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Nagyobb rezsi,

A színház
a szerelmem,
minden más
csak
a szeretőm

MÉG TÖBB
SEGÍTSÉG

Újbuda idén átvállalja a szülőktől
a közétkeztetés 20%-os árnövekedését
Durván az idei összeg kétharmadával, több mint 1,25 milliárd
forinttal emelkedik jövőre a XI.
kerület által az állami költségvetésbe befizetendő, úgynevezett szolidaritási hozzájárulás,
és meghaladja majd a 3,1
milliárd forintot. (A hozzájárulást az adott önkormányzat egy lakosra
jutó iparűzési
adóerő-képessége
alapján vetik ki.)
László Imre polgármester
lapunknak elmondta: a kormány nagyon gavallér módon
kezeli a szolidaritási adót: 2022re négyszeresére emelte, most pedig
még tovább növeli. – Az állam minden
lehetőséget megragad arra, hogy a költségvetésből hiányzó pénzeket pótolja, ilyen
volt például a gépjárműadó teljes elvonása
– emlékeztetett a kerület vezetője.
Újbudától ez évben bő 1,85 milliárd
forintot vont el a kormány a hozzájárulás
címén, ennek ellenére az önkormányzat
több mint 300 millió forintot különített el
a 2022-es büdzsében a kerületi szociális
ellátások költségeire. Az időskorúak támogatására egymagában 89 millió forint jut,
a nagyobb tételek közé tartozik a lakásfenntartási (évi 38,25 millió), a gyógyszer(21 millió) és a krízistámogatás (12 millió)
is. A kisgyerekek tanévkezdő csomagjára
– melyet a napokban kapnak meg az érintettek – és az iskolakezdési támogatásokra
összesen 25 millió forintot fordítanak.
A tanévkezdés terheit enyhíti, hogy a köz
étkeztetés a kormányzati sarcok ellenére
sem drágul a kerületben. A szolgáltatást
ellátó Klassz Menza Kft. júliusban az alap-

Családban
a helyük
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Tavaly közel 500 árva kutya
és macska került új gazdához
a FÖRI Illatos úti telepéről

anyagárak, illetve az energiaköltségek előre
nem látott, extrém növekedésére hivatkozva kérte az önkormányzattól a szerződésben rögzített nyersanyagköltségek emelését. A képviselő-testület elé kerülő javaslat
értelmében szeptember 1-jétől az év végéig
20 százalékkal, bruttó 172 814 583 forinttal magasabb nyersanyagköltséget számolhat el a vállalat. A közétkeztetést igénybe
vevő újbudaiak kiadásai azonban
idén ettől nem fognak megugrani, mert az önkormányzat
2022-ben teljes egészében
magára vállalja ezt a többletkiadást.
– Mivel az élelmiszerek
január óta 30 százalék körül
drágultak, a közétkeztetéssel
megbízott cég 20 százalékos
áremelése megalapozottnak tekinthető – mondta a polgármester,
hozzátéve, ennek terheit nem akarják
áthárítani az iskolakezdés miatt amúgy is komoly kiadások elé néző szülőkre, ezért idén
kipótolják a hiányzó összeget, így nem emelkedik az étkeztetés ára.
A rezsicsökkentés júliusban bejelentett
részleges visszavonása is jelentős összegeket von el a kerületektől. Az eddig kedvezményesen fizető felhasználók sorából
ugyanis kivették az önkormányzatokat
és azok cégeit. – Intézményeink működési
költsége csak az elektromos áramot nézve
1 milliárd forinttal fog emelkedni 2023ban – közölte László Imre. A közétkeztetés
árának kipótlása, a megemelt szolidaritási
adó és az óriásira ugró rezsiköltség együtt
közel 3 milliárd forintos többletkiadást ró
az önkormányzatra, ami miatt a városvezető szerint beruházások, felújítások maradhatnak el a jövőben.
A rezsinövekedés országos hatásairól szóló beszélgetésünket Holoda Attila
energetikai szakértővel a 8–9. oldalon olvashatják.
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Balázs
Andrea

Máig élő
ipari emlékek

Mindig jó érzés
ide lejönni

Gyár, erőmű, atomreaktor,
repülőtér – Újbuda rejtett
ipari értékei

90 éves lett Dávid Géza,
a Lágymányosi Spari
sikerkovács elnöke
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2022. szeptember 17.
Műegyetem rakpart
BÚGÓCSIGA ZENEDE
GALAXISOK
KOLLÁR-KLEMENCZ
KAMARAZENEKAR
RANDOM TRIP
DÉS LÁSZLÓ
DRESCH DUÓ
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Megszépült a Baranyai udvar

Új dísz- és pihenőkert épül a Harcos téren

A Baranyai utcai lakótelepen
lévő öt belső udvar közül elsőként az Erőmű utca–Baranyai
utca–Szerémi sor–Hamzsabégi
út által határolt területet
újította fel az önkormányzat.
Megújult az orvosi rendelő
és a pedagógiai szakszolgálat előtere, valamint az oda
vezető út. Az itt élők kérésére
az épületek bejáratához nyolc
kerékpár tárolására alkalmas,
fedett biciklitároló készült.
A zöldfelületi munkáknak
köszönhetően megújultak
a cserje- és évelőágyások,
és újak is készültek.

A Harcos tér felújítása során elbontják a már nem használt, régi,
rossz állapotú elemeket, mint például a kerítés, a homokozó, illetve
a virágágyások megmaradt szegélyei, az elgyomosodott gyöngykavics burkolat. A meglévő növényzet megtartása mellett új díszés pihenőkert épül, körülötte szórt burkolatú járdával, ami hatékony
vízelvezető. Hogy csökkentsék a Nagyszőlős út felőli forgalom zaját,
egyedi, növényekkel befuttatott kerítést létesítenek.A park középső
részén esőkertet alakítanak ki: a terep kismértékű süllyesztésével
kavicsos, köves területet hoznak létre, ez nagyobb esőzések idején
tárolni tudja az összegyűlő csapadékot, és lassan szikkasztja el.
A görgetegkövekkel, sziklákkal tavacskát imitálva tipegősor és kis
hidak épülnek, a meglévő vízparti növényzetet évelő virágokkal
fogják helyettesíteni.

Útépítés az Erőmű utcában

A XI. kerületi rendőrkapitányság nagytermében 102 rendőrt szólítottak ki egyenként, hogy átvegyék jutalmaikat Jáger István
rendőrkapitánytól, Hintsch György alpolgármestertől és Varga
Gergő közbiztonsági tanácsnoktól. A kapitányság az önkormányzat jóvoltából 14 millió forintot osztott szét az újbudai
rendőrök között, így is elismerve az elmúlt egy évben végzett
kiemelkedő szakmai munkájukat. A rendőrkapitány úgy véli,
az állomány megtartása és megbecsülése érdekében fontos,
hogy minden lehetséges módon támogassák kollégáikat.

JELENTKEZZEN
SZÁMLÁLÓBIZTOSNAK!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. között
Magyarország területén népszámlálást tart

Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Kerületi Polgárok
segítségét. Számlálóbiztosok jelentkezését
várjuk a 2022. október–novemberben sorra
kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

lálás
Népszám
2022

A számlálóbiztos feladata:
 körzet bejárása, a körzethez tartozó címek
felkeresése,
 az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 a címek pontosítása, esetleges új címek
felvétele,
 folyamatos kapcsolattartás a munkáját
felügyelő felülvizsgálóval.
Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet
kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH
biztosít az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama:
2022. október 17.–november 20.

Finomságok és zene a Bikás parkban
Jó hangulat és finom
ízek fogadták a Bikásba
érkezőket augusztus
19-én; ínycsiklandó, friss
kenyérrel várták az érdeklődőket az új kenyér
ünnepének előestéjén.
Az önkormányzat és a B32
Galéria és Kultúrtér szervezésében létrejött esemény
látogatói megkóstolhatták
az idei Ország Tortáját
is. A hangulatot a Béke
tér zenekar koncertje
alapozta meg, de
a viharos időjárás közbeszólt. A lehűlés hatalmas
égi háborúval érkezett
meg Újbudára is, ezért
Oláh Ibolya koncertje
elmaradt.

Madárhegy: közös fellépés

Folyamatos a növények gondozása a kerületben

Újbudai jutalom a rend őreinek

Újbuda Önkormányzata útfelújítási, illetve útépítési munkákat
végeztet az Erőmű utcában, a Hamzsabégi út és a Baranyai utca
között. A burkolatot lemarják, hogy megerősítsék az alapot, utána
a teljes útszakasz friss aszfaltréteget kap majd. Kijavítják a felszíni
hibákat, és lecserélik a szegélyeket. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Az önkormányzatnak fontos az új utak
építése mellett a meglévő hálózat karbantartása, minőségének
megtartása is.

A népszámlálás Magyarország egyik
legjelentősebb, mindannyiunk életét
érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos
képet kapunk hazánk népességének
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási
összetételéről, egészségi
állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról,
háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során
gyűjtött adatok alapvetően
határozzák meg jövőnket,
hiszen megbízható alapot
adnak az országunkat, a településeinket
és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos
összeírás sikeressége nagyban függ
az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől,
kommunikációjától.

aktuális

3 | 2022. augusztus 31. |

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
 nagykorú, cselekvőképes személy,
 saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
 legalább középfokú végzettség,
 magabiztos számítógépes
ismeret,
 megfelelő tájékozódási,
térképkezelési képesség,
 az összeírás területén való helyismeret,
 rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
 a jelentkező kiválasztása,
 az e-learning formában megvalósuló
képzés sikeres teljesítése.
A munkavégzésért a KSH díjazást biztosít,
melynek díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:
https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22
 kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: bruttó 350 Ft/cím,
 összeírás körébe tartozó cím összeírása:
bruttó 380 Ft/cím,

 személyek összeírása:
bruttó 730 Ft/személy,
 egyéb szervezés: bruttó 920 Ft/cím,
 felkészülési és kapcsolattartási díj:
bruttó 25.000 Ft
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel,
és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni,
jelentkezzen számlálóbiztosnak.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.),
a recepción leadott „Számlálóbiztosi
jelentkezési lap" kitöltésével,
aláírásával lehet valamint
a nepszamlalas@ujbuda.hu email
címre is megküldheti.
Jelentkezési lap kérhető a Polgármesteri
Hivatal recepcióján, illetve letölthető
a www.ujbuda.hu weboldalról
a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
nepszamlalas-2022 helyről.

Madárhegyen már tíz éve
mindenki tudja, hogy Hilton
apartmanszálló fog épülni, azt
viszont kevesen gondolták, hogy ilyen
lassan, és ennyi bosszúságot okozva. A területen tíz
esztendeig egy kapavágás sem történt, másfél éve
viszont fakivágásokkal és szabálytalanságokkal tarkított tereprendezésbe fogott a kivitelező. A helyiek
már elfogadták, hogy beépül a környék, azt azonban
nem, hogy a vállalkozó az eredeti talajszintnél tíz
méterrel magasabbra töltötte fel a területet a kiásott
körülbelül 100 ezer köbméter földdel, ami jogszabályellenes. Keller Zsolt képviselő a Védegylettel
és a lakókkal összefogva márciusban beadványt írt
a kormányhivatalnak, hogy azonnali hatállyal szüntesse meg az illegális tevékenységet, és szállíttassa el
1 |a2021.
március
10.határidő
|
földet.
A féléves
lejárt, de a földkupacok
csak még magasabbak lettek. A tiltakozók most újra
a hivatalhoz fordulnak.

Az idei évhez hasonló hőséget, illetve ennyire kevés csapadékot 1901 óta nem
tapasztaltak Magyarországon. Újbuda Önkormányzata igyekszik most még
többet locsolni a fákat, cserjéket, zöldfelületeket. Bár mindent megtesznek azért,
hogy a kerületben lévő faállományt megőrizzék, idén intenzívebb gondozásra van
szükség. Szerencsére az itt élők is érzik ennek súlyát, és gondoskodnak környezetükről. A zöldterületek megóvása mindannyiunk közös érdeke.
A faállomány gondozása az ültetés utáni első három évben a fák folyamatos
figyelését, tányérozását, ápolását és locsolását jelenti. Ezt a Zöldfelületi Csoport
folyamatosan ellenőrzi, illetve az Újbuda Prizma illetékes munkatársa is kontrollálja.
Az első három évben a fák „garanciálisak”: ha elpusztulnak – akár betegség vagy
egyéb probléma miatt –, akkor az ültetést végző cég újat telepít helyettük. Az önkormányzat szeptemberben az összes 2019 óta ültetett fát ellenőrizni fogja, felmérik
azok állapotát, a szükséges cseréket elvégeztetik.
Az ültetés utáni harmadik évben a csemeték a fiatal fák kategóriába kerülnek –
jelenleg közel 1200 ilyen van kerületszerte –, ezeket az Újbuda Prizma gondozza.
A 2019 óta ültetett fákat heti rendszerességgel locsolják, a fiatal fákat pedig
havonta háromszor.

sport

álláspályázatok
A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést,
amelyre azután kerül sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot
elsajátították, és erről sikeres e-learning
vizsgát tettek.
Hivatalunk népszámlálási ügyintézőjének
telefonos elérhetősége:
Szalai Erika: +36 70 684 7167

GAZDASÁGI
ÜGYINTÉZŐ

SEGÉDFELÜGYELŐ
MUNKATÁRS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI
TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ

Pályázati határidő:

Pályázati határidő:

Pályázati határidő:

A népszámlálással kapcsolatos bővebb
információk megtalálhatók
a www.nepszamlalas2022.hu oldalon.
Kérem, hogy a lehetőségek
szerint minél többen jelentkezzenek
segítve ezzel a munkánkat.
Budapest, 2022. július 15.
Köszönettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
helyi népszámlálási felelős jegyző

2022. augusztus 29.

2022. szeptember 23.

2022. szeptember 2.

További információ: kozigazgatas.ujbuda.hu
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A színház
a szerelmem,
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a közönséget. Az a feladatom, hogy a nézők két-három órára elfelejtsék a napi szintű gondokat, nevessenek, sírjanak.

Interjú
Balázs
Andreával

minden más csak a szeretőm

 Ki számít ma dögös vagy szép nőnek?
Aki elhiszi magáról. Én egy negyvenes,
pufi, jó csajnak érzem magam. Valószínű,
a Fat Pig szereplőválogatásán is ez volt a fő
szempont: belevaló és hiteles nőt kerestek.
A színmű érdekes problémakört vet föl.
Dióhéjban arról szól, hogy a könyvtárosként dolgozó, molett, egészséges énképpel
rendelkező Helen és a Pásztor Tibor alakította jóképű, szexi, izmos Tom egymásba
szeretnek. Működik a kapcsolatuk, boldogok. Az egyetlen gond Tom kollégáinak
pletykaéhsége. Rosszindulatú szóbeszéd
indul útjára, amikor kiderül, hogy Tom
egy molett lánnyal jár. A darabot a premier
óta telt ház előtt játsszuk, a közönség sokféleképpen szokott reagálni. Van, aki azt
mondja, hogy igen, ezt így kell csinálni.
A többiek elkeserednek, hogy ilyen világban élünk. Nekem a külcsín helyett egész
életemben a belbecs volt fontos. Az embereket nem a külsejük, származásuk, bőrszínük, vallásuk, politikai hovatartozásuk
alapján ítélem meg. Ha valakinek csodálatos a lelke, miért érdekelne, milyen templomba jár vagy milyen a szexuális érdeklődése? Szeretném azt hinni, hogy többen
vannak azok, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én: derűlátók, optimisták.

 Mitől lesz egy férfi vagy egy nő önazonos?

Ha elfogadja magát olyannak, amilyen.
Többször kértek fel kozmetikai cégek,
hogy reklám céljából kisimítsák az arcom. Isten őrizzen. Negyvennégy esztendős vagyok, a szemem körül bizony szarkalábak vannak. Ezek azok a testi jelek,
amelyek arra emlékeztetnek, hogy milyen
vagyok igazából. A homlokomon látható
ráncok a színház, a gondolkodás ráncai.
A szám és szemem körüliek a nevetésé,
a mély árkok a szomorúságé. Mindegyiknek megvan a története. Ha valaki változtatni szeretne magán, tegye. Én viszont
így fogadtam el magam. A Fat Pig kövér
disznót jelent, és boldogan vagyok a darab
fat pigje. Egy-egy mondat kemény gyomrost visz be a nézőnek. Amikor például
a kolléganőm, Tóth Szilvia Lilla azt ordítja
a színpadon, hogy „de hát ez egy undorító,
kövér disznó”, a közönség már nem az ál-

csendben ücsörögni is jólesik. A legjobb
barátnőm Koltai Vivien színésznő, aki
a Karinthyban is játszik. Képesek vagyunk
egyszerre ugyanazt gondolni. A befelé forduló ismerőseimet is szeretem. Én is gyakran élvezem a magányt, amikor kivonom
magam a forgalomból, kicsit elhagyatott
vagyok. Jó néha magam mögött hagyni
a televíziózással, színházzal, próbákkal
együtt járó zsizsegést.

 Mi a különbség az elhagyatottság és
az önsajnálat között?

 Hogyan befolyásolja a színházi világot
a külcsín?
Nagyon szerencsés vagyok. Pályafutásom
húsz éve alatt egyszer sem ért hátrány
a külsőm miatt. Amikor Helent játszom,
a legfontosabb, hogy önazonos legyek.
A Fat Piget egyébként Neil LaBute írta
a Broadway számára, Réti Barnabás fordította magyarra és Iványi Árpád rendezte.
Utóbbi kettő kért fel a szerepre.

tala alakított csinos Jeannie-t látja benne.
Majd jön a feloldás, amikor Tom elmondja: azért választja Helent, mert cseppet
sem olyan, mint ő.

 A magánéletben is nyitott, közvetlen
ember vagy. Mi alapján ismerkedsz,
kötsz barátságot?

Húsz éve vagyok a Karinthyban az ország
legnagyobb társulatának tagja, hiszen
rendszeresen érkeznek vendégszínészek
és -rendezők. Végigültem Schubert Éva,
Sztankay István és Pásztor Erzsi próbáit,
rengeteget tanultam tőlük. Kislányként
Gyomaendrődön a tévé előtt ámulva néztem őket. Gyakran sírtam vagy nevettem
a színházi közvetítéseken. Aztán hirtelen
ott találtam magam a színházban, és megszületett a misztikum. Egyszer Pásztor Erzsivel próbáltuk a Gőzben című darabot.
Az egyik jelenetben a kanapén feküdtem,
miközben Erzsi hozzám beszélt. Hirtelen
felültem, és elsírtam magam. Ekkor tudatosodott bennem, hogy megvalósult az álmom. Az egykor a tévében csodált Pásztor
Erzsinek foghatom a kezét a tapsrendben.

A Karinthyban érzem
a nézők parfümjének illatát,
hallom, ha valaki kibont egy
cukorkát vagy sóhajt egyet. Így
tanultam meg, hogy a színházat
a közönséggel együtt alakítjuk

 Kasszás Erzsi is varázslatos?
Abszolút. Kasszás Erzsi nagyon közel áll
a szívemhez, ugyanolyan a habitusunk.
Nem sokkal a szerep felajánlása előtt bementem egy drogériába, ahol három lány
a lánybúcsújára készült. Színes bóbitákkal
a fejükön rohangáltak a sorok között, miközben énekeltek, és mindenkit megöleltek. A személyzet mosolygott, gratulált.
Mindig minden boltban van egy kasszás,
aki tele van szeretettel.

hölgyet alakítottál. A magánéletben is
tudsz dühös lenni?
Fotók: Karinthy Színház

A Deszkavízió kulturális internetes lap különdíját nyerte el
idén Balázs Andrea a Karinthy
Színház Fat Pig – Kövér disznó
– című előadásában nyújtott
alakításáért. A darab a női
szépségideállal kapcsolatos
ellenérzéseket mutatja be.

 A monodrámát leszámítva ez nem csak
a te feladatod. Mennyire fontos az
együttműködés a kollégákkal?

Én még mindig az a gyomaendrődi falusi
lány vagyok, akinek születtem. A családunk mindenkit tárt karokkal fogadott.
Egy jó beszélgetés, eszmecsere után bárkit
a szívembe zárok. A barátság viszont mindig két emberen múlik. Az egyik legrégebbi fiú barátommal huszonhárom éve ápoljuk a kapcsolatunkat, vele egymás mellett

Sokan hiszik, hogy mindig vidám és optimista vagyok. Ez nem igaz. Nagyon tudom
magamat sajnálni. Ilyenkor utálom a környezetemet, rettenetes napjaim is vannak.
Rondának érzem magam, csak támolygok,
szinte átesem a kutyákon, idegesít a párom.
Bőgök, ami amúgy nem nagy kunszt, mert
minden nap legalább egyszer sírva fakadok, akár boldogságtól, meghatódottságtól.
Aztán összeszedem magam, és nem dédelgetem tovább a rossz érzéseket.

 Mi a helyzet a dühvel? A Karinthy
Színház monodrámájában, a Margarida asszonyban egy nagyon dühös

Saját, már megtapasztalt dühömet vittem
színpadra. Böhm György rendező abban
segített, hogy a színpadon felerősítsem
ezt az érzést. A mindennapokban viszont
csillapítani kell. Amikor egy bevásárlóközpontban a sorban mögöttem álló nő
harmincötödszörre tolja nekem a kosarat,
igyekszem nem szóvá tenni. A színpad
segít a felnőtté válásban: egyfajta terápia,
ahol a közönség a terapeuta. A Margarida
asszonyt ráadásul világos nézőtér előtt játszottam, az ott ülők így aktív részeseivé
váltak az előadásnak. Rendkívül közönségközpontú vagyok.

 A szeretet segít, hogy egy-egy társadalmi kérdés mellé állj? A számos terület,
például az állatok, a gyermekek és a
környezet védelme közül melyik a szívednek legkedvesebb?

 A Karinthy Színházban a közönség nagyon közel ül a színpadhoz. Változtat ez
bármit is az alakításodon?
Mindenhol ugyanúgy játszom. A Karinthy
abból a szempontból más, hogy ott érzem
a nézők parfümjének illatát, hallom, ha
valaki kibont egy cukorkát vagy sóhajt
egyet. Így tanultam meg, hogy a színházat
a közönséggel együtt alakítjuk. Nem tudnék nélkülük játszani, ők pedig nem tudnának nélkülem szórakozni. Drága Karinthy
Márton igazgatónk mondta egykor, hogy
„a közönség nélkül mi semmik vagyunk”.

 Hogyan élted meg a Covid-járványt?
A színészet mellett három másik szakmám
van. Ezek közül az egyiket gyakoroltam:
több ezer szájmaszkot varrtam különböző
karitatív szervezeteknek, illetve kórházaknak, idősek otthonának. A művészi hajlamaimat online éltem ki. Mesét olvastam
ovisoknak és bölcsiseknek, gyerekeket ta-

nítottam. Szerencsére húsz esztendeje élek
egy fiúval, aki olyannak szeret, amilyen vagyok. Számunkra a Covid a nyugalomról,
az együtt töltött időről szólt. A közönség
azonban rettenetesen hiányzott. Soha nem
fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor
hosszú idő után először álltam ismét színpadra. Örkény István Tótékját játszottuk
a Veres 1 Színházban. A közönséget érzékelve – szégyen, nem szégyen – örömömben elpityeredtem.

 A Tóték különösen közel áll hozzád.
A magyar érettségidet is az Örkény-darabból írtad…
Húsz perc alatt dicséretes ötösre. A vizsga előtti napon találomra elővettem egy
videokazettát, ami az Isten hozta, őrnagy

úr! volt. Kívülről fújtam. Másnap, amikor
a táblára írták a tételt, azt gondoltam: Te jó
Isten, ezt a tételt nekem küldték!

 Szép, mély hangszíned van. Szoktál
énekelni?
Én is azt vallom, amit Máté Péter: „zene
nélkül mit érek én?”. Vannak számomra
nagyon fontos, jól bevált zenék, amelyeket időről időre meghallgatok. Legyen
szó Vivaldiról vagy egy mai slágerről.
A színházban ugyanígy vagyok ezzel.
A Karinthyban is szerepelek zenés darabban. Az operettek világát például imádom:
a hatalmas tollakat, brilleket, fülbevalókat,
ruhákat. A Marica grófnő az egyik kedvencem. Ebben minden együtt van: színház,
muzsika, misztikum. El kell varázsolni

Szívesen állok minden olyan ügy mellé,
amiről azt gondolom, jót lehet tenni. Ilyen
az állatvédelem, vagy egy-egy olyan alapítvány anyagi segítése, amely csak adományokból tudja fenntartani magát. Nagyon
szeretek gyerekekkel foglalkozni. A most
felnövő generáció elképesztő változásokat
él meg. Iszonyat gyorsan fejlődik a világ,
ezáltal a kommunikációjuk. Egy, szinkronszínészek utóképzésére szakosodott
iskolában öt esztendje tartok önismereti
órákat. Igazán büszke voltam, amikor a tanítványaim az év tanárának választottak.
Fontos, hogy egy ismert személy ne csupán
a nevével járuljon hozzá a támogatói munkához.

 Amikor színésszel beszélgetek, mindig
megkérdezem, hogy mi áll közel a szívéhez: színház, tévé vagy szinkron?
A színház a szerelmem, a televízió, a film
és minden más csak a szeretőm. Az ember szeret együtt lenni a szeretőjével, mert
abban van valami izgalom és misztikum.
Az igazi boldogság viszont a szerelmünkkel lenni. A színház nekem a szerelmem,
a szívem csücske, és csak utána jönnek
a szeretők.
Tóth Kata
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A KUTYÁKNAK ÉS
MACSKÁKNAK IS
CSALÁDBAN A HELYÜK

Együttműködési megállapodást
kötött Újbuda Önkormányzata
a Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság (FÖRI)
lllatos úti ebtelepével. Utóbbi
mostantól a XI. kerületben
kóborló állatok befogásáról,
ellátásáról, hazajuttatásáról
vagy örökbe adásáról is
gondoskodik.

Rendeződik az otthonról elszökő vagy
kidobott kutyák és macskák sorsa a XI.
kerületben, miután aláírták az Újbuda Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) Illatos úti ebtelepének együttműködési szerződését. – Ennek értelmében az Újbudán kóborló egykori
házi kedvencek új életet kezdhetnek – mondta
Bakai-Nagy Zita alpolgármester az ebtelepen
tett helyszíni bejáráson. – A felelős állattartás szabályait újra és újra hangsúlyozni kell
– tette hozzá. – Ezek közül az egyik legfontosabb a chipek elhelyezése, amelyek segítségével a kóborló jószágokat könnyebben lehet azonosítani és visszajuttatni őket eredeti
gazdáikhoz – emelte ki. – Bár Magyarországon 2013 óta kötelező ellátni mikrochippel
a kutyákat, még mindig sokuknál hiányzik
ez az azonosító. A befogott állatok az Illatos
úti telepen megfelelő körülmények között
várhatják, míg sorsuk jobbra fordul – mondta
az alpolgármester. (A feltételek gyakran jobbak ott, mint amilyeneket az állatok maguk
mögött hagytak.) Ottjártunkkor csaknem
száz kutyáról és egy tucat, többségében kölyök macskáról gondoskodtak.
– A FÖRI legfontosabb feladata a főváros
közigazgatási határain belülről származó kóbor, illetve leadott állatok átvétele, elhelyezése, megfelelő egészségügyi ellátása – mondta
dr. Kozma Tamás vezető állatorvos. Ezután
következhet az örökbefogadás, komoly követelmények és feltételek mellett. Azok az állatok, amelyekről korábban lemondtak, soha
nem kerülnek vissza eredeti gazdájukhoz.
A „kedvencét kereső” tulajdonos másikat
sem vihet haza. Az ebtelepre érkező gazda-

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság állatvédelmi tevékenysége
2019

2020

2021

633

bekerült 553
kutya

503

350

bekerült
macska 205

431

örökbe 362
fogadott
kutya 332
örökbe 201
fogadott
macska 123

jelölteket az állatgondozók és az állatorvosok
kikérdezik, hogy életvitelük, lakóhelyük,
szokásaik és elképzeléseik alapján mire érdemes figyelniük az örökbefogadásnál. Ezután lehet kiválasztani a leendő kedvencet,
amelyet a gazda személyi igazolvány száma
alapján kiállított regisztrációs adatlappal, oltási könyvvel és örökbefogadási szerződéssel engednek el.
A gondozók ezt követően két héten át telefonon vagy személyesen segítik az adoptálókat, tanácsokat adnak az állat
viselkedésével és állapotával kapcsolatben. Az ebtelep dolgozói a megadott lakcímre is ellátogathatnak, hogy az elvitt
állat életkörülményeit, a szerződés betartását ellenőrizzék.

a
„Megtelt” táblát – emelte ki
124
tulajdonosnak
dr. Kozma Tamás. Minden kóbor állatot be
visszajuttatott 97
kell fogadni, ami gyakran komoly logiszkutya
108
tikai feladatot ró a szakemberekre. A magyar és német állatmentő szervezetekkel
ápolt jó viszonynak hála viszont a nehezen
tulajdonosnak 12
örökbe adható, például nagy testű, kan, fevisszajuttatott 20
kete, keverék és/vagy idős állatok is gazdámacska
17
ra lelhetnek.
Az Illatos útra kerülő kutyák és macskák
az orvosi ellátás mellett azonnal új chipet
állatvédő 75
és védőoltásokat kapnak. A három hónapnál
szervezetnek
idősebbeket ivartalanítják, ez a nem kívánt
örökbe adott 49
szaporulatok megelőzése és az egészségkutya 55
megőrzés miatt is fontos. Évente országszerte több ezer állat kerül
állatvédő 91
telephelyre vagy menhelyszervezetnek
61
re a felelőtlen szaporítás
örökbe adott
macska 244
miatt. – Még mindig
nagyon sok a tévh it
35
az
ivartalanítással
elaltatott
12
kapcsolatban,
holkutya*
ott erre a prevenció
12
miatt óriási szükség
van – tette hozzá
18
elaltatott 18
az állatorvos.
macska*
Budapesten egyre
11
több a kóbor macska,
nekik is szükségük van
védőoltásokra,
fertőző
betegségek elleni szűrésre
*Kormányrendelet alapján, kizárólag egészségügyi okokból
és legfőképpen ivartalanításra.
Forrás: FÖRI
Az Illatos úti telepre évente csaknem
ötszáz cica kerül. A dolgozók mindent megtesznek azért, hogy az egykori kedvencek kényelme meg– A FÖRI célja az, hogy minél előbb, minél több kutyát
legyen, de egy állatnak – legyen az kutya vagy macska –
gazdához juttasson. Ennek a szemléletmódnak köszönhecsaládban van a helye. – Így lehet számukra is azt az életet
tően évek óta egyet sem kellett helyhiány miatt elaltatni,
nyújtani, ami nekik ugyanúgy jár, mint bármelyik másik
ami óriási érdem – tette hozzá az állatorvos. – Mindezt
élőlénynek – emelte ki dr. Kozma Tamás.
annak ellenére sikerül elérni, hogy az intézmény nem
T. K.
menhelyként működik; az Illatos úti telepre nem tehetik ki

aktuális

7 | 2022. augusztus 31. |

Közösségi házak ajánlója

Albertfalvi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
https://www.facebook.com/
Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/
APS Szalon 2022
A magyar fotográfia napján
megnyílt kiállításon a szalon előző évi alkotásainak legjavából tekinthet meg
az érdeklődő egy csokornyit szeptember 16-áig hétköznapokon.
Szeptember 3. 10.00–16.00
Albertfalvi Garázsvásár Mikrofesztivál
Egy garázsvásár olyan, mint a bolhapiac, ám minden árus a saját
kis előkertjében vagy garázsában
pakolja ki a feleslegessé vált, de
még használható portékáit. Így
kellemes kis sétákat lehet tenni
a helyszínek között. A közösségi
házban a panellakók, kertnélküliek kapnak lehetőséget arra, hogy
az érdeklődőknek, kincskeresőknek megmutassák mindazt, amire
otthon már nincs szükségük.
Szeptember 10. 14.00–19.00
Bornemissza Zöld Piknik
A KörTér – Környezettudatosak Tere Újbudán ökoközösség
ingyenes Zöld Pikniket szervez
a Bornemissza térre, ahol a környékbeliek és a környezetvédelem
iránt érdeklődők ismerkedhetnek,
beszélgethetnek, „zöldülhetnek”.
Tervezett programok: fecskefészkek kihelyezése, madárodú-barkácsolás, kiállítás régi és új
kelenföldi fényképekből, teherbicikli-bemutató, klímatotó, óriás
logico puzzle, komposztálási tudnivalók, otthonosenergia-kiállítás, óriás társasjáték, aszfaltrajzolás és zöldségbábu-készítés.
G Ras reggae-koncert.
TANFOLYAMAJÁNLÓK
Szeptember 1-jétől, csütörtök
18.30
Hatha jóga Krisztával
Jóga olyan hölgyek részére, akik
túl vannak már a gyermekvállaláson, esetleg újra dolgoznak, de
annyira túlterheltek, túlhajszoltak, hogy felébred bennük a vágy
a mozgásra, testük-lelkük ápolására, karbantartására, és keresik

az utat a belső szabadsághoz.
További információk Hollósy-Pados
Krisztina
jógaoktatónál
a +36/30/530-1231-es számon.

Szeptember 7-étől, szerda 9.30
Zengő-bongó
Zenés-játékos foglalkozás 1–3
éves gyermekek, szüleik és nagyszüleik számára.
A közös éneklés és mondókázás mellett sok-sok hangszer is
megszólal: gitár, citera, furulya,
fuvola, doromb, pánsíp, rumbatök,
száncsengő, kasztanyetta, triangulum, cintányér, dob, metalofon.
Az együtt töltött időt rengeteg
mozgás, egy óriási színes ejtőernyő és sokféle egyensúlyfejlesztő
eszköz teszi élvezetesebbé, játékosabbá. Jelentkezés az oktatónál a ritaznamenak@gmail.com
e-mail címen.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
kkh@ujbuda.hu
Augusztus 26.–
szeptember 15.
Nemes Takách
László kiállítása
Megtekinthető szeptember 15-éig
munkanapokon a programok függvényében.
Augusztus 30. 18.00–19.00
Gongmeditáció
A vezetett gongmeditáció vagy
hangfürdő alkalmas a stressz kezelésére, a mindennapi rohanás
utáni relaxációra. Belépő: 800 Ft.
Előzetes regisztráció szükséges.
Szeptember 10. 9.00–14.00
Fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje és kiállítása.
SZEPTEMBERBEN ÚJRAINDULÓ TANFOLYAMOK,
FOGLALKOZÁSOK
Színjátszó foglalkozás
Hétfő: 17.00–19.00
Foglalkozásvezető: Szőke Olivér
Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig)
Szerda: 9.30
Bábos torna (1–3 éveseknek)

Szerda: 10.15
Foglalkozásvezető: Divényi Piroska

and rollon, charlestonon, baletton
át a latin táncig. Oktató: Torti Laura, telefonszám: +36/20/800-1284.

Kréher Péter-terem. Megtekinthető október 2-áig nyitvatartási időben. A belépés ingyenes.

Klasszikus balett
– négyéves kortól ajánlott
Szerda: 16.30
Foglalkozásvezető: Holubné Kogler Katalin balettmester, tánctanár

Kaptár Ifjúsági
Klub

Szeptember 10. 9.30–22.00
21. Őrmező Ünnepe
Egész napos családi rendezvény
a Költők parkjában. Színpadi
produkciók: bábelőadás, bűvész
és standup show, koncertek, tánc�csoportok bemutatói, valamint
számos gyerekprogram, kézműveskedés, ügyességi játékok, vidámpark, kirakodó vásár, büfé
és az elmaradhatatlan bográcsétkek főzőversenye. A részvétel ingyenes.

Napzáró Hatha jóga Zizivel
Csütörtök: 18.00–19.00
Foglalkozásvezető: Gulyás Zizi
Callanetics – mélyizomtorna
hölgyeknek
Péntek: 11.00
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin
Csilla
Kelenvölgyi Festőiskola
Barlai László festőművész vezetésével (információ: +36/20/4773186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00
KLUBOK, KÖRÖK
Kertbarátkör
Minden hónap második hétfő:
18.15–20.00
Kártyaklub
Kedd: 16.00–19.00
Horgászklub
Csütörtök: 16.00–18.00

Gazdagréti
Közösségi Ház

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/
gazdagretikozossegihaz
https://gkh.ujbuda.hu/
Nyílt órák
a GKH-ban
Szeptember 5–16.
között
tanfolyamaink egy-egy alkalommal
ingyenes, nyílt bemutatóórát hirdetnek, amelyre szeretettel várjuk
az érdeklődő kicsiket és nagyokat.
A nyílt órák pontos időpontjai
megtalálhatóak a GKH web-, illetve Facebook-oldalán.
Sunshine táncstúdió
Új tánctanfolyam a GKH-ban kedden és csütörtökön 16 órától.
Várjuk a fiúkat és lányokat modern/show táncos csoportunkba,
ahol különböző stílusú koreográfiákat tanulhatnak a hiphoptól a rock

1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
https://www.facebook.com/
kaptarifjusagiklub
A Kaptár Ifjúsági Klubban a következő két hétben izgalmas programokkal várjuk a 10–18 éves
fiatalokat: filmklub, Kaptárcon,
drámapedagógiai foglalkozás,
amerikai csokis keksz készítése.
Ha a Kaptáron kívül is szívesen
megismernének minket, találkozzunk 2022. szeptember 10-én
Őrmező Ünnepén a Kaptár Placcon.

Őrmezei
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Tel.: 309-0007;
e-mail: okh@ujbuda.hu
https://www.facebook.com/
ormezei
Szeptember 2.
18.00
Utazási emlékek
Vermes Mária (a 60+ fotókör tagja)
fotókiállítása. Megnyitja: Áment
Zsóka, a 60+ fotókör elnöke. Közreműködik: Békés Gyöngyi és Mohainé Ágnes ének, Földházi Pál
citera. Megtekinthető szeptember
25-éig nyitvatartási időben. A belépés ingyenes.
Szeptember 3. 15.00–19.00
Őrmezei retro zenés táncklub
Téma: spanyol flamenco és cigány
folklór
Házigazdák: Lukács Katica
és Nógrádi Béla. Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: +36/30/904-6171;
e-mail:nogradibela@gmail.com
Szeptember 8. 14.00
Balatont álmodom
– a magyar tenger a filatéliában
A Bélyegmúzeum vándorkiállítása
Megnyitja: Schuller Ágnes
muzeológus, a Bélyegmúzeum
igazgatóhelyettese.
Közreműködik: Bakos Vera,
a Tarka Színpad tagja. Helyszín:

TANFOLYAMAJÁNLÓ
Szeptember 10–11. 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 7–10 éveseknek
Jelentkezés: Kovács Erika oktatónál +36/20/211-3527.
Bélavári Balett (óvodáskortól)
Szeptember 5-étől, hétfő, szerda
16.00–17.00
ovis,17.00–18.00
diák, felnőtt.
Akrobatikus rock and roll
(Masters SE)
Szeptember 5-étől, hétfő, szerda
18.00–19.00 (négyéves kortól).
Favorit Dance School
Szeptember 6-ától, kedd, csütörtök
16.00–17.00 gyerek kezdő
17.00–18.00 junior, felnőtt haladó.
Callanetics
Női kondicionáló torna
Szeptember 2-ától, kedd 8.30–9.30,
19.00–20.00; csütörtök 8.30–9.30.
Adele Hastáncklub
Orientális tánc minden korosztálynak, előképzettség nélkül ajánlott
Szeptember 6-ától, kedd 18.00–
19.15.
Ringató
Ölbéli dalok, mondókák, játékok
Szeptember 6-ától, hétfő 10.00–
10.45
Kisgyermekes családoknak.
Kerekítő
Mondókás Móka (0–3 éves korig)
Szeptember 8-ától,
csütörtök 10.00–10.45
Bábos torna (1–3 éveseknek)
csütörtök 11.00–11.30

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Sport11

INGYENES PROGRAMOK EGÉSZ NAP!
KÖZEL 40 SPORTÁG, TÖBB MINT 70
EGYESÜLETI SZAKOSZTÁLY BEMUTATKOZÁSA

2022. Szeptember 10.
Szombat 09:00 - 16:00

Ingyenes buszjárat a Kelenföldi pályaudvarról!

Sport 11 Sport és rendezvény központ
1112 Budapest, Kánai út 2.

További információk:

Válassz Sportot Újbudán! - 2022
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REZSIEMELÉS: KIRAKTÁK
A LAKOSSÁGOT A PIACRA

 Hétszeres gáz- és dupla áramárat vet
ki a kormány az átlagosnak mondott
szint fölötti fogyasztásra, a háborúra,
a hiányra és a világpiaci trendekre hivatkozva. Mindeközben Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt idők legkedvezőbb gáz-

az újraindulásnál már szükség lett volna,
tehát óriási hiány alakult ki a nyersanyagok
és az energiahordozók piacán. Ennek eredményeként mindennek felszökött az ára.
Bár volt már ekkora például az olajár,
most mégis sokkal magasabbnak érezzük,
egyrészt mert a forint rekordot gyengült,
másrészt mert világszerte toronymagas
az infláció a nyersanyagok és az energiahordozók hiánya miatt. Most ezt szenvedjük meg. A rezsicsökkentés címszava alatt
– amely a kormány adománya lett volna
a fogyasztóknak – 2014 óta néhány évig
többet fizettünk a földgázért és a villamos
energiáért, mint amennyiért azt a piacon

tarthatatlan hiányhoz vezetett. Azért beszélek erről, mert valószínűleg ennek a következménye az is, hogy az energiaárakat
ilyen magasra srófolták a lakosság számára
is. A kormány által meghúzott átlagár fölött durva az az emelkedés, amellyel úgymond kirakták a lakosságot a szabadpiacra,
ami a rendszerváltás óta nem történt meg.
(Azóta bevezették a valamivel kedvezőbb
lakossági piaci ár fogalmát – a szerk.)
A túl magas ár egyértelmű motivációja
az, hogy be kell tömködni azt a lyukat, amit
a választási kampányban elköltött pénzek
és a rezsicsökkentés együttesen okoztak
a költségvetésben. A költségvetési hiány

a villamos energiához, de a nyerészkedés miatt
bizony úgy néz
ki, hogy ezt
a nagyon olcsó
energiát
megpróbálja a piacon
pénzzé tenni, ezzel is csökkentve
saját
veszteségeit.
Így a lakosság kénytelen az áramot dupla áron
megvásárolni, ha túllépi azt
az igen alacsony határt.

 Akkor a lakosság fizeti
a rezsiszemfényvesztés árát?

meg

Igazából mindegy, hogy az áramért fizetünk többet vagy adóemeléssel vesznek ki
pénzt az emberek zsebéből, a lényeg, hogy
az itt-ott jelentkező hiányt a kormánynak
be kell tömködni. Azért így, mert ha a kormány közvetlen tőkeinjekcióval pótolná
az MVM veszteségét – amit azzal okozott, hogy a vállalatnak az utóbbi időkben
a beszerzési árnál olcsóbban kellett adnia
az energiát –, az könnyen minősülhet tiltott
állami támogatásnak, ami ellen az Európai
Unió vizsgálatot kezdeményezne. Ezért
a kormány azt mondja, az MVM kereskedjen az olcsó paksi árammal, abból szerezzen be pénzt, annyival is kevesebbet kell
majd a kormánynak pótolnia.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Mióta kiderült, hogy a kormány
képtelen megbirkózni az energiaárakkal, és a növekvő költségek egy részét a lakosságra
hárítja, kitört a rezsipánik:
beindult a tűzifa-felvásárlás,
óriásit ugrott a napelemek
iránti kereslet, esni kezdett
a gázfűtésű ingatlanok ára.
Nemcsak az a dilemma, hogyan
vészeljük át a telet, de van
némi ellentmondás a beszerzési árakról szóló hírek és az új
fogyasztói árszabás között is.
Holoda Attila, a MOL korábbi
kutatástermelési igazgatója,
egykori energetikai helyettes
államtitkár arról is beszélt
lapunknak, hová vezet a populista energiapolitika.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 Iparági szereplők szerint amiatt biztosan nem kell félni,
hogy nem lesz
gáz
télen.
Legalábbis
a lakosság
számára.
Mit gondol
erről?

szerződését kötöttük az oroszokkal, a
készlet egy részét pedig a szerbeknek
értékesítettük tovább. Mennyire drága
valójában a gáz? Szükségszerű ekkora
díjemelés?
Most valóban mindenki drágán veszi Európában a gázt, és mi sem vesszük olcsóbban,
mint mások, tehát a propaganda megint
nem mond igazat. Sőt, picit drágábban is
jutunk hozzá, mint a nagyobb mennyiséget
vásárló országok, ami teljesen természetes
a piacon. A kormány már csak azért sem
tudott ellenállni a propagandának, mert
Putyin elnök maga jelentette be, hogy
ötödáron adják nekünk a gázt, ami nem
igaz, esetleg a beloruszok kapják ennyiért.
Utóbbinak megvan az ára, hiszen ők már
gyakorlatilag Oroszország részeként funkcionálnak, amit senkinek nem kívánnék.
Ugyan sokan megpróbálják kizárólag a háború kontójára írni, de nem amiatt ilyen
magas a földgáz és általában az energia
ára. A pandémia okozta gazdasági visszaesés idején erősen leestek az energiaárak,
így a termelőknek nem érte meg végrehajtani azokat a beruházásokat, amelyekre

meg lehetett vásárolni. Ebből valamennyi
haszna összejött az államnak, amit talán
kampánycélokra fel is akart használni,
mint ahogy tette ezt 2018-ban, de a hirtelen árrobbanás ezt hamar elégette. Orbán
Viktor kormányfő tusványosi beszéde szerint az állam már 2021-ben 296 milliárdos
veszteséget szedett össze a rezsicsökkentésen, ami azóta továbbnőtt. Mivel választási évet írunk, nem mertek hozzányúlni
a szent tehenükhöz: vártak, abban reménykedtek, hogy majd normalizálódik a helyzet. De annyira nem normalizálódott, hogy
most az év közepére már az 1000 milliárd
forintot is meghaladta a Magyar Villamos
Művek (MVM) vesztesége. A tusványosi
mondatok előre jelezték, hogy ha maradt
volna a hatósági ár, akkor év végéig 2051
milliárd forint lett volna a magyar állam
vesztesége csak a rezsicsökkentés miatt.
Ez hihetetlenül sok pénz, ami már nem
volt finanszírozható, ezért kénytelenek
voltak hozzányúlni a rezsihez. Ráadásul
a választási kampányra szintén döbbenetes
összeget, 1500 milliárd forintot költöttek
el. A nyugdíjasoktól a rendvédelmi szervezetekig mindenki kapott pénzt, ez pedig

mostanra tarthatatlan mértéket ért el: július végére
nagyjából a 92 százalékát
elköltöttük az egész évre
tervezettnek. Ez irtózatos
összeg.

 Egyetért Békesi László közgazdász
professzor kijelentésével, hogy a kormány ebben a nehéz helyzetben is nyerészkedik az energiával, noha adhatná
olcsóbban?
A gázt is adhatná olcsóbban, de főleg
az áramot. Van nekünk egy paksi atomerőművünk, ami még a ’70-es, ’80-as
években épült, ezért amortizációs költség
sem terheli, a villamosenergia-termelése
10-12 forintba kerül kilowattóránként. Nekünk ennél jóval magasabb árat kell megfizetnünk, miközben a Paks
által termelt mennyiség
lefedhetné a teljes hazai lakossági fogyasztást, sőt, kicsit azon felül is képes adni.
Tehát a kormány megtehette
volna, hogy nem nyúl hozzá

Azok a feltételezések,
hogy mi van, ha nem lesz
elég gáz, abból indulnak ki,
hogy mi van, ha az oroszok
elzárják a gázcsapot.
Az oroszok azonban
nem zárták el a gázt
a mi irányunkba. Mi
délről, a Török Áramlat vezetéken, Szerbián
keresztül kapjuk a földgáz
nagy részét. Nemhogy csökkent volna, egyre nagyobb mennyiség érkezik, amit
le is tudunk tárolni. Mostanra a magyar
földgáztárolókban betárolt mennyiség elérte
a teljes kapacitás több mint 50 százalékát. Ez
olyan 3,3 milliárd köbmétert jelent, miközben az ország éves fogyasztása 10 milliárd
köbméter, vagyis az éves szükséglet 33–35
százaléka már benn van a tárolókban. A tárolt mennyiséget azonban csak akkor van
értelme számolgatni, ha nincs import, ami
nagyon nehezen képzelhető el. Minden ország gázellátási biztonsága három lábon áll:
a hazai termelésen, az importon és a tárolókon. Nem úgy néz ki, hogy előre betárolunk,
és télen a gáztárolókból élünk, hiszen folyamatos a hazai termelés, és normál menetben
az import is, sőt, ez utóbbi teszi ki a nagyobb
részt. A földalatti gáztárolók eredeti funkciója, hogy kiegyenlítsék a téli időszak sokkal
nagyobb ciklikus fogyasztását, hogy feljebb
tekerhessük a fűtést, főzhessünk stb. Tehát
elsősorban nem arra valók, hogy ellátási
hiány esetén besegítsenek. A nálunk már
betárolt földgáz a nyári fogyasztással 200
napig, de az őszi-téli átlagfogyasztás mellett
is durván 90 napig elég.
A telet könnyedén át
tudjuk vészelni import nélkül, pusztán a tárolók-

ból. De jelenleg is folyamatos az import,
tehát ez a veszély nem fenyeget.

 Az üzemanyagpiacon is egyre jobban
szorít a cipő. A kormány a végsőkig
ragaszkodik az ársapkához, miközben
százasával zárnak be a kutak. A százhalombattai finomító átmeneti leállítása eszkalálta a benzinválságot. Meddig
tartható a tarthatatlan?
Míg az állami vállalat rezsicsökkentés miatti mínuszát közös adófizetői pénzből kell
pótolni, a befagyasztott üzemanyagáron elszenvedett veszteséget kizárólag a kis kutak és a kúthálózatok viselik, köztük persze
a Mol is. Hogy a háborúnak nem sok köze
van a mostani helyzethez, azt az is jelzi,
hogy a kormány jóval korábban, 2021. november 15-én vezette be az árstopot az elszabadult üzemanyagárak miatt (Oroszország 2022. február 24-én támadta meg
Ukrajnát – a szerk.). Úgy gondolom, erősen
kétséges, hogy októberig fenn tudják tartani a hatósági árat, miközben azt is látni kell,
hogy az állam nagyot kaszált azon, amibe
mások tönkrementek. Először az „olcsó”
üzemanyag miatt lendült fel a benzinturizmus, aztán az idén februári módosítás miatt indult be újabb felvásárlási láz. Mindez az első fél évben több mint 36 milliárd
forint többletbevételt termelt az államnak
csupán a jövedéki adóból, plusz a tetemes
áfa, mert a jövedéki adón még az is van.
Vagyis az ársapkán az államnak borzasztó
nagy bevétele volt. A lakossági pszichózis

szintén igen érdekes, úgy örülünk a 480-as
benzinnek, és olyan mértékben tankoljuk,
mintha ingyen lenne, pedig ez is drága.
Két évvel ezelőtt ezért az árért sokan letették volna az autót. A kútbezárások ma
már az olyan óriásvállalatokat is érintik,
mint a Shell, így az árstop sokáig már nem
tartható.

 Hogyan lehetne diverzifikálni az ország energiamixét, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott feltételekhez? Jöhet az azeri gáz?
Ellátásbiztonság szempontjából új forrásokat kell keresni, ilyenek például a közép-ázsiai országok, tehát földgáz esetében
Azerbajdzsán, Türkmenisztán. Akár Irán is
szóba jöhet, bár ők rendszeresen húzogatják
az Egyesült Államok bajszát, ami nem tenne
jót az európai földgázellátásnak. Meg kell
vizsgálni, hogy az elhanyagolt európai források közül melyek kapcsolhatók be a rendszerbe. Nem hiszek abban, hogy az oroszokat teljesen ki kell szorítani az európai
földgázellátásból. Inkább olyan szintre kell
őket leszorítani, ahol már nem fenyeget
az a veszély, hogy az embargó vagy a szankciók miatt megborul egy ország gazdasága.
Európa eddigi 40–42 százalékos, Magyarország 85 százalékos függősége az orosz
gáztól nem normális állapot. Oroszország
ezt ügyesen kihasználta, többek között ezért
merte elindítani a háborút Ukrajna ellen,
mert tudta, a szankciók Európának is fájni
fognak. Nekünk a megújuló energiák felé
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kell elindulni, és többet behozni a pótló,
alternatív energiákból. Attól mindenkit óva
intenék, hogy nekiálljunk kivágni az erdőket, mert akkor annyi a klímacéloknak,
a faégetés kibocsátási értéke pedig sokkal
rosszabb, mint a gázé, vagy akár a korszerű
szénerőműveké. A rezsicsökkentés felszámolásánál én több sávot vezettem volna be,
és csak a legeslegnagyobb fogyasztóknak
adnám ilyen drágán az energiát. Akik eddig is alig tudták kifizetni a hó végén a sárga csekket, azokkal mi lesz? Tudva, hogy
a rászorulók élnek a legpazarlóbb házakban:
nincs szigetelés, rosszak a nyílászárók, korszerűtlen a fűtés, világítás. Az a faramuci
helyzet állt elő, hogy az olyan energiaszegény országok, mint Magyarország pazarolják a legtöbb energiát, mert nincs pénz
a korszerűsítésre. Ezen változtatni kell. Erre
a célra az Európai Unió rengeteg pénzt fog
adni nekünk, csak jó lenne, ha útközben
nem tűnne el, vagy nem fordítódna valami
másra.

 Mi lehet az épületenergetikai korszerűsítések iránya? Mire váltsuk ki a gázt?
A leggyorsabb megoldás, ha elkezdjük
mérsékelni a fogyasztásunkat, függetlenül
attól, mivel fűtünk. Ezzel csökken a kiszolgáltatottságunk. Aki megengedheti magának, az szigeteljen, cseréljen nyílászárókat,
váltson villamos energiára, illetve geotermikus hőszivattyúra, ezek jelenleg a legkorszerűbb fűtési eszközök.
Török Dániel

Nem kell temetni
a gázfűtésű ingatlanokat
– A rezsiemelés alaposan átformálja az ingatlanpiacot, de ez nem jelent egyet azzal, hogy
a gázfűtésű házak és lakások teljesen elértéktelenednek – mondta el lapunknak Balogh László.
Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
szerint az árak tovább fognak szárnyalni,
a panelok viszik a prímet.
– A rezsiváltozás gyorsan begyűrűzik, erőteljes
hatással lesz az ingatlanárakra – jelentette ki Balogh László. A vezető szakértő szerint az elmúlt
hét évben csak a folyamatos drágulás volt a jellemző, mostantól azonban lakástípusok alapján
nagyobb különbségek alakulhatnak
ki. Az árak 2015–2019 között
egyfolytában emelkedtek: évente
országosan 10, Budapesten 20–25
százalékkal drágultak az ingatlanok,
ami az elmúlt fél évben is folytatódott,
elsősorban az infláció miatt. Kérdésünkre,
hogy ezután mindenki messziről fogja-e
kerülni a gázfűtésű ingatlanokat, Balogh László elmondta, mivel a magyar
ingatlanállomány 75 százalékánál
a fűtés gázhasználatra vezethető
vissza, a vevők többsége le fog
mondani arról a luxusról, hogy
nélkülözze a gázt. Az ilyen ingatlanok tulajdonosainak nagy része
képtelen lesz lakást váltani vagy
korszerűsíteni, mindez pedig afelé
mutat, hogy nem várható drasztikus
értékcsökkenés ezeknél. Az viszont
biztos, hogy a korszerű ingatlanokat nagyon gyorsan felszívja
majd a kereslet, az áruk is
nőhet, az elavult, felújítást

igénylő, szigeteletlen, kedvezőtlen gázfogyasztású ingatlanoké
pedig visszaesik. Ez beindíthat egy dominóhatást is a piacon,
mert a többi felújítandó ingatlanért sem lehet majd annyit kérni,
mint addig.
– A magyarországi ingatlanállomány igen rossz állapotban
van – mutatott rá a szakértő. A tavaly kiadott energetikai tanúsítványok alapján az ingatlanok 60 százaléka átlagos vagy annál
rosszabb állapotú, de mivel tanúsítványt általában adásvételnél csinálnak, ezen a listán nem szerepelnek a nem
piacképes ingatlanok. A rosszabb állapotúak értéke ezért jelentősen elszakadhat az új, az újszerű
és a felújított ingatlanok árától. Ezt a hatást erősíti, hogy július 1-je után új lakás csak akkor kaphat használatbavételi engedélyt, ha energetikai
besorolása közel nulla energiaigényű. A szakértő szerint komoly bajba kerülhetnek a nagypolgári lakásban élő nyugdíjasok, a 40–50 esztendeje, teljesen korszerűtlen módon épült, azóta
is felújítatlan családi házak, a Kádár-kockák lakói,
valamint az ugyancsak régi szellemben épült többgenerációs, 300–400 négyzetméteres családi házak tulajdonosai.
A Kádár-kockákban már az őszi hónapokban csak a gázszámla
százezres nagyságrendű lehet havonta. Az ilyen vagy nagyobb
házakban élő idősek a 100–120 ezer forintos nyugdíjukból nem
fogják tudni fenntartani az otthonukat.
A távfűtéses lakásokra nem vonatkozik az új rezsiszabály,
ezért feltehetnénk, hogy a panellakások értéke megugrik, de mivel sok esetben energiazabáló épületekről beszélünk, erre nem
kell számítani. Eddig – hasonló paraméterek mellett – egy pa
nellakás 25–30 százalékkal olcsóbb volt egy téglaépítésűnél,
most az árelőny miatt nőhet a népszerűségük, különösen a változatlan rezsi miatt. A szünet nélküli áremelkedés azonban elérhet
egy olyan küszöböt, amit a vásárlók már nem lépnek át, egyszerűen nem tudják megfizetni. Balogh László szerint már nagyon
közel állunk ehhez, hiszen a bizonytalan helyzet, az emelkedő
kamatszint, a növekvő rezsiköltség, a recesszió közeli állapot, illetve ezek kölcsönhatása lelassíthatja az ingatlanpiacot, sokakat
pedig a kivárásra ösztökélhet.
T. D.
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Fotó: Fortepan/Weygand Tibor

kedtek, de postát is szállítottak, reklámot szórtak, illetve
Budapest felett sétarepüléseket végeztek. A vállalkozás
azonban a kezdeti lelkesedés ellenére becsődölt, a legtöbb
utas inkább a kényelmesebb vonatot választotta. A repülőgépgyárat és a szárazföldi repteret 1924 végén számolták
fel.
Az 1920-as évek végére a polgári légiforgalom ugrásszerű fejlődésnek indult, és Budapest ideális helyen volt
a Balkánra, Törökországba és még messzebbre repülő európai gépek üzemanyag-felvételéhez. Ezért is határozták el
egy új repülőtér létesítését a Budaörs és Budapest közötti
legelőn, amit addig leginkább birkák használtak. Az első
kapavágást 1935-ben tették meg, a Borbíró Virgil és Králik László által tervezett modern felvételi épületet 1937ben avatta fel Horthy István, a kormányzó fia, aki maga
is pilóta volt. A reptér az 1938-ban újra felállított Honvéd
Légierő egyik legfontosabb vadászkiképző bázisa lett, budai családok vasárnapi programja volt a gyakorló Bückerek
és a FIAT CR–30-as és 32-es vadászgépek kötelékrepülésének megtekintése.
A helyi kedvezőtlen időjárási viszonyok és a bővítés
lehetőségének hiánya miatt 1938–39-től új repülőtér létesítését határozták el, a választás Ferihegyre esett. A II.
világháború után azonban az romokban hevert, ezért ismét
a Budaörsi lett a főváros egyetlen nemzetközi légikikötője.
1950. május 1-jére sikerült újra megnyitni a Ferihegyi Repülőteret, azóta a Budaörsi Repülőtér a mezőgazdasági, illetve az utóbbi időkben leginkább a sportrepülést szolgálja.
A felvételi épületet 2000-ben nyilvánították műemlékké.

MÁIG ÉLŐ
IPARI EMLÉKEK

Újbuda
értékei 4.

pedig az erőmű erősáramú kábelei azon vezettek át. Ezért
építették meg 1940–1943 között az alagutat, amelyben egy
10 kV-os elektromos kábel mellett a MÁV kommunikációs
kábeleit is elhelyezték. A hidakhoz hasonlóan a németek
ezt is fel akarták robbantani, de Hámory Gaszton műszaki
ezredes kiszedette a tölteteket, így csak a pesti oldalt tudták megsemmisíteni. A Duna azonnal elöntötte az alagutat,
ám a kábelek megmaradtak, a háború után újra használatba
lehetett venni őket.
A Kelenföldi Erőmű funkcióját a főváros 1950-es évekbeli erőltetett iparosítása változtatta meg, mert ehhez hatalmas embertömeget kellett elhelyezni. A lakótelepek ellátása érdekében Kelenföldet fűtőművé kellett átalakítani,
de áramtermelő szerepe sem szűnt meg teljesen: 1993-ban
még 50 MW-ot adott az országos hálózatra.

Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

Emlékszik még valaki a BHG-ra azokon kívül, akik valaha ott dolgoztak? Pedig az 1963-ban létesült Budapesti
Híradástechnikai Gépgyár, azaz a BHG Magyarország legnagyobb elektronikus eszközöket gyártó vállalata volt, termékeit az egész szocialista táborban ismerték. A Fehérvári
út és a Duna közti iparvidék egyik legjelentősebb vállalatának fénykorában, a ’70-es években 1600-nál több dolgozója volt, ők hívták magukat „hitekásoknak”. Több kisebb
gyár és műhely összevonásával az egykori Vadásztöltény-,
Gyutacs- és Fémárugyár albertfalvai telepe lett a központ,

A kék fény tükrében

A múlt században, a ’60-as évek végén, a ’70-es évek elején úgy akarták ellátni a magyar ipart olcsó villamos energiával, hogy a lakossági fogyasztást lehetőleg ne kelljen
korlátozni. A megoldás az atomenergia volt, ehhez azonban ki kellett képezni azokat a mérnököket és technikusokat, akik biztonságosan és nagy szaktudással képesek
kezelni a Magyarországon akkor még ismeretlen technológiát. A nukleáris technikai oktatás fellegvára a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) lett, ahol fel kellett építeni
egy olyan reaktort, ami hasznosítandó energiatermelésre
nem, ám oktatásra kiválóan alkalmas. Talán furcsa, hogy
Újbudán sokan ma is egy atomreaktor közelében élnek,
de a szakértők szerint valószínűbb, hogy a helyi lakosok
fejére esik egy tégla, mint hogy sugárfertőzést kapjanak.
(Megjegyzendő, az emberiség által ősidők óta használt
építőanyagokból: a téglából, az agyagból, a betonból nagyobb háttérsugárzás származik, mint a BME atomreaktorából.)
A 100 kW teljesítményű újbudai reaktor máig a magyar
és nemzetközi felsőoktatást szolgálja: évente több száz
fizikus, mérnök, energetikus és orvos tanulhat a közvetlenül mellette lévő tanteremben, illetve a kutatóhelyeken.
A látogatók a reaktor üzemelése közben is mintegy ötméternyi vízréteg alatt nézhetik meg a 30 kilogramm tömegű dúsított uránt, amely az ionmentesített vízzel leárnyékoltan, tehát veszélytelenül ragyogó kék fényt bocsát
ki magából.

de a BHG csak rövid ideig volt önálló, a folyamatos átszervezési lázban először az Egyesült Magyar Gépgyár, később
a Csepel Művek alá rendelték. Mint a legtöbb szocialista
nagyüzem, a „béhágé” is számos szociális intézményt hozott létre és üzemeltetett, társadalmi munkában építettek
sporttelepet, bölcsődét és óvodát is – ezek ma már részben
nem léteznek, részben önkormányzati tulajdonban vannak.

Légikikötők Újbudán

Kevesen tudják, hogy a mai XI. kerület területén három
repülőtér is működött. Az egyik Albertfalván volt, ahol
az I. világháború alatt a legnagyobb hazai repülőgép-építő üzem, a Magyar Repülőgépgyár Rt. működött. A gépek
kipróbálására repülőteret építettek, ennek a helyén van ma
az Abádi téri OTI-telep. Osztrák tervek alapján hidroplánokat is készítettek, ezekhez ideális terep volt a Duna: a folyó
az 1920-as években a Szent Gellért tér közelében „repülőtérként” funkcionált. Az Aeroexpress Rt. hat Junkers F–13
úszótalpas géppel indította meg 1923-ban az akkori Ferenc
József híd (a mai Szabadság híd) mellől a Budapest–Bécs
járatokat. A hidroplánok nyaranta a Balaton felé is közle-

Fotó: Fortepan/dr. Varga Csaba

Fotó: Fortepan/Kieselbach Gyula

Fotó: Fortepan/Lettner József

A magyar ipartörténet hírességei közé tartozó Gamma
Műszaki Részvénytársaságot 1920-ban alapította Braun
Zsigmond egykori százados, kereskedő, László Arthur
gépészmérnök és Dréger Károly elektromérnök, felismerve a finommechanikai és optikai eszközök iránti egyre
fokozódó igényt. A vállalkozást később a Juhász fivérek
vették meg, és komoly szaktudással, valamint kiváló gépekkel előállított ipari műszerekkel vitték sikerre. A Fe-

A „béhágé”, avagy a „hitekások”

Budapest vezetése 1911-ben döntést hozott egy nagy erőmű,
akkori kifejezéssel erőtelep építéséről, amelynek helyszínét
gondosan kellett kiválasztani. Ahhoz, hogy gazdaságosan
üzemeljen, két dolog kellett: szén és bőséges vízellátás. Ehhez pedig jó közlekedési kapcsolat szükségeltetett, valamint
a magas károsanyag-kibocsátás, egyszerűen szólva, az éktelen füst miatt a környék benépesültségére és a szélirányra is
tekintettel kellett lenni. A kelenföldi téli kikötő ideális hely
volt a világszínvonalú létesítmény megépítéséhez. Nem dugattyús gőzgép, hanem turbina hajtotta az áramot termelő
generátorokat, a szenet iparvágányon szállították – 1917-ben
már napi 100–120 vagonnal –, a salakot vízzel, betoncsatornákon vitették ülepítőbe, aztán tovább újra vonattal. A tüzelőanyagot a vagonoktól a kazánokig szállítószalag juttatta
el emberi kéz érintése nélkül. A gazdaságosság érdekében
a tatabányai szénmedence olcsó, de gyenge minőségű szenét
rendelték meg, sőt, az addig Dunába öntött, a korábbi korFotó: Fortepan/Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Archívum/
Negatívtár/Kolbányi Géza gyűjteménye

Fénytelefontól fényképezőgépig

hérvári úton 1924-ben felépült üzemben eleinte főleg építészeti és gépészeti eszközöket készítettek: szintezőket,
teodolitokat. A ’30-as évektől a honvédség is felfigyelt
a termékek minőségére, ekkortól kezdték el gyártani
a Szabó-féle légvédelmi készüléket, a precíziós mechanikai készülékeket és a Rezsny-féle vasúti sebességmérőt.
Remek piaci érzéküket mutatta, hogy földmérő műszerekből hatalmas raktárkészletet halmoztak fel, és számításuk
bejött: hamarosan megkezdődött Budapest új geodéziai
felmérése. Az igazi üzletet a Magyar Királyi Honvédség
újrafegyverzése jelentette. A háborús időszak legérdekesebb Gamma-terméke a 6–10 kilométer távolságra használható fénytelefon volt, ez éjjel az emberi szem számára
láthatatlan infravörös fénnyel működött, a rádióval ellentétben lehallgathatatlanul. Fontos vívmány volt a mechanikus számítógépként működő lőelemképző is. Feltalálásáig a lőelemeket, vagyis a légvédelmi ágyúk magassági
és oldalirányú adatait logarléccel számolták ki, de a repülőgépek sebességének és repülési magasságának növekedésével ez már túl lassú volt – a támadók messze jártak,
mire tüzet nyithattak rájuk.
Budapest ostroma után egy ideig szemüveglencséket is
készítettek a Gammában, majd megkezdődött a Duflex,
Kinga, Pajtás fényképezőgépek gyártása. A háború után,
mint minden száz főnél többet foglalkoztató vállalatot, ezt
is államosították, és az ’50-es években a katonai műszerek
készítése lett a fő profilja. A ’60-as évektől ipari automatikákat és nukleáris mérőműszereket is gyártottak kooperációban a Központi Fizikai Kutatóintézettel. Az olajkutatás
sem volt idegen a Gammától: Szíriában nemcsak műszerei,
hanem szakemberei is sikerrel működtek. A visszaesés
az 1980-as évek elején kezdődött, ahogy az elektronika
rohamos terjedésével a finommechanikai műszergyártás
veszített jelentőségéből, és a hidegháborús korszak vége
felé már a néphadsereg is kevesebb megrendeléssel jelentkezett.

szerűtlen erőművekben használhatatlan porszenet is elégették a kazánokban. A szén folyamatos vizsgálatára vegyészeti laboratóriumot létesítettek.
A Kelenföldi Erőmű kazánjait 1914. július 8-án fűtötték
be először, és a korábbinál sokkal alacsonyabb áramárnak
is köszönhetően hamarosan úgy megnőtt a fogyasztás,
hogy az erőművet már 1917-ben két új kazánnal kellett bővíteni. A II. világháború alatt a létesítmény nem sérült meg
túlzottan, csupán egyszer csapódtak be a területére a Déli
összekötő vasúti hídnak szánt amerikai bombák; az áramtermelés 1947-re elérte az 1943-as szintet. A háború hozadéka lett az az alagút, amely a Duna alatt vezet át a Kopaszi-gát felől a pesti partra. A katonai szakértők számítottak
arra, hogy a levegő első számú hadszíntér lesz, és a vasúti
hálózat, benne a Duna-híd elsődleges célponttá válik, már-

Az 1914-ben befűtött kazánok

Fotó: Fortepan/Szent-tamási Mihály

A Gamma, a BHG, az erőmű – sok újbudai
őslakosnak egy élet munkahelyét jelentik,
mások esetleg azt sem tudják, milyen
nagy szerepet játszottak ezek a vállalatok
a főváros gazdaságtörténetében. Országos
jelentőségű társuk volt egy legelőből lett
nemzetközi repülőtér és egy békésen
sugárzó atomreaktor is.

történelem
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fogadóórák

pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Minden hónap második szerdáján. Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu
BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester

Előzetes egyeztetés alapján; +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

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

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) alpolgármester,

12 evk. önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
erhardt.attila@ujbuda.hu, +36/20/316-2925

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

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.

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

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

 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.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk
e-mail címe nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.
hu címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

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

 Lakás, ingatlan
CSALÁDOMNAK keresek
Balatonon partközeli építési
telket vagy felújítandó nyaralót!
Minden lehetőség érdekel, esetleg
telekmegosztás is. 06/20/326-5787.

 Bérlemény
BÉRELNÉK egy- vagy másfél
szobás lakást. 06/30/743-7537.

 Oktatás

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.

ONLINE zongoraoktatás fiatal
tanártól, dr. Ludmány Jánostól.
Referencia & jelentkezés itt:
www.ludmanyjanos.hu. Spórolj
időt/benzint az utazáson, felejtsd
el a bacis billentyűket, tanulj
személyre szabottan! Csatlakozz
növendékeim táborához,
míg van hely!
A DÉLUTÁN Alapítvány
INGYENES internetes segítségét
kérheti számítógép- és okostelefon
használatban. Jelentkezni lehet:
www.delutan.hu informatikai
tanácsadás oldalán levő űrlapon.

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
+36/70/383-7230, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu
SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

SZECSŐDI PATRIK (Mi Hazánk) önk. képv.
Minden pénteken 8–11 óráig a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Egyeztetés:
szecsodi.patrik@mihazank.hu, 06/30/870-4700
TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu
VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.
Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

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

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

 Villany, víz,
gáz, 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.

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
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-,
ablakjavítás kicsiben is.
06/70/262-8598.
REDŐNY, reluxa szúnyogháló,
napellenző készítése, javítása.
Redőnytokok szigetelése. 06/1/3564840, 06/30/954-4894.
FESTÉST, mázolást, burkolást
vállalok, nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Bútormozgatással,
takarítással. Tel.: 06/30/422-1739.
SZOBAFESTÉST, tapétázást
vállalok garanciával: 06/30/9138245.
KONTÉNERES sittszállítás,
sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
ÁCS-, tetőfedő- bádogosmester
vállalja régi és új tetők javítását,

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

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: facebook.com/mihazankujbuda. A Bartók Béla
út 96. alatti iroda nyitva hétfőn 16–19, kedden 15–18, szerdán 9–12, csütörtökön 16–19, pénteken 8–11 óráig.

 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 történésekért kövessék a Momentum Újbuda,
valamint képviselőink 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.

MEGHÍVÓ

szigetelését, kisebb munkákat is:
06/70/741-8003, 06/30/579-0530.
GEO KLÍMASZERELÉS:
klímatisztítás, karbantartás, új
klímatelepítés. Hívjon bizalommal!
Tel.: +36/20/381-0703.
TÁRSASHÁZ-, Lakásszövetkezetkezelés, www.aktivhazkezelo.hu,
mobil: 06/30/990-7694.
EZERMESTER munkák
garanciával: www.barkacsolas.hu.
Tel.: 06/30/235-6058.

 Gyógyászat
MINDEN HÓNAP ELSŐ
péntekén 20% kedvezmény jár
törzsvásárlóknak az Újbuda
Gyógyszertárban! Várjuk sok
szeretettel a Zsombolyai utca
és a Bocskai út találkozásánál,
az önkormányzattal szemben!
SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA,
rehabilitáció, gondozás, akár
24 órában, mindez otthonában.
06/30/247-1095.

 Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ
10.00–17.00, CS 10.00–19.00.
KELETI SZŐNYEG
és műtárgybecsüs vásárol régi
szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás
díjtalan. 06/30/456-3938.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG
KARÓRA felvásárlása készpénzért!
Bp., XII. ker., Böszörményi út 16/B,
tel.: 0670/407-3898,
info@boszormenyiaranyhaz.hu

AZONNALI készpénzért
megvásároljuk: aranyés ezüsttárgyakat, órákat,
festményeket, porcelánokat,
régiségeket, régi pénzeket,
kitüntetéseket, teljes hagyatékokat!
06/20/807-2906, Bp., XIV., Vezér
út 148–150.
MENORA Antikvitás! Kimagasló
készpénzért vásárolunk: régi
bundákat, bútort, porcelánt,
festményt, hangszert,
ezüsttárgyakat, varrógépet,
kitüntetést és mindenféle régi
dísztárgyat. Díjtalan kiszállás.
XI. ker., Bartók Béla u. 78.
06/20/353-6731.

 Gondozás
EÜ. tapasztalattal, rendszeres
jövedelemmel rendelkező lány
segítene idős hölgynek. Részletek:
06/70/6081-905.

 Állást kínál
NYUGDÍJAS varrónőt keresek
játékbaba ruhák varrásához.
Korrekt, megbízható, folyamatos
munka. Tel: 06/1/267-2445

 Könyvek

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

Itt van az ősz, itt
van újra! – nyitnak
a program
központok és
jönnek az új őszi
programok!

Ahogy korábbi számainkban jeleztük, szeptember 1-jével újra
nyitnak a 60+ program központjai. A szervezők az induló, egész
kerületet átfogó nagy idősügyi
kutatás mellett jelezték, hogy
az elmúlt évek tapasztalatait is
felhasználják a 60+ program fejlesztéséhez. A cél, hogy az idős-

korúaknak szervezett programok
még jobban megfeleljenek a változó igényeknek és szakmai elvárásoknak. Ennek előfutáraként
két új, ősszel induló szolgáltatást
szeretnénk bejelenteni.
2022. június 8-án debütált
a komplex mozgásszervi állapotfelmérés, amelyet mind a szakemberek, mind a próbateszteken
résztvevők komoly elégedettséggel fogadtak. Várhatóan szeptember második felében egyre
nagyobb körben lesz elérhető
az a speciális szolgáltatás, amely
úgy tűnik, ismét csak egyedül Újbudán található meg. A mintegy
45 perces felmérés abban segít
az érdeklődőknek, hogy egyszerű
mozgásos vizsgálatok és gyógytornász szakember tanácsai alapján megelőzhessék, csökkenthessék azokat a problémáka – vagy
éppen kigyógyulhassanak belőlük –, amelyek főképp a mozgással, járással kapcsolatosak. Mivel
nagyon fontos, hogy tudjunk közlekedni, utazni, lényeges, hogy
mozgásszerveink állapota a lehető legegészségesebb maradjon.
A felmérésre való jelentkezésről lapunk következő számában
olvashatnak részletesen.
Szintén egyedülálló szolgáltatás indul a 60+ programban,
amely a Növénydoktor nevet viseli majd. Az ingyenesre tervezett
szolgáltatás célja, hogy az időskorú polgárok szakembertől kaphassanak segítséget, ha kedvenc
kerti, szobai, vagy éppen egzotikus növényük bajait nem tudják
maguktól orvosolni. A Növénydoktor szolgáltatás szakemberének tanácsai mellett több olyan
program is várható, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a hatékony
növényápolásba. Az első szakmai
kirándulás szeptember 14-án lesz,

Az Újbuda újság korábbi számaiban már hírt adtunk arról, augusztus végén az egész kerületet átfogó
idősügyi kutatást indul. A kutatás célja, hogy az önkormányzat minél jobban megismerhesse az idősek
igényeit, elvárásait, hogy milyen irányba fejlessze to-

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

Tisztelt Érdeklődők!

NAPIREND:

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy minden előzetesen benyújtott kérdésre, javaslatra írásban választ adunk, valamint a helyben írásban benyújtott kérdésre, javaslatra
– amennyiben a kérdező, javaslattevő nem igényli a személyes válaszadást – szintén
írásban választ adunk a közmeghallgatást követő 15 napon belül.

1./ KÖZMEGHALLGATÁS

A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók
2022. szeptember 14-én 9 órától szeptember 28-án 12 óráig
a Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39–41., Zsombolyai u. 4. és
Zsombolyai u. 5. sz. alatti épületének portáján elhelyezett gyűjtőládákba,
illetve az ezen időszakban működő
kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.
Budapest, 2022. augusztus 22.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülés eseményeit élőben közvetíti az Újbuda TV, valamint
online nyomon követhetőek Újbuda Facebook oldalán, valamint az onkormanyzati.tv
weboldalon.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
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Otthoni elsősegély
növényeinknek –
tanulmányút
a Füvészkertben
(DINPI-program)

Az ELTE 150 éves Füvészkertjének rendkívül gazdag élő növénygyűjteményét csodálhatjuk meg,
ezen kívül tanácsokat is lehet
kérni a helyszínen saját növényeink gondozására, ápolására vonatkozóan. Időpont: szeptember
14. 9.00 óra. A program tervezett
vége: 12.00 óra. Nehézségi fok:
könnyű séta. A foglalkozást vezeti Kremnicsán János (DINPI).
A program ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni saját részre szeptember 6–12.
között lehet, hétköznap 9–13 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban,
személyi igazolvány, lakcímkártya és 60+ kedvezménykártya felmutatásával.

Klímagondolatok
– beszélgetés
a jövőnkről (DINPIprogram)

mindennapjainkra gyakorolt hatásukkal foglalkozunk. Megismerhetjük, hogy ezen mikroélőhelyek lokálisan hogyan csökkentik
a hőhullámok negatív hatásait,
és milyen szerepe lehet akár egy
balkonládányi növénynek is
a nagyváros ökológiájában. Időpont: szeptember 16. 11.00 óra.
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ.
A program ingyenes, előzetes regisztrációhoz nem kötött.

Újbuda 60+
rejtvényfejtő klub

Az első két foglalkozás időpontja: szeptember 5. 15.00; október
3. 15.00. A program ingyenes,
előzetes regisztrációhoz nem kötött. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai utca 5., alagsor
1. terem. A foglalkozást vezeti:
Kálmánné Nyilasy Éva önkéntes.
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai
rejtvények megoldásához kapnak
hasznos szakmai útmutatásokat
a résztvevők. Lehetőség nyílik
közös és egyéni gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezen felül rejtvények elkészítésében is
segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Várjuk a rendszeresen járó klubtagokat, valamint
az újonnan jelentkezőket, érdeklőket, akik szeretnének bekapcsolódni a rejtvényfejtésbe. További
információ: gabonyi.erika@ujbuda.hu e-mail címen.

SC). A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06/20/313-9774-es számon
lehet a túravezetőnél.

Városismereti
séta Domoszlai
Erzsivel – újpesti
levendulás park

Megtekintjük Budapest első
levendulás kertjét, és sétálunk
a Szilas-patak mentén kialakított családi pihenőparkban.
Időpont: szeptember 6. Találkozó:
9.30-ig a Keleti pályaudvar főbejáratánál. A 20E busz végállomásáról indulunk. További információk: könnyű séta, szintkülönbség
nincs. Kényelmes cipő szükséges.
A program kb. 14.00 óráig tart.
Vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes. A foglalkozás ingyenes,
de előzetes jelentkezéshez kötött,
jelentkezni a domoszlai.erzsebet@gmail.com címen szükséges.

Bornemissza
Zöld Piknik
– környezettudatos
családi fesztivál

Az Albertfalvi Közösségi Ház
és a Környezettudatosok Tere
Újbudán közös szervezésében.
Időpont: szeptember 10. 15.00–
19.00. Helyszín: Bornemissza tér.
A program ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. További
információ: hétköznap 8–18 óráig
a 204-6788-as telefonszámon.

Az előadás folytatása a júliusban
megkezdett tematikának, ahol
napjaink egyik égető környezeti
kérdésével foglalkoztunk. A folytatásban a városi zöldfelületeink
nagyságával és minőségével,

Szeptember 1-jén már kérdezik az időseket!

 Vegyes

Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel – amennyiben személyesen szeretnének részt venni a képviselő-testület nyilvános ülésen –, Önök és mások egészségének
megőrzése érdekében ügyeljenek a megfelelő távolságtartásra, és lehetőség szerint
viseljenek arcmaszkot.

Otthoni elsősegély növényeinknek címmel a Füvészkertben. (A
jelentkezésről az alábbiakban
olvashatnak.) Az új szolgáltatás
várhatóan szeptember második
felében indul, és a Kérő utcai
programközpontban lesz elérhető,
ahova elhozhatják kérdéseiket,
kisebb, beteg növényeiket, vagy
az azokról készült fényképeket is.

Idősügyi kutatás Újbudán

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

a képviselő-testület 2022. október 5-én (szerda) 17.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében
(Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó speciális rendkívüli ülésére

dr. László Imre

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

 A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

apróhirdetés

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

zet miatt, és te is olyan világot szeretnél, ahol a profit nem
előzi az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés:
https://lmp.hu/csatlakozz

60+

13 | 2022. augusztus 31. |

vább idősügyi szolgáltatásait. Ehhez 1500 fő helyben
élő – 60 éves vagy annál idősebb – lakos véleményét
szeretnék majd megismerni.
Az előkészületek befejeztével, az időskorúak megkérdezésének kezdési időpontja: 2022. szeptember
1. Záró időpontja: 2022. szeptember 30. A kérdezők
mind hétköznap, mind hétvégén kereshetik a helyben
élő időseket reggel 9 órától kezdődően este 6 óráig,
hétvégén este 5 óráig. A kérdőívet a kérdezőbiztosok töltik ki, maga a lekérdezés kb. 20-25 percet vesz
igénybe, a kutatásban való részvétel nem kötelező.
A kutatás során mindössze néhány személyes jellegű adatot kérnek el a kutatási eredmények statisz-

tikai jellegű elemzése céljából (pl. iskolai végzettség,
életkor stb.). Az adatfelvétel során semmilyen hivatalos dokumentumot, iratot nem kell bemutatnia a válaszadónak a kérdezőbiztos részére, ilyet a kérdezőbiztos nem is kérhet a válaszadótól.
A megkérdezettek kiválasztása véletlenszerű lesz, tehát nem minden helyben
lakó idős személyt fognak megkeresni
a kérdezőbiztosok.
A kérdezőbiztosok a potenciális interjúalanyokat a lakóhelyükön próbálják elérni személyes kapcsolatfelvétel keretében. A kérdezésre sor kerülhet a lakáson
kívül is, az ajtóban, a lépcsőházban, nem
szükségszerű, hogy a kérdezőbiztost
a válaszadó beengedje a lakásába.
A kérdezők személyazonosságukat
a munkavégzéshez, a kérdezés megkezdése előtt önkormányzati és céges
megbízólevelükkel valamint személyi igazolványukkal igazolják, amelyet
az önkormányzat és a kutatócég bocsátott a rendelkezésükre. Ezt a kérdezés
megkezdése előtt kötelesek a válaszadók
számára bemutatni.
Amennyiben bármilyen gyanús körülményt tapasztal a kérdezőbiztos személyével vagy a lekérdezéssel
kapcsolatban, kérhet ellenőrzést vagy segítséget a 60+
program telefonszámán (061) 372-46-36-os telefonszámon minden hétköznap 9.00–14.00 óra között, valamint az ismert Call center telefonszámán (061) 3724566 minden hétköznap 8.00–18.00 óráig, hétvégén
pedig 8.00–17.00 óra között.
Kérjük, segítse a kérdezőbiztosok munkáját azzal,
hogy válaszol a kérdőívben szereplő kérdésekre! Előre is köszönjük a segítségüket és részvételüket a kutatásban!

Természetjárás

Börzsöny-hegység – kisvasutas
túra. Időpont: szeptember 10. Találkozó: 8 óra, Nyugati pu. vágányok vége (a találkozó helyszíne
változhat, további infó a jelentezéskor). Táv: 8 km, szint: 200 m. Túravezető: Tatár Loránd (Műanyag

Kiállításmegnyitó
– A Pats család
tárlata

Időpont: szeptember 16. 17.00–
18.00.
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi
Ház (Kardhegy utca 2.).
További információ: 424-5363

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya,
vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról, illetve Facebook-oldalunkról is!
ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK

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

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

Kövessen minket a Facebookon is!

közös
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pályázati felhívás

Interjú a Lágymányosi Spari elnökével

keresztrejtvény

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 20/2017. (V. 3.) XI. ÖK
számú rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok
részére a 2022/2023-as tanévre.
Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamen�nyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon
tanulói részére, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van és
• 6–8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását
megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9
vagy a feletti, továbbá
• azon 9–13. évfolyamos középiskolai tanulók részére, akiknek a pályázat
benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi
eredménye 4,8 vagy a feletti.
Az ösztöndíj a 2022/2023. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető
el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén
5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint. Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor, melyet Újbuda Önkormányzata folyósít.
A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:
• a 2020/2021. tanév végi és a 2021/2022. tanév végi bizonyítványainak
másolatait,
• az iskolalátogatási igazolást,
• a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
• továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolására
a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.
Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó
mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét
követően nyújtják be.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának
Köznevelési és Ifjúsági Osztályánál kell benyújtani 2022. szeptember 30-áig.
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Köznevelési
és Ifjúsági Osztályánál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálaton (Bocskai út 39–41.), továbbá letölthető az önkormányzat
honlapjáról. (www.ujbuda.hu). Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester
dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap,
legkésőbb 2022. október 31-éig.
Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon
belül a Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztályát írásban
tájékoztatni, ha a tanuló
a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít jogviszonyt,
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
d) tartósan külföldre távozik, vagy
e) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik.
A polgármester az ösztöndíj folyósítását
– akár visszamenőleg is – megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas
a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási
kötelezettségének nem tesz eleget,
b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intézményben létesít tanulói
jogviszonyt,
c) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
e) tartósan külföldre távozik,
f) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik vagy
g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
Újbuda Önkormányzata részére visszafizetni.
Budapest, 2022. augusztus
dr. László Imre polgármester megbízásából
Erhardt Attila sk alpolgármester

Weöres Sándor: Kezdődik az iskola c. költeményéből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első és második sora (K, E, O, N,
N, N). 13. Matematikai operátor. 14. Társadalmi osztály. 15.
Annál lejjebb. 16. A végén tökéletes! 17. Török katonai rang
volt. 19. Támadás. 21. Himfy névjele. 22. Balatoni üdülőhely. 24. Tiltószó. 25. Szándékozik.
27. Konyhakerti növény. 29. … fan
1
2
3
4
tutte (Mozart). 31. Zenei kifejezés:
kötötten adandó elő. 33. Nemesfém13
mel dolgozó mester. 35. Kambodzsa,
Luxemburg és Portugália autójele. 37.
16
17
Gyulladás. 38. Tár. 39. Elvileg végtelen sok ismétlődő egységből álló ve22
gyület. 41. Káté! 42. Neon és nitrogén
vegyjele. 43. Korlátozás. 44. Sziget27
28
csoport Francia Polinéziában (HAO).
45. Hegyközség része! 46. Panoráma.
33
34
47. Tanya. 48. Hajórész. 49. Csotrogány része! 50. Ütőhangszer. 51.
38
Harcias nőszemély. 54. Tanintézet,
a gyermekek nyelvén. 56. Szappan42
márka. 57. Pest megyei település. 58.
Papírmérték. 60. A kör egyik megha45
46
tározója. 62. Csatdarab! 63. Psziché.
66. Végtag. 67. Klasszikus kötőszó.
48
68. Vízinövény. 70. Román város
magyar neve, Horger Antal nyelvész
51
52
szülőhelye. 72. Madridi írástekercs
(ROLLO)!
57
Függőleges: 2. Levitézlett francia
katonai szervezet. 3. Arab egynemű
62
63
betűi. 4. Forma. 5. Összetapasztásra
szolgáló sűrű anyag. 6. Görög gép68
69
kocsijelzés 7. 45o-os vágás az asztalosoknál. 8. Angol iskolaváros. 9.
Magyar férfinév, a Lél személynév

alakváltozata. 10. Rag betűi keverve. 11. Feltéve. 12. Testfelépítés. 13.
Az idézet harmadik és negyedik sora (M, Ű, U, S, SZ). 18.
Halom belseje! 20. Hunor testvére. 22. … és a mókusok, punkzenekar. 23. Nebuló. 26. Bakonyi hegy. 28. Fejér megyei község. 30. Az egyik hunyor jelzője. 32. Alkotórész. 34. Számnév.
36. Római helytartó Jézus idejében. 39. A pillanat töredéke!
40. Vízben tisztít. 41. Állati köröm. 43. Josip Broz forradalmár és államfő felvett neve. 44. Gyorsan mond. 46. Színész,
énekes, komikus (László). 47. Erdőalkotó. 48. Kopasz. 50. Há-

zasságát Mozart zenésítette meg. 52. Változik a hangja. 53.
Afrikai folyam. 55. Folytonossági hiány. 59. A Lant csillagkép legfényesebb csillaga. 61. Zsidó főpap, Mózes bátyja. 64.
Poén. 65. Olimpiai bajnok holland úszónő (Ada). 67. Electric
Light Orchestra, röv. 69. Kettőzve: gyermekverés. 71. Súly
arány, röv. 73. Láda egynemű betűi.
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Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135.
vagy a rejtveny@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 15. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok”. Nyertese: Müller Gizella, 1116 Budapest, Barázda köz. Nyeremény:
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.)
vehető át.

VILÁG BUBORÉKJAI,
EGYESÜLJETEK!

Mindig jó érzés
ide lejönni
Augusztusban ünnepelte 90. születésnapját
Dávid Géza mesteredző, a Lágymányosi
Spari, Vízisport, Diáksport és Szabadidő
Egyesület alapítója. A Budafokon élő,
de 37 esztendeje a XI. kerületben működő
kajak-kenu mesterrel az évforduló alkalmával beszélgettünk.

 Szokták mondani, hogy a kor csak egy szám, nem pedig érdem. De az, hogy ma itt, a lágymányosi Duna-
parton az egyik legeredményesebb magyar kajak-kenu
bázis teraszán beszélgetünk, önnek köszönhető. Milyen rendszerességgel, és milyen érzésekkel jár le Spariba?
Egyszer megkérdezték Hofitól: hogyhogy ilyen sokáig életben tetszett maradni? Mire ő: „azért sikerült, mert
még nem haltam meg”. Komolyra fordítva, 1961 óta él
ez az egylet, eredetileg a XXI. kerületben, Budai
Spartacus néven született. Budafoki vagyok már kilencven éve, és mivel én
szegény családból származom, azt
szerettem volna, hogy minden
gyereknek lehetősége legyen
itt a vízen megtanulni úszni,
evezni, sportolni. Manapság
már csupán vasárnaponként
járunk le ide egykori tanítványaimmal, megkávézunk,
majd átvitatkozzuk a dél
előttöt, aztán mindenki megy
a dolgára, én például az unokámékhoz ebédre. Természetes,
hogy mindig jó érzés ide lejönni,
ha kell, bármikor itt vagyok, én nyitom ki a csónakházat, de ma már nem
szólok bele a fiatalok dolgába, akkor sem, ha
azt látom, hogy valamit nem úgy csinálnak.

22. ARC közérzeti kiállítás

www.arcmagazin.hu | facebook.com/arcmagazin | instagram.com/arckiallitas

2022.09.09. – 10.09.
Budapest, Újbuda,
Bikás park

valahogyan átvészeltük a ’90-es évek első felének megsemmisüléssel fenyegető gazdasági válságát is.

 Majd jött 1997, amikor az év utolsó napján máig
érthetetlen módon leégett a lágymányosi bázis, több
száz gyerek és felnőtt maradt a budafoki klub és a kajak-kenu sport árvája…
Felejthetetlen éjszaka, a pusztító tűzben mindenünk odaveszett… 196 hajó, 250 lapát, három motorcsónak, sátrak,
hajóépítő anyagok, a csónakház, minden elégett. Példátlan,
ma már elképzelhetetlen politikai és sportági összefogással néhány hónap alatt sikerült újjáéleszteni a szakosztályt
itt, a XI. kerületben.

 Az ön sportolói pályafutásának egy szerencsétlen
térdsérülés vetett véget, páratlanul hosszú és eredményes edzői karrierje azonban mindenért kárpótolhatta
az évtizedek során...
1955-ben megnyertem a két válogatót, bekerültem a válogatottba, olimpiai kerettag voltam, egy téli edzésen azonban gimnasztika közben kiment a térdem, a Sportkórházban hat hétre gipszbe rakták, de mikor levették, nem
tudtam hajlítani a lábam. Megpróbáltam visszatérni a kenuba, de meg sem tudtam közelíteni a korábbi időimet, ezzel az 1956-os melbourne-i olimpiai részvételnek, és mivel
mérgemben megnősültem, családot alapítottam, a sportolói
pályafutásomnak is vége szakadt. Ezután kezdtem el gyerekekkel foglalkozni, előbb a Magyar Honvédelmi Szövetségben, ahol a kenusokkal már az első esztendőben, 1958-

Egy sikerkovács tablója

Világ buborékjai, egyesüljetek!

sport
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Főtámogató

Fő médiatámogató

Olimpián:
1964 IV. helyezett: Szöllősi Imre
1968 III. helyezett: Szöllősi Imre
Világbajnokságon:
1966 I. helyezett: Szöllősi Imre
1970 II. helyezett: Szöllősi Imre,
II. helyezett: Hingl László, Cserha István
1971 VI. helyezett: Hingl László,
Cserha István
1974 II. és VI. helyezett: Haraszti Gábor
Európa-bajnokságon:
1969 I. helyezett: Hingl László,
Cserha István
III. helyezett: Szöllősi Imre
IV. helyezett: Pelikán László

ban öt magyar bajnoki címet nyertünk, a válogatottba is
adtunk egy versenyzőt. Ennek ellenére disszidensekkel
való összeesküvéssel vádoltak és eltanácsoltak.

 Pedig az akkori csapatából néhány év múlva tizenhárom válogatott lett, a tokiói olimpiára is kijutottak, és
érmekkel jöttek haza többen. Hogyan tudta újrakezdeni ezek után?

 Ahol 37 esztendő elteltével is nagy lelkesedéssel lapá
tolnak a gyerekek, nem is akárhogyan.
Igen, de ez sem volt sima víz. 2002-re jutottunk el ismét
odáig, hogy az eredményeink után már annyi központi támogatást kaptunk, amennyivel stabilan meg tudtunk maradni. Húsz évvel ezelőtt én már nyugdíjasként vezettem
az egyesületet, gazdálkodtam ki az edzők fizetését, a felszerelést, a versenyzők utaztatását.

Nevelőegyesületemben, az Építőkben kezdtem el újra
edzősködni. Mellette szövetkezetben dolgoztam az 1960as évek legelején, amikor a Budapesti Spartacustól megkerestek azzal, hogy csinálnának egy kajak-kenu szakosztályt. Nagy dilemmában voltam, mert az Építőkben már
kezdett egy jó kis csapat összeállni. Végül azonban igent
mondtam a felkérésre. 1961. október 1-jén megalakult
a Spari Budafokon, összesen két kenuval és két kajakkal.
Több mint hatvan érdeklődő jött le az első hétvégén…

 Sok növendék volt akkoriban is a Spariban?

 Így indultak el, lényegében a nulláról, és ebből sikerült Haraszti Gábornak 1967-ben az ifjúsági Európa-bajnokságon Spari-színekben aranyérmet nyerni,
majd a ’60-as évek végén, ’70-es évek elején még vagy
tucatnyi Európa- és világbajnoki érmet összelapátolni. De minden szempontból viharos idők jártak.

Nagy nehezen fölkelek (nevet)… Utána fürdés, reggeli,
mindenképpen lemegyek az újságért, ha lottózom, akkor
egy héten egyszer a lottózóba, ha csekket kell feladni, akkor a postára, ha a feleségem azt mondja, hogy a piacról
kell hozni valamit, akkor a piacra. Utána megyek haza, kávézunk egyet a kertben, van egy kis féltető, ahová be lehet
ülni akkor is, ha esik az eső. Ebédelünk, alszunk egyet,
délután kimegyek a kertbe, vagy a hatéves unokámmal töltöm az időmet.

Bizony. Összesen öt árvizet éltünk meg, pakoltunk ki
és vissza mindent, engem közben egy időre el is távolítottak a Spariból, csak 1980-ban tértem haza, hogy ismét
teljesen új alapokon szervezzem újra a széteső, megszűnés
szélére sodródó klubot. Ez sikerült is, a ’80-as évek közepén, miután 1985-ben Budafokról Lágymányosra költöztünk, már ismét ott voltunk az egyesületi rangsor élén,

Gyerek az itt mindig van. Ez a klub nagyon jó helyen van.
Csak a XI. és a XXII. kerületnek van negyven iskolája. De
még Pestszentlőrincről és Gödöllőről is hoznak át ide gyereket, hogy itt tanulják meg az alapokat.

 Ezeknek a gyerekeknek jó eséllyel egész életük a sport,
a mozgás körül fog forogni, ahogy az öné is a kajak-kenu körül zajlott. Manapság hogy néz ki egy napja?

 Említette, hogy lottózik. Mit venne a nyereményből?
Építenék rögtön Budafokon egy új csónakházat. Mert a budafokiak is megérdemelnék azt, ami itt van.

aktuális
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GAZDAGRÉTI

HALÁSZLÉFŐZŐ
VERSENY
ÉS GASZTROFESZTIVÁL

GASZTRONÓMIA

A halászléfőző versenyre
a nevezéseket szeptemb
er 16-án
16 óráig várjuk a media
11@ujbuda.hu e-mail cím
vagy személyesen leadva
re,
a 1113 Budapest, Zsomb
olyai u. 5. sz.
recepcióján. Csapatonként
pontyot, vöröshagymát,
kenyeret
és tüzifát biztosítunk ing
yenesen. Helyszíni nevezé
s nincs!
Részletes információk a
www.ujbuda.hu oldalon.

10.00
11.30
14.00

Halászléfőzés
Zsírosdeszka szépségvers
eny nevezés
Halászlé leadása, zsűriz
és

SZÍNPAki,Dstand up előadó

Pácz Vi
A nap házigazdája:
R bűvészshow
I
10.00 HÁMOR PÉTE
E
12.00 GROOVEHOUS
együttes
nc
Tá
13.00 Panic Crew
14.00 ROY&ÁDÁM
nd:
detés, köszöntőt mo
15.00 Eredményhir
dr. László Imre,
re
Újbuda polgármeste
HO
16.30 OCHO MAC

ELEVEN
CENTER

EGY B
PROGRAÉM

OK:

arcfestés
önkormán nemzetiségi
yzatok kó
stolói
kódfejtő p
ecsételős
fajátékok
játék
gyermekp
rogramok
Az esemény fővédnöke: Dr. László Imre, polgármester
Védnökök: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester, képviselő, Keller Zsolt, képviselő

SZEPTEMBER 24., 10.00-18.00
az Eleven Centerrel szemben (Nagyszeben tér)

allee.hu

Együttműködő
partnerünk:

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! • A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!
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