikus 
pont a közlekedés: az erdő gyalogos, illet-
ve kerékpáros látogatóinak tekintettel kell 
lenniük egymásra. 



11 | 2022. július 13. |   | 2022. július 13. | 10 aktuális aktuális
Budapest egyik legrégebbi katonai 
létesítménye, a Petőfi Sándor laktanya 
nyitott kapukkal várta a családokat 
július 2-án. A Budaörsi úti MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár hagyományos nyílt napja 
az elmúlt két évben elmaradt, most 
azonban kitettek magukért a szervezők. 
A dandár idén júniusban ünnepelte fenn-
állásának tizenötödik évfordulóját. 

Látványos bemutatókban és programokban gazdag 
családi és nyílt napot rendezett az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár a MH Katonai 
Rendészeti Központtal közösen július első szombat-
ján. A népszerű rendezvény az elmúlt két esztendőben 
a járványhelyzet miatt elmaradt, idén azonban ismét 
megtartották, több alakulat és katonai szervezet, va-
lamint a társszervek részvételével. – A honvédségi te-
vékenység bemutatásán túl ez jó alkalom arra is, hogy 
a civilek, köztük a XI. kerületi lakosság és a kato-

A honvédek mellett a tűzoltók és a rendőrök is bemutatkoztak

Nyílt nap a Petőfi 
laktanyában

Mi az a dandár? 
A dandár a Magyar Honvédségben 

jelenleg a legnagyobb kötelék, létszáma 
általában 2000–5000 között van. A vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapfeladatai közé 
tartozik a Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés 
részére a híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi 
szolgáltatások nyújtása, de az ő dolga a  Sándor-palota protokol-
láris őrzése, a Szent Korona őrzése és védelme, valamint a nemzeti, 
állami, katonai rendezvények protokolláris, díszelgő és katonazene-
kari feladatainak végrehajtása is. 

Katonából  
is hiány van 

– Katonahiány van, mondjuk ki 
őszintén – közölte a honvédelmi 
miniszter július 4-én. Szalay-
Bobrovniczky Kristóf szerint „arra 
van szükség, hogy a magyar fiatalok, 
hölgyek és urak, változtatva az eddigi 
terveiken, beálljanak hivatásos, 
önkéntes vagy tartalékos módon 
a hadseregbe, és fontosnak tartsák 
a haza fegyveres védelmének ügyét”. 
– Az orosz–ukrán háború szomszéd-
ságában Magyarország ugyanakkor 
egyelőre kellő biztonságban és távol-
ságban helyezkedik el a konfliktustól 
– jelentette ki a miniszter. 

Helyőrségtörténet 
A laktanya területe már Mária Terézia 
idején is katonai alakulatoknak  
adott otthont, a vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár több 
mint tizenöt esztendeje, 2007 júniusa 
óta települ itt. A dandár az MH Híradó 
és Informatikai Parancsnokság, az MH  
Budapesti Helyőr ség-parancsnokság, 
az MH Támogató Ezred, az MH 32. 
Budapest Őr- és Díszezred, az MH 
Központi Zenekar integrálásával jött létre, 
nevét 2012-ben vette fel; vitéz uzsoki báró 
Szurmay Sándor vezérezredes korának 
kiemelkedő katonai személyisége volt. 
A Központi Zenekar Magyarország legna-
gyobb létszámú katonazenekara, amely 
1962-ben alakult. Múltja 1896-ig nyúlik 
vissza, ekkor jött létre az Első Honvéd 
Gyalogezred zenekara a fővárosban. 

nák közelebb kerüljenek egymáshoz – emelte ki Mudra 
József dandárparancsnok. – A katonák a Covid-járvány 
idején sem zárkóztak be a laktanyába: kórházakban tel-
jesítettek szolgálatot vagy a közrend fenntartásában, il-
letve a határon segítették a rendőrök munkáját – mondta 
el az ezredes.

A nyílt nap célja kettős: egyrészt fontos, hogy a hivatá-
sos, szerződéses vagy tartalékos katonák, illetve a hon-
védelmi alkalmazottak megmutathassák családjuknak, 
hol  szolgálnak, milyen fegyverekkel és haditechnikai 
eszközökkel milyen feladatokat látnak el. – Szeretnénk, 
hogy a polgárok lássák, adóforintjaikat jó célra költjük 
– összegezte Mudra József. Másrészt, főleg a mostani 
háborús időkben, szükség van arra is, hogy a honvédség 
minden lehetséges módon nyisson a civil szféra felé, be-
mutatkozzon, emellett toborozzon is, hiszen ma különö-
sen fontos az utánpótlás.

Az egész napos programsorozaton a szokásoknak 
megfelelően nemcsak a budapesti katonai alakulatok, de 
más fegyveres szervezetek is bemutatták képességeiket, 
felszerelésüket, egyes eszközöket, járműveket ki is lehe-
tett próbálni. A rendőrség BMW R1250 RT típusú, 1254 
köbcentis, kéthengeres boxermotorral ellátott járműve-
ire gyerekként életre szóló élményként lehetett felülni. 
A magyar rendőri motorkerékpáros szolgálat közel 100 
éves múltra tekint vissza: 1926. július 29-én lépett szol-

gálatba az első rendőrségi motorkerékpáros. A magas 
rangú személyek útját 1960 óta kíséri díszegység, a fel-
adatokat a kezdetekkor még Simson motorkerékpárok-
kal látták el.

A járműmustrából a XI. kerületi tűzoltó-parancsnok-
ság sem maradhatott ki, a tűzoltóautókban szünet nél-
kül váltották egymást a legifjabbak, de a MH 1. Honvéd 
Tűzszerész És Hadihajós Ezred keresőrobotja is komoly 
feltűnést keltett. A dinamikus harcászati mutatványok-
ba dél előtt a tűzoltók hoztak izgalmat, amikor a katonák 
között egyszer csak elsuhant egy emelőkosaras autó. 
Az ország legnagyobb, negyvenkét méteres munkama-
gasságával rendelkező tűzoltólétrájának valós riasztás 
miatt kellett elhagynia a laktanyát. Utána folytatódott 
a bemutató, mely során a lövészek kötelékben mozogva, 
az ellenséges tüzet viszonozva, egymást fedezve, nyílt 
terepen fogtak el és tettek harcképtelenné egy ellenséges 
harcost, majd kihoztak egy sebesültet.

A szervezők igyekeztek minden korosztály érdeklő-
dését kielégíteni. A legkisebbeknek gyerekkoncerttel, 
kisvasúttal, ugrálóvárral, „kipróbálható” harci támogató 
járművekkel kedveskedtek, a felnőttek pedig a legmo-
dernebb eszközök mellett hagyományőrzőket is felvo-
nultató bemutatókkal, sportprogramokkal, délután pe-
dig koncertekkel kapcsolódhattak ki. A fellépők között 
a Bon-bon és Vastag Tamásék vonzották a legnagyobb 

tömeget, de a Különleges Díszelgő Csoport látványos 
alaki programjára is sokan voltak kíváncsiak. Az MH 
Központi Zenekar térzenéje pedig olyan hangulatot te-
remtett, amelyhez foghatót már hosszú ideje nem tapasz-
taltak a laktanyában.
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pártok eseményei

apróhirdetés

fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének munkatársai az alábbi el-
érhetőségeken várják az érdeklődők megkeresését. Cím: 1111 
Bp., Budafoki út 9–11., nyitva tartás: június–július hónap-
ban: 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: face-
book.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/
simicskoistvan.
 

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

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

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

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

 � 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
„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 Patriknál (szecsodi.
patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi hírek: fa-
cebook.com/mihazankujbuda. A Bartók Béla út 96. alatti 
iroda nyitva hétfőn 16–19, kedden 15–18, szerdán 9–12, csü-
törtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.
 

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Tisztelt Olvasók! A nyár a feltöltődés és újratervezés időszaka, 
azonban a munka ekkor sem áll le teljesen. Használjuk ki a jó 
időt arra, hogy újabb, közösen megélt emlékeket gyűjtsünk, 
és együtt tegyük szebbé Újbudát! Az aktuális hírekért és tör-
ténésekért kövessék a Momentum Újbuda, valamint képvise-
lőink oldalát. Pihentető és élményekkel teli nyarat kívánunk!
 

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

 � Lakás, ingatlan  
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06/20/9-600-600.    
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.    

FIATAL PÁR NYARALÓT 
vásárolna a Balatonon 35 M Ft-ig. 
06/20/4549-152. 

 � Bérlemény
ALLENDE parknál 3 szobás 
bútorozott lakás kiadó,  
200 000 Ft/hó. T.: 06/20/911-7875.
  

 � 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: 
06/30/966-0542.     

VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ-ügyintézés!  
246-9021, 06/20/934-4664.     

VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. 
CSAP, SZIFON, WC-tartály, 
radiátor, elzáró villanybojler 
cseréje, javítása. 06/70/642-7526.     

VILLANYSZERELÉS A–Z-ig. 
FACEBOOK.COM/villanyember, 
06/30/512-6045.     

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. 06/30/8572-653.      

    

 � Szolgáltatás   
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: 
06/30/990-7694.    

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.   
      

 � Gyógyászat 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor 
készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! 
T.: 06/20/980-3957.

GYÓGYPEDIKŰR otthonában: 
06/30/206-4801.   
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.     

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,  
06/20/324-6562.  

SZAKBECSÜS HÖLGY vásárol 
festményeket, ezüstöket,  
Herendi-Zsolnay porcelánokat. 
noegaleria@gmail.com, 
+36/70/946-0029.   
 

 � Gondozás 
NYUGDÍJBA KÉSZÜLŐ 
ápolónőt keresek idős hölgy 
gondozására: +36/30/272-6419.

 � Állás kínál  
XI. KERÜLETI ÁLTALÁNOS 
iskola takarítói állásra keres 
munkatársakat.  

Érdeklődni: 06/1/204-1201,  
titkarsag@domokos.dbtk.hu  

XI. KERÜLETI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA tanítói munkakör 
betöltésére várja a jelentkezőket. 
Érdeklődni: 06/1/204-1201, 
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.      

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

 � Vegyes     
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.  

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

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester 
Előzetes egyeztetés alapján; +36/70/684-7145, 
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)  
1. evk. képviselő, kulturális alpolgármester 
Minden hónap utolsó keddjén tart fogadóórát, a járványidőszak alatt 
online: a www.facebook.com/BarabasRichard oldalon. Itt várjuk 
kérdéseiket. Telefonos elérhetőség: +36/70/684-7427. 
Levelezési cím: barabas.richard@ujbuda.hu

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján. 
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

OROSZ ANNA (MOMENTUM) 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

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

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv. 
Telefon: +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. 
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

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

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

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

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

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
+36/70/383-7230, 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

Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat prog-
ramjainkról. A teljes programkínálatról 
a  www.idosbarat.ujbuda.hu honlapon, 
az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalán, 
illetve hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon érdeklődhet. A progra-
mokon való részvétel feltétele az Újbuda 
60+ Kedvezménykártya, vagy annak folya-
matban lévő igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával láto-
gathatók. Kérjük, előírásainkról előzetesen tájékozódjanak 
az idosbarat.ujbuda.hu weboldalon, illetve hétköznap 9–14 
óráig személyesen a Kérő utcai 60+ programközpontban 
vagy a 372-4636-os telefonszámon! A programváltozás jo-
gát fenntartjuk.

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal 
közösen szervezett júliusi 
programjaink
Klímagondolatok – előadás a klímaváltozásról és nap-
jaink kiemelten fontos környezetvédelmi kérdéseiről
Július 15. 11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A program 

ingyenes, az Újbuda 60+ Kedvezménykártya felmutatása 
szükséges. Előadó: Kremnicsán János (DINPI). További 
információ hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefon-
számon.

Kirándulás – látogatás az Ócsai Tájházegyüttesnél 
Július 27. 8.45–15.30
A program során megtekintjük többek között az ófalu ere-
deti formában felújított népi házait, az őseink által hasz-
nált mindennapi eszközöket, valamint betekintést nyerünk 

a hagyományos ökológiai tudáson alapuló életformákba. 
A foglalkozást vezeti: Kremnicsán János (DINPI). Költség: 
a vonatjegy árán kívül ingyenes. A részvétel előzetes je-
lentkezéshez kötött, jelentkezni július 19-étől lehet a Kérő 
utcai programközpontban, hétköznap 9.30–13.00 óráig. 
Kérjük, hozza magával Újbuda 60+ Kedvezménykártyáját, 
személyi igazolványát és lakcímkártyáját! További infor-
máció hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

Segítségnyújtás internet, 
számítógép, laptop, okoseszkö-
zök használatával kapcsolatban
Időpont: minden csütörtökön 8.00–11.45 
Jellege: nem tanfolyam! Konkrét problémákban, kérdésekben 
tudunk segíteni. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső utca 3.). A szolgáltatás ingyenes. További információ 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon.

Lelkisegítő-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 lehet a 372-4636-os telefonszámon vagy au-
gusztusig személyesen a Kérő utcai programközpontban 
(Kérő utca 3.).

60+ magazinműsor  
a Civil Rádióban
Július. 23. 12.00. Online, a www.civilradio.net oldalon

Nyári nyitvatartás  
a 60+ programközpontokban
Júliusban mindkét központ a megszokott időpontokban 
lesz nyitva, de néhány programon kívül csak az alapvető 
szolgáltatásokat tudják igénybe venni (például tájékozta-
tás, kedvezménykártya-ügyintézés, számítógépes segítség-
nyújtás és számítógépek használata, lelki problémákban 
nyújtott támasz). Augusztusban mindkét programközpont 
zárva lesz, nyitás szeptember 1-jén. A 60+ program tele-
fonszáma (hétköznap 9–14 óráig) és e-mail címe egész 
nyáron elérhető lesz az ügyfelek számára.

Jön a kánikula – néhány fontos 
tanács a hőség idejére
• A tartós nyári meleg – még ha nincs is kánikula – plusz 

terhet jelent még azoknak is, akik egészségesek. Kérjük, 
gondoljanak erre napi teendőik tervezésénél! Közhely-

nek tűnik, de a városok betonja délután lesz igazán forró, 
bár a déli, kora délutáni órák még vízparton, kertben is 
fokozottan kerülendők.

• Fokozottan ügyeljünk egész nap a kiegyensúlyozott víz-
fogyasztásra. A kávé, erős tea fogyasztását alaposan át 
kell gondolni, és jobb kihagyni nyáron, főleg ha ezzel 
orvosa is egyetért. A folyadékbevitel mellett természete-
sen a megfelelő táplálkozásra is fordítsunk figyelmet.

• A legjobb felkészülés az, ha az ön személyes állapotát 
ismerő orvosa életmódtanácsait kéri a nyári hónapokra. 

• Nyáron sokak ébersége alábbhagy, hiszen ez az időszak 
rengeteg örömöt és lehetőséget tartogat. Mindezek mel-
lett kérjük, fokozottan figyeljen ingatlanja, értékei védel-
mére és a balesetek elkerülésére! Sokszor és főleg bizo-
nyos helyzetekben, például közösségi közlekedés, elég 
egy apró figyelmetlenség, és megvan a baj.

Kérjük, gondoljanak arra, hogy megfelelő felkészülés 
és előkészület után még boldogabb lehet a nyár, a vakáció!

60+

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

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

ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS  
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között 

Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Nyitvatartási idő:  

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

 PROGRAMAJÁNLÓ

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
future.world
Esszé- és novel-
laíró pályázat 
Az elmúlt két 
évben a koro-
n a v í r u s - j á r v á n y 
gyökeresen megvál-
toztatta az életün-
ket, és mindaz, amit 
eddig a jövőről gon-
doltunk, alaposan 
megkérdőjeleződött. 
A veszély és a bi-
zonytalanság idején, 
a kényszerű karan-
ténban a túlélésre 
játszottunk, de a világjárvány lecsengé-
sével – valamint látva a keleti szomszé-
dunknál zajló megjósolhatatlan kimenetelű 
háborút – eljött az ideje, hogy komolyan 
elgondolkodjunk a továbblépésen, hiszen 
a jövő ismét megváltozott, hamarosan új 
korszak köszönt az emberiségre.

Az Albertfalvi Közösségi Ház jövőutazó 
esszé- és novellaíró pályázatot ír ki két té-
makörben:

• 22. század
Korosztályi megkötés nélkül várunk esz-
széket és novellákat, amelyekben a szerzők 
a 22. századi jövőről gondolkodnak, illetve 
az akkori lehetséges világot, az oda vezető 
utat mutatják be.

Merre halad tovább, és hová jut el az em-
beriség a következő 100–150 esztendőben? 

Tudomány, technika, 
egészségügy, társada-
lom, életforma…

A novellák esetében 
természetesen fiktív 
történeteket várunk, 
amelyek a szerző által 
elképzelt, létrehozott 
jövőben játszódnak, 
azaz a cselekmény egy 
„valós-lehetséges” vi-
lágban zajlik.

Az esszéket és novel-
lákat 2022. augusztus 

5-éig folyamatosan várjuk, terjedelem: ma-
ximum 15 000 karakter.

Egy szerző legfeljebb két pályaművet 
nyújthat be az akh@ujbuda.hu e-mail cí-
men, a szerző nevével és elérhetőségével 
együtt.

• 2072 – ötven év múlva
Itt a 14–18 éves korosztálytól várunk esz-
széket, amelyekben a 2072-es esztendőről 
gondolkodnak. Milyen lesz akkor a világ? 

Hogyan élünk? Milyen új találmányok 
lesznek? Milyen lesz az épített és az élő 
környezetünk? Milyen problémákkal néz 
majd szembe az emberiség? S hol lesz 
a szerző helye az akkori világban? Család, 
barátok, munka, karrier…

Az esszéket 2022. augusztus 5-éig folyama-
tosan várjuk, terjedelem: maximum 12 000 
karakter. Beadás módja: akh@ujbuda.hu 
e-mail címen, a szerző nevével és elérhetősé-
gével együtt. Az összes beérkezett pályamun-
ka olvasható lesz az ujbudaidekameron.blog.
hu oldalon, előzsűrizést és szerkesztést köve-
tően. Szakmai zsűrizés után a legjobb műve-
ket év végén megjelentetjük egy kiadványban, 
a legjobb szerzők jutalomban részesülnek. 

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
 
Július 14. 19.00
Amfiteátrumi esték – 
Jack Cannon Blues Band
Általában kisebb kocsmákban és zenei klu-
bokban lépnek fel, de itt a nyár, a szabadtéri 
koncertek ideje. A részvétel ingyenes.

Július 21. 19.00
Amfiteátrumi esték – Önként és Dalolva 
Társulat
A társulat mottója: Önként és Dalolva, azaz 
mindenkit szeretettel várnak a koncertre, akik 

szeretik az igazi örömzenét, és maguk is szíve-
sen dalra fakadnak. A részvétel ingyenes.

 
Július 26. 18.30
Amfiteátrumi mesék – Talizmán
Majoros Ági szabadtéri bábszínháza
Egy liftes fiú szerelme a királykisasszony 
iránt csak bonyodalmakat okoz. Az egyet-
len kincse egy talizmán, amit születésekor 
kapott. Segíthet ez elnyerni a boldogságot? 
A részvétel ingyenes.

 
Július 28. 19.00
Amfiteátrumi esték – Room Service
Magyarország egyetlen Bryan Adams tri-
bute zenekarának unplugged koncertje. 
A részvétel ingyenes.

 
Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
 
TÁBORAJÁNLÓ
Augusztus 22–26.
Iciripiciri – báb és dráma 
napközis tábor. Művészeti tábor drámajá-
tékkal és bábokkal.

 
TANFOLYAMAJÁNLÓ
Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00. Foglalkozásveze-
tő: Gulyás Zizi

Közösségi házak ajánlója
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Az Európai Parlament több képviselője 
és uniós nagyvárosok vezetői előtt mutat-
kozott be a Bartók-negyed és az Insert 
program Strasbourgban. – Az uniós 
városközpontok fejlesztéséről szóló konfe-
rencián a résztvevők saját tapasztala-
taikat és elképzeléseiket osztották meg, 
egymás sikereiből és tapasztalataiból 
nyertek inspirációt – mondta 
el Barabás Richárd, Újbuda 
alpolgármestere. 

Az európai városközpontok fejlesztéséről 
szóló konferencián a projektekben jártas 
városvezetők és -tervezők vettek részt. Ba-
rabás Richárd szerint a látogatás nagyon 

hasznos volt a XI. kerület szempontjából: 
nemcsak a Bartók-negyedet és az Insert 
programot mutatta be tapasztalt és elismert 
városfejlesztő szakembereknek és politi-
kusoknak, de segítségükkel számos kül-
földi jó példát ismert meg és hozott haza 
Újbuda továbbfejlesztéséhez. A konferen-
cián 18 országból több mint ezer látogató 
vett részt. 

Barabás Richárd a konferencián arról beszélt, hogy 
az egyik legfontosabb munkafolyamat, amelyen jelenleg 
dolgozik, az a Bartók Béla úton és annak vonzáskörzetében 
található kulturális negyed fejlesztése. 

Az Allee bevásárlóközpont 2009-es megnyitásával 
az akkori városvezetés döntési helyzetbe kényszerült: 
az önkormányzat nem szerette volna, ha a városrész „ki-
üresedik”, inkább feltöltötte kultúrával. Megnyíltak az első 
kulturális és közösségi terek, például a Hadik Kávéház, 
amelynek művészeti vezetője Bosznai Tibor lett, és a Faur 
Zsófi Galéria. Ekkor született meg az a kulturális város-
központról szóló rendelet, amely a kulturális tevékenysé-
geket szabályozza a területen. Uniós támogatásból létre-
jött a B32 Galéria és Kultúrtér. Később civil szervezetek 
fogták össze az utca kulturális szereplőit és a kávézókat. 

– A folyamatosan készülő kutatásokból kiderült, hogy több 
száz kreatív ipari, dizájn, grafikai, programozói cég és épí-
tésziroda koncentrálódik a Bartók-negyedben. A gasztro-
kultúra szintén fontossá vált – tette hozzá prezentációjában 
az alpolgármester. Most ennek a koncepciónak a tovább-
fejlesztése zajlik a Bartók-negyed létrehozásával, egységes 
városnegyed-szabályozás kialakításával, amelynek során 
a kerület vezetése nagyban alapoz a lakosság igényeire 
és visszajelzéseire.

– Újbuda városszerkezete sokszínű, a kisvárosias Kelen-
völgy éppúgy teljes jogú és fontos tagja a kerületnek, mint 
az albertfalvai vagy az őrmezői lakótelep. Ennek a rendkí-
vül fragmentált kerületnek új és fontos zászlóshajója lesz 
a Bartók-negyed – mondta az alpolgármester. Ehhez kapcso-
lódóan az Európai Unió a UIA programon keresztül másfél 
milliárd forinttal támogatja a kerület kulturális fejlesztését.  
Ennek része például a Bercsényi utca 10. alatt készülő Adap-
tér létrehozása, amely új, kreatív közösségi találkozóhely 
lesz a kerületben. A támogatás részeként valósult meg a MU 
Színház tetőfelújítása, az Eleven blokk művészeti helyszí-
neiként szolgáló, önkormányzati tulajdonú kis szuterének, 
pincék rekonstrukciója pedig jelenleg is zajlik. 

A projekt lényege különböző technológiák bevonásával 
és programok szervezésével közösségeket teremteni a kul-

túra köré. Így mindenki – legyenek sas-hegyiek, gazdagré-
tiek, vagy éppen más kerületek lakói – megtalálhatja azt, 
ami érdekli. Mindezt a jelenleg fejlesztés alatt álló Insert 
platform segíti majd, amely szeptembertől már elérhető 
lesz a felhasználók számára. Ezen a regisztráltak profilján 
látható lesz, hogy milyen erőforrásokkal, képességekkel, 
eszközökkel, helyszínekkel rendelkeznek, és ezekre lehet 
közvetlenül rákeresni. Például, ha valaki fotós worksho-
pot szeretne tartani, akkor létrehoz egy kezdeményezést 
az applikációban, és jelzi, hogy ehhez mikor, milyen hely-
színre vagy eszközre van szüksége. A rendszer összeköti 
az egymást kereső felhasználókat. 

A Bartók-negyed prezentációja kapcsán az újbudai de-
legáció több hasznos külföldi gyakorlatot is megismert: 
például a svédországi Lund, valamint a lett és az észt fővá-
ros, Riga és Tallinn városfejlesztési koncepcióját. Kiderült, 
hogy Újbuda és Tallinn egyik kerületének problematikája 

és stratégiája több ponton is egyezik. Az észt várost a ten-
gertől, Újbudát a Duna-parttól egyaránt egy-egy rozsda-
övezet választja el. A tallinni városvezetés több mint tíz  
éve dolgozik azon, hogy az odalátogatók és az ott élők 
a tengerpartot is élvezhessék. Újbuda a folyópartot szeret-
né elérhetővé tenni. 

– A konferencia megerősítette a Bartók-negyeddel 
és a UIA projekttel kapcsolatos egyik legfontosabb ve-
zérlő elvet – tette hozzá végső konklúzióként Barabás Ri-
chárd. Egy 21. századi városfejlesztési koncepció akkor 
működik jól, ha a kezdeményezéseket nem hatóságilag, 
felülről érkező instrukciók, hanem alulról jövő javaslatok 
határozzák meg. Ha odafigyelünk arra, mit akarnak a ke-
rület lakói, mi pedig azon dolgozunk, hogy segítsük ezek 
megvalósulását.

új lakóink keresztrejtvény
2022. január 28-án látta meg a napvilágot édes kis 
„ficánkánk”, Magyari Annabella Evelin. Imádja 
a csörgő-zörgő játékokat és mindent, ami színes. 
Igazi kis huncutka, ahogy az a mosolyából is látszik.
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Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe 
a kerületi babákról készült fényképeket. 

A fotó kat elektronikus formában a  

media11@ujbuda.hu  
e-mail címre kérjük.  

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

ÚJBUDA  
ÚJ LAKÓI

Radnóti Miklós: Istenhegyi kert c. költeményéből idézünk 
2 sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (Ö, A, G, P, L). 13. … 
Sawyer, Mark Twain hőse. 14. Gondolja. 15. Agresszió. 16. 
Kis Enikő. 18. Baranya megyei község. 20. … Leino, finn 
költő, újságíró (EINO). 21. Nor-
vég férfinév. 23. A legközelebbi 
csillag. 24. Félig rangos! 25. Ho-
monyik Sándor énekes, gitáros 
monogramja. 26. Piaci árus. 28. 
Ritka férfinév. 30. Kén-monoxid. 
31. Hézag része! 33. Ír. 35. Rez-
gésben van! 36. Ukrán nagyváros. 
38. Jézus nevelőapja. 40. Rágcsá-
ló. 42. Lengyel–német határfolyó. 
43. Dán író (Martin Andersen). 
44. Számadás. 46. Határoz. 48. 
Több pápa neve. 49. Fehér vagy 
aranysárga virágú gyomnövény. 
52. Kinövés része! 54. Csekély 
értékű régi római rézpénz. 55. 
Olimpiai és világbajnok portugál 
maratoni futónő (Rosa). 56. Ki-
dolgozott kéz jelzője. 58. Fordított 
kettős betű. 59. Az egyik analóg 
televíziós rendszer angol betűsza-
va. 60. Kábuló egynemű betűi. 
62. A malom tölcsérszerű része. 
64. Fafajta. 66. Lehetőség. 68. ’O 
… mio, ismert nápolyi dal. 69. 
Dalszövegíró, költő, előadómű-
vész (Anna). 71. Szükséges. 73. 
Makáma egynemű betűi.

Függőleges: 1. Az idézet má-
sodik sora (S, V, S, N, R, G, N). 2. 
Burkoltan rosszindulatú. 3. Svájci 
székhelyű, világméretű ifjúsági 
szervezet, angol betűszóval (Fia-
tal Férfiak Keresztény Egyesüle-
te). 4. Nívó egynemű betűi. 5. Apró halfajta. 6. Futva menekül. 
7. A Csillagöv egyik jegye. 8. … Klub, TV-csatorna. 9. Latin 
kettős betű. 10. Szűcs Antal Gábor és Pomázi Zoltán alapította 
gitárduó. 11. Aszimmetrikus, Jáva-szigeti tőrtípus. 12. Ápolna 
páratlan betűi. 17. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu. 19. 
Szülő kedveskedő megszólítása. 22. A Manhattan együttes 
énekese (DOBI Sándor). 24. Megvastagodott, tápanyag raktá-
rozására módosult növényi szerv. 27. Győzelemre esélyes. 29. 
Indiai táncosnő. 30. Nemiség. 32. Eszméletlenül összeeső. 34. 
Lángelme. 35. Megbízás jelzője lehet. 37. Némán verető! 39. 

Cink és nitrogén vegyjele. 41. Bee …, a Gibb-fivérek együttese. 
45. Beteget gondoz. 47. Agg. 50. Magyar atomváros. 51. Ma-
gyar–amerikai atomfizikus (Ede). 53. Szépen öltözködő, egy-
szersmind rátarti, büszke. 55. Svéd kikötőváros. 57. A madarak 
királya. 59. A francia sanzon csillaga (Edith). 61. Nyugalmas 

állapot. 63. … Schneider, német–francia színésznő. 65. Csúsz-
da vége! 66. Könyörög. 67. Vissza: a mutatott dologhoz hasonló. 
70. Iljusin felségjele. 72. A 10-es alapú logaritmus jele.

Beküldendő: vízszintes 2. és függőleges 1. Beküldési határ
idő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 
135. vagy a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 12. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Zeng a folyosón hangos 
ováció, mert eljött a várva várt vakáció”. Nyertese: Győri Jenő, 
1117 Budapest, Budafoki út. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Barabás Richárd a Bartók-negyedről  
és az Insertről az Európai Parlamentben

Az egész kerület zászlóshajója  
lesz a Bartók-negyed

A modern 
városfejlesztés 
akkor működik 
jól, ha a kezde mé-
nye zéseket nem 
felülről érkező 
instrukciók, 
hanem alulról 
jövő javaslatok 
határozzák meg

Veszélyes a gyerekekre 
a kánikula Nyári kalap, naptej, folyadék
A kinti hőségre és a benti 
légkondicionálóra a gyerekek 
sokkal érzékenyebben 
reagálnak, mint a felnőttek, 
ezért nyáron fokozottan kell 
ügyelni rájuk. Gyermekorvosi 
tanácsok kicsiknek 
és nagyoknak.

– Az extrém kánikulában a szülőknek fo-
kozottan kell gyermekeikre vigyázniuk 
a napszúrás, a hőártalmak és a folyadékvesz-
teség elkerülése végett – hívta fel a figyelmet 
dr. Fodor Marianna gyermekorvos. Ők a fel-
nőtteknél érzékenyebben és gyorsabban rea-
gálnak a hőségre. A babák és a kisgyerekek 
testhőmérséklete 37 fokig normális, a meleg 
időszakban a gyors anyagcsere és a mozgás 
miatt ez egy-két tizeddel emelkedhet. A ma-
gasabb testhő már problémára utal. 

A napszúrás meglepően rövid idő alatt, 
kisgyerekeknél akár öt-tíz perc alatt is kiala-
kulhat. A lázzal, fejfájással, szédüléssel, há-
nyással járó tünetek megjelenése után a testet 
azonnal el kell kezdeni hűteni borogatással, 
zuhannyal. Ezt követően a gyerekkel árnyé-
kos, hűvös helyen sok folyadékot kell itatni, 
hányás után érdemes izotóniás italt adni. 
Hőgutát nem csupán tűző napon lehet kap-
ni: semmilyen esetben, még pár percre sem 
szabad egy gyermeket az autóban hagyni, 
lehúzott ablak mellett sem. Ez az akár 60 
fokra melegedő kocsiba zárt kicsik életébe 
kerülhet.

– A legfontosabb a megelőzés – tette hozzá 
a gyermekorvos. Délelőtt 11 és délután 15 
óra között érdemes a napos helyeket kerül-
ni. Ha muszáj utcára menni, a gyerekeken 
mindenképpen legyen kalap, a kisebbeken 
a nyakat is takaró „légiós” fejfedő. A naptej 
szintén hasznos: nemcsak a leégést akadá-
lyozza meg, hanem a bőr gyors kiszáradását 
is, a gyerekek bőrének hámrétege ugyanis 
jóval vékonyabb, mint a felnőtteké. A folya-
dékpótláshoz hőtartó kulacsban, palackban 
érdemes hideg vizet vinni. A minőségi, nem 
utcai bódéban vásárolt UV gyereknapszem-
üvegek hatékonyan szűrik ki a nap káros 
sugarait, a szem így rövid és hosszú távon 

sem károsodik. A szoptatós kismamáknak 
az anyatej mellett vizet is kell a csecsemő-
nek adniuk. – Tévhit, hogy az anyatej a ká-
nikulában is kielégíti a babák folyadékigé-
nyét – figyelmeztetett dr. Fodor 
Marianna. 

A zárt helyen működő, 
túlságosan hidegre ál-
lított légkondícionáló 
szintén kockázatos 
lehet, bár a készü-
lékben élő, betegsé-
geket okozó gom-
bák, baktériumok, 
vírusok az éves 

karbantartás és tisztítás után elpusztulnak. 
Fontos, hogy a kinti és a benti hőmérséklet 
között ne legyen nagy különbség, legfeljebb 
5–7 fok. Vigyázni kell, hogy a gyerekeket 

a hideg levegő ne érje közvetlenül, 
a légterelő mozgása felfelé 

irányuljon. Ideális 23–27 
fokra és 60–70 százalé-

kos relatív páratarta-
lomra állítani a gépet. 
A test hirtelen le-
hűlése a babáknak 
különösen rossz, 
mivel a gyors hővál-
tozásra ők érzéke-
nyebben reagálnak, 

nem kizárt az arcü-
reg-, a homlok üreg- 

és a tüdőgyulladás, 
főleg négyéves kor fölött. 

Klimatizált helyiségben a pici 
baba hosszú ujjú ruhát és zoknit vi-

seljen, ha szükséges, be lehet takarni A kicsik 
bőre a hidegtől is kiszáradhat, ezért tanácsos 
az olajos vagy hidratálókrémes ápolás. – Egy 
közvetlenül a gyerekre irányított ventilá-
tor pár perc alatt ugyanolyan betegségeket 
és kellemetlenségeket okozhat, mint a túl 
hideg klíma – hívta fel a figyelmet az orvos.

Gyermekorvosi tanácsokról szóló cik-
künk következő részében a kánikulában 
gyorsan romló ételek, tejtermékek, fagylalt 
okozta problémákra, betegségekre és azok 
gyógymódjára hívja majd fel a figyelmet, 
és ad hasznos tippeket állandó szakértőnk. 

T. K.
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A XI. kerületben küzdött a ma-
gyar férfi kosárlabda-válogatott 
a továbbjutásért világbajnoki se-
lejtező csoportjában július 1-jén. 
A Tüskecsarnokban Portugália 
legjobbjait győzte le a csapat, 
a lehető legszorosabb végered-
ménnyel, 69-68-ra. Ezt követően 
Franciaországban a második cso-
portkör utolsó felvonásában sima 
vereséget szenvedett a magyar 
gárda (81-40), ám az újbudai si-
kernek köszönhetően továbbra is 
harcban áll a világbajnoki szerep-
lésért. A harmadik körös csatát 
Litvánia ellen vívhatják meg au-
gusztus közepén, a sorsolás sze-
rint hála hazai pályán. 

sport

Egyre jobban figyelnek a speciális igényekre
Rekordévre számítanak a táborokban

A magyar férfi kosárlabda-vá-
logatott eddigi legnagyobb 

sikere az 1955-ös budapesti Európa-
bajnokságon szerzett aranyérem. 
Nyári olimpián utoljára 1960-ban, 
Rómában szerepelt a gárda –  
a 9. helyet szerezte meg –, világbaj-
nokságra még nem sikerült kijutni.

Parázs kosármeccs  
a Tüskecsarnokban 
Újbudán dobták be magukat

Sokféle tábor várja 
a kisebb és nagyobb 
gyermekeket nyáron 
a kerületben és ország-
szerte, napközis, illetve 
ottalvós helyszíneken 
is. Az árak nagyjából 
követik az inflációt, de 
vannak kedvezményes lehe-
tőségek is. 

– A nyári táborok rekordéve lesz az idei – mondta Tóth 
Béla, a táborfigyelő.hu vezetője. Több mint 225 ezer gyer-
meket fizettek be legalább egy hétre, a kínálat országszerte 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest, csaknem ezer tur-
nus közül lehet választani. A legnépszerűbbek a kaland-, 
az angol nyelvi, a sport- és a katonai táborok a hagyomá-
nyosnak tekinthető kézműves és lovas táborok mellett. 
Egyre több a különleges tematika: ilyen a 3D-s nyomtatás, 
a mesterséges intelligencia, a kutyakommunikáció, a vi-
deokészítés YouTube-ra, de akad a focit és golfot ötvöző 
footgolf foglalkozás is. Vannak lehetőségek sérült, illetve 
fogyatékkal élő gyerekeknek is, már nem ritkaság az aka-
dálymentesített helyszín, és az étkezések választéka szin-
tén bővült: található cukor-, laktóz- és/vagy gluténmentes 
menü, speciális diéta is.

Az árak idén 10–12 százalékkal emelkedtek: egy nap-
közis tábor átlagosan heti 38 500 forintba, az ottalvós 60 
ezer forintba kerül (utóbbiból azért van 330 ezer forintos 

is). – Fontos, hogy a szülő ne csak az ár alapján válasszon, 
a vakáció az élményektől és a nem mindennapi progra-
moktól, impulzusoktól, aktivitástól lesz különleges – tette 
hozzá az adatbázis vezetője. A táborok több mint harma-
dában elfogadják a béren kívüli juttatás alapján befizetett 
árat, és sok a kedvezményes lehetőség: testvérek és csopor-
tok esetében is csökkenhet az eredeti összeg. 

A XI. kerületben nagyon széles a választék, főleg nap-
közis városi lehetőségekből. Újbudán az egyik legnép-
szerűbb táborsorozatot a Funside Egyesület szervezi, 
az 5–11 esztendős gyerekeket a Villányi úton, a 12–18 
éveseket a Szent Gellért téren fogadják. A Balaton mel-

lé is szerveznek táborokat. – A részt-
vevők csaknem fele a kerületben él, 
a többiek a környékről vagy az agg-
lomerációból érkeznek – mondta Kitt-
ka András, az egyesület alapítója. 
Az egyesület a kicsiknek angol-, kéz-
műves, tenisz-, padel-, informatikai, 

ezen belül robotikafoglalkozá-
sokat tart. – Sok az évről évre 

visszajáró gyerek, gyakran 
annyira megszeretik az itt 
megismert tevékenysé-
get, hogy év közben is 
járnak az egyesület fog-
lalkozásaira – tette hoz-
zá Kittka András.

HA KÓBOR KUTYÁT LÁT...
TÁJÉKOZTATÓ
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