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Segítünk
a tanároknak

Díszpolgárok
és kiválóságok
Díjak és emlékezés:
november 11-én ünnepelte
Újbuda a kerület napját
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Munkabérpótlás a tiltakozó pedagógusoknak

– Ma Magyarországon munkabeszüntetésben részt
venni egzisztenciális kockázattal jár, noha a pedagógusok csak azért küzdenek hónapok óta, ami
őket megilleti: megbecsülésükért és a munkájuk felelősségéből fakadó elismerésért – jelentette ki László Imre. A kerület vezetője
polgármesteri döntés keretében határozott
arról, hogy Újbuda Önkormányzata összesen
5 millió forint támogatást nyújt a sztrájkban
vagy polgári engedetlenségben részt vevő
pedagógusoknak a Pedagógusok Szakszervezetén keresztül. A jövő év végéig szóló keretből
munkabérpótlást igényelhetnek a kerületben élő
és Újbudán lévő köznevelési intézményekben dolgo-

zó pedagógusok éppúgy, mint Újbudán élő, de más
kerületben dolgozó, vagy Újbudán dolgozó, de
más kerületben élő kollégáik. A kieső munkabér pótlására nemcsak szakszervezeti
tagoknak lesz lehetőségük, hanem minden érintettnek, óvodától középiskoláig.
A polgármester levélben fordult az óvodavezetőkhöz is, amelyben arra kérte őket,
a polgári engedetlenségben részt vevő
munkatársak bérezésével kapcsolatos
döntés meghozatalakor támogató módon
mérlegeljék a lehetséges következményeket,
így erősítsék azt a tudást és türelmet, mellyel
a pedagógusok vannak a fiatal generációk felé.

7

Óvóbácsiból
igazgató

6
Újbudán először áll férfi egy
óvoda élén: Skerlec Szabolcs lett
az Albertfalvai Óvoda vezetője

Csak ép ész kell
az összefogáshoz

ÚJ ARCULAT,
LÁTHATÓBB FELÜGYELET

Bíróságra viszi Újbuda
a Déli Körvasút engedélyét
Nem teljesíti a korábbi
bírósági döntésben foglaltakat a Déli Körvasút beruházás most kiadott, újabb
környezetvédelmi engedélyének alapját képező
hatástanulmány.
A dokumentumban továbbra is komoly
hiányosságok vannak, ezért Újbuda
Önkormányzata bíróságon támadja
meg az új engedélyt.
A Fővárosi Törvényszék a korábbi
környezetvédelmi engedélyt megsem-

misítő határozatában részletesen kitért
arra, milyen szempontok alapján kell
elkészíteni a hatástanulmányt, ezeket
a beruházó azonban nem, vagy csak
részben vette figyelembe. A vizsgálat
egyebek mellett nem tér ki a lehetséges alternatíva, a hőhatás és a hőszigethatás vizsgálatára, a zajvédelemre,
illetve a természetkárosító hatásokra
sem. Az önkormányzat már a megismételt engedélyezési eljárás során is
jelezte a hatóságnak a hiányosságokat,
hangsúlyozva, hogy nem támogatja
az engedélyt, ha nem felel meg ezeknek a feltételeknek.

Folytatás a 3. oldalon
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A Kossuth-díjas Szilágyi
Tibort nem rázta meg
a 80. születésnap

Színes falak,
végtelen utak
Az Újbudán megnyílt
boulderpálya a magyar
mászósport új fellegvára lehet

15
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Harcos tér
Elkészült a Nagyszőlős utca melletti
Harcos tér pihenőparkja. A szeptemberben megkezdett, 46 millió forintot
meghaladó önkormányzati beruházás
során a betonfelületeket felszedték,
termőfölddel borították, majd gyepesítették a területet. Rendbe hozták
a járdát, elbontották a régi kerítést,
ösvényt alakítottak ki a lakóövezet
és a buszmegálló között, valamint
esőkertet hoztak létre, amely képes
felfogni a nagyobb csapadékmen�nyiséget, hogy aztán lassan szivárogtassa azt a talajba. Az eredményekről
László Imre polgármester és Hintsch
György alpolgármester a helyszínen
győződött meg.

Összegyűjtötték a veszélyes hulladékot
Az Újbuda
Önkormányzata
és az Újbuda Prizma
által szervezett őszi
nagytakarítás során
november 5-én hat
helyszínen adhatták
le a háztartásokban
összegyűlt veszélyes, illetve elektronikai hulladékokat
a kerület lakói.
Idén is sokan éltek
a lehetőséggel,
figyelve a szelektív
hulladékgyűjtés
fontosságára,
környezetünk
tehermentesítésére,
megóvására.

Hétszáz muskátli talált új otthonra
Eljött a hideg évszak, így beszedik az oszlopokon lévő muskátlikat
a kerület főútvonalai mellől. Újbuda idén hagyományteremtő
jelleggel felajánlotta az összes kandeláberen lévő muskátlit,
hogy aki szeretné, vigye haza, nevelje, teleltesse át őket. Az akció
során november 10-én és 18-án összesen 700 cserép muskátli
talált befogadóra. Bízzunk benne, hogy tavasszal Újbuda színeit
gazdagítják!
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Újbuda polgármestere
tiltakozik a szakrendelők
államosítása ellen
Központosítás helyett
helyben kell kezelni
a problémákat. A kormány
javaslata sikeresen működő
szakrendelőket süllyesztene
a működésképtelenség
szintjére

Kezdődik a Gazdagréti
tér átalakítása
Még több lesz a zöldfelület

JÖJJÖN BE HOZZÁNK INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
ÉS PRÓBÁLJA KI HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET 15 NAPIG!
BUDAPEST, XI. KERÜLET, KŐRÖSY J. U. 7-9.
/A csarnok emeletén, az SZTK felöli oldalon/
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416
HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

WIDEX MOMENT M440 RD

KORO1/22/11Ú2

Újbuda megtámadja
a Déli Körvasút
újabb engedélyét
Folytatás az 1. oldalról

Újbuda Önkormányzata továbbra is a kerületi lakosok érdekeit
tartja szem előtt, ezért korábbi döntéseivel, intézkedéseivel
és véleményével összhangban
az előírt határidőn belül megtámadja a 2022. november 11-én kelt
környezetvédelmi engedélyt.
A kerület vezetése hisz abban, hogy sikerül
megakadályozni egy, át nem gondolt, környezeti
szempontból több mint aggályos beruházást, amely
az építéssel, majd az üzemszerű működéssel túlzott
környezetkárosítást okozna. A jelenlegi tervek szerint évente 51 ezer tehervonat haladna át a kerületen.
Az önkormányzat nem a vasúti személyforgalom
fejlesztését kívánja megakadályozni, hanem a nem
budapesti célú tranzit teherforgalom alternatív vasútvonalra helyezésével kívánja elérni az optimális,
a meglévő környezetet és a kialakult természeti értékeket legkevésbé érintő műszaki megoldást.

Az évtizedekig gyakorló orvos, kórházvezető,
dr. László Imre szerint az államosítással elsősorban a betegek és az egészségügyben dolgozók

ismerik az ott élők gondjait és a szakrendelők
lehetőségeit. Pontosan tudják, milyen fejlesztésekre és plusz segítségre van szükség, így képesek eredményesen felhasználni a forrásokat. Ha
kiveszik a folyamatból az önkormányzatokat,
az egészségügyi káoszhoz fog vezetni.
Újbuda az elmúlt három évben a kötelező feladatok költségein felül több mint 2 milliárd forintot fordított arra, hogy a Szent Kristóf Szakrendelőben jobb legyen az ellátás. László Imre
úgy véli, az államosítás után a központi költségvetés nem adna plusz forrásokat, így légüres térbe kerülhet a szakrendelő, igazi támasz nélkül.
Számítani kell a várólisták újbóli növekedésére, a helyiek alacsonyabb színvonalú egészségügyi ellátására. További problémát jelent, hogy
az államosítással a dolgozók átvezényelhetők
lennének, ami tömeges elvándorlást okozna,

járnának rosszul. Újbuda polgármestere emlékeztetett rá: 2019-ben, amikor hivatalba lépett,
a Szent Kristóf Szakrendelőben hosszan kellett
várakozni egy-egy vizsgálatra, például több
mint 1200 beteg várt hasi ultrahangra. Az önkormányzat kétszer is vásárolt diagnosztikai vizsgálatokat, így csökkentek a várólisták. – A kerületi szakrendelő ma hatékonyan és sikeresen
működik. Ez is azt bizonyítja, hogy központosítás helyett helyben kell kezelni a problémákat
– emelte ki László Imre. Az önkormányzatok

a nyugdíjas orvosok pedig visszavonulni kényszerülnének. Ennek egyenes következménye lehet, hogy szakorvosok fognak hiányozni.
A kormány javaslata sikeresen működő szakrendelőket süllyesztene a működésképtelenség
szintjére – ezt bizonyítja az, ahogy a kórházak
rendszere az állami központosítás után szétforgácsolódott szakmai és finanszírozási tekintetben egyaránt. Újbuda polgármestere minden
törvényes eszközzel élni fog, hogy kifejezze tiltakozását a szakrendelők államosítása ellen.

Új buszjárat a BudaPartra

Képünk illusztráció

A HALLÁS AZ EGYIK LEGSZEBB AJÁNDÉK!

A Gazdagréti tér 2019ben esett át teljes felújításon: a régi, rossz
állapotú
burkolatok
helyére térkő került,
kicsit nagyobb lett
a zöldfelület, a járdán
parkolás megszűnésével sokkal rendezettebb gyalogos használatú tér jött létre.
Mindezek után is
sokfelé maradt burkolt
felület, a mindennapi
használat alapján látszik, hogy több helyen
túlzó méretben. Az önkormányzat a korábbi
terveket felülvizsgálta, hogy a közművekkel sűrűn behálózott
területen – a közlekedő útvonalak figyelembevételével – hol van lehetőség további zöldfelületek kialakítására,
fák telepítésére. A zöldfelületek sajátos mikroklímát teremtenek, ez segít a nyári hőszigethatás csökkentésében, illetve a csapadékvíz helyben tartásában, elszivárogtatásában.
A projektet három ütemben hajtják végre, az első ütem munkálatai ezen a héten megkezdődnek. Elsőként az alsó teraszon hoznak létre új zöld felületet mintegy 70 négyzetméteren, három új fával, alacsony cserjékkel, évelő növényekkel.
A későbbi ütemek során a magasabban fekvő középső teraszon 83 négyzetméter új zöld
felület készül 11 új fával, a felső teraszon pedig összesen 237 négyzetméternyi zöld felületet alakítanak ki, és négy új fát ültetnek.

Súlyosan elhibázottnak érzi Újbuda
polgármestere azt a javaslatot,
amellyel az állami egészségügyi
rendszerhez csatolnák az önkormányzatok által működtetett
szakrendelőket. Bár a múlt héten
benyújtott salátatörvény szerint
egyelőre csak adatszolgáltatásra kötelezték az önkormányzatokat, semmi nem utal arra, hogy
a kormány elállt volna a tervtől.

A BudaPart térségében kiépülő
lakó- és irodanegyed bővülésével párhuzamosan a közösségi közlekedést is fejlesztik.
November 19-étől 107-es jelzéssel
új járat indul a Keleti pályaudvartól a Műegyetem rakparton
keresztül a BudaPartra. Így
a térség meglévő kerületközponti autóbuszos kapcsolatai,
valamint az 1-es villamos mellett
egy további belvárosi elérést
biztosító autóbuszjáratot kap.
Az új járat minden nap reggeltől
estig közlekedik; hétköznap
csuklós autóbuszokkal –
csúcsidőben 10–15, napközben
20 percenként –, hétvégén
szóló autóbuszokkal,
15 percenként lehet utazni.
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Vésztartalék, parkolás,
Döntések
Bartók-negyed a testületi ülésen

Krízishelyzetre szóló tartalékot
képez az önkormányzat, változik
az építmény- és a telekadó
mértéke, egységes lesz
a vendéglátóhelyek és teraszok
nyitvatartási ideje. Ezekről
döntött Újbuda képviselő-testülete, de a novemberi ülésen
az is kiderült, jövőre súlyos
közétkeztetési költségekkel
számolhat a kerület.
László Imre polgármester bevezetőjében
a szakrendelők tervezett államosítása ellen szólalt fel. Rossz példaként megemlítette az egészségügy és az oktatás területét, azok ugyanis az állami fenntartás
következtében rendkívül nehéz helyzetbe
kerültek. – Nem is olyan régen még szárnyalt a gazdaság, de ebből a szárnyalásból
ezekre a közfeladatokra semmi sem jutott.
Az állami fenntartás ma akadozó ellátást,
bizonytalan munkakörülményeket, kiszámíthatatlan működést és felelőtlen fenntartói magatartást jelent – fogalmazott a polgármester.

Vésztartalék
a nehéz időkre

A képviselő-testület módosította az idei
költségvetési rendeletet, egyebek között
céltartalékot képezett a krízishelyzet
kezelésére. A „krízisalapot” a közüzemi
szolgáltatások emelkedő árai, az infláció

következtében egyre nagyobb arányban
igényelt szociális támogatások, az önkormányzati hitelek kamatnövekedése,
valamint a devizaárfolyam-változások
miatt felmerülő többletkiadások fedeze-

Változtak a szerepek

Az ülésen a képviselő-testület összetételéről is születtek döntések. Bába Szilvia
(Jobbik) frakcióvezető bejelentése szerint
megszűnik a Kreitler-Sas Mátéval (LMP)
alkotott
Zöld
Pólus
frakció,
így a jövőben
ők frakció nélkül, tehát kevesebb felszólalási lehetőséggel
képviselik
választóikat és pártjukat. A Szociális
és Egészségügyi
Bizottság vezetésében is változás
állt be, mostantól Varga Gergő
(DK) az új elnök.
Bizottsági és felügyelőbizottsági
tagcserékről is
határozott a testület, az új bizottsági tagok
a polgármester előtt hivatali esküt tettek.
Megváltozott Erhardt Attila társadalmi
megbízatású alpolgármester jogviszonya
is, innentől kezdve főállású alpolgármesterként folytatja munkáját.

A képviselő-testület
módosította az idei
költségvetési rendeletet,
egyebek között
céltartalékot képezett
a krízishelyzet
kezelésére
tére hozták létre. A céltartalék bevételi
forrását a realizált többletbevételek adják, amelyek minimum 70 százaléka kerül az alapba. Ennek mértéke csak a bevételek teljesülésekor állapítható meg, de
az már tudható, hogy az önkormányzat
az iparűzési adóból idén egymilliárd forint körüli többletbevételre számíthat.
László Imre polgármester elmondta, hasonló tartalékot a pandémiás évek alatt
is képeztek, az önkormányzati költségek
radikális emelkedése miatt ez most is elengedhetetlen.

Módosuló helyi adók

Az elszabadult infláció és az energiaválság
által generált többletköltség kigazdálkodása, illetve a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében az önkormányzat korrigálja
az építmény- és a telekadót. A vállaltan

bevételnövelő intézkedés nagyjából 25 százalékos emelést jelent, így 2023-ban a maximálisan kiszabható építményadó 1950
Ft/m2/év, a telekadó pedig 355 Ft/m2/év.
A két helyi adó mértéke 2011, illetve 2016
óta nem emelkedett. Képviselői kérdésre
dr. Rainer-Korpai Anita hatósági igazgató
elmondta, az adóemelés törvényi maximuma 50 százalék, tehát a növelés csupán közepes mértékű.

Esti csend a Bartókon

A testület szigorította az üzletek éjszakai
nyitvatartásának rendjéről szóló rendeletet, hogy eleget tegyen a lakossági igényeknek. Jankó István képviselő szerint
általában nem okoz gondot a vendéglátóhelyek éjszakai működése, a Bartók Béla
úton és mellékutcáiban azonban egyre
több kis kocsma, kávézó nyílik, amelyek
vendégei a lakók panaszai szerint a teraszokon vagy az utcán dohányozva hangoskodnak, főleg a nyári időszakban. Görög
András képviselő úgy véli, az új szabályozás az önkormányzat, a vendéglátósok
és a lakók között egészséges kompromis�szumot teremtett.
Továbbra is érvényben marad az a szabályozás, amely szerint a kiskereskedelmi
üzletek 22 óra után kötelesek a szeszes
italokat elzárni vagy a megfelelő üzletrészeket lezárni. A szeszes italt forgalmazó
vendéglátóüzletek továbbra is 23 óráig
tarthatnak nyitva, illetve reggel 6 óráig
nem nyithatnak ki. Külön vagy eseti engedély alapján más nyitvatartás is lehetséges, e tekintetben a Bartók-negyedre

szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az itt
működő vendéglátóhelyek és alkalmi rendezvények 1 óráig kaphatnak külön éjszakai nyitvatartási engedélyt. A kérelemhez
ráadásul az üzlettel szomszédos társashá-

út, a Karinthy Frigyes út, a Fehérvári út,
a Villányi út, valamint a Móricz Zsigmond
körtér és a Törőcsik Mari park kivételével
a vendéglátóhelyek teraszai 22 és 6 óra
között nem tarthatnak nyitva. Szorosabb

Csendszabályok: a jövőben
éjszakai ellenőrzéseket is tart
az önkormányzat, a rendelet be
nem tartása pedig közigazgatási
bírságot von maga után
zak közgyűlésének hozzájáruló határozatát is csatolni kell. Éjjel 1 óra után a Bartók-negyedben kizárólag esküvő esetén
lehet nyitva tartani, érvényes engedély
birtokában. Erre a környékre további szigorítások is vonatkoznak. A Bartók Béla

kontrollt jelent az is, hogy a vendéglátóhelyek mostantól legfeljebb egy évre kaphatják meg az engedélyt, így – Barabás
Richárd szavai szerint – a bizottságoknak
évente lesz lehetőségük korrigálni az üzletek nyitvatartását a lakók visszajelzései

fővárosi fenntartású terület
2022. július 1-től
2022. augusztus 1-től

2022. december 1-től
2023-as várható bővülés

ÚJBUDAPP!

TÖLTSD LE
MÁR MA!

Új koncepció
a Bartók-negyedről

A képviselők elfogadták a Bartók-negyed
fenntartható fejlesztéséről és menedzseléséről szóló koncepciót. A Barabás Richárd
alpolgármester vezetésével készített stratégia jövőbeli célokat és funkciókat határoz
meg. Az önkormányzat egyik legfontosabb
városfejlesztési projektje a Bartók Béla út
környékének revitalizációjával olyan ökoszisztémát hozna létre, amelyben a minőségi lakókörnyezet mellett helyet kapnak
a közösségi és kulturális akciók, és az ott
élőket, dolgozókat, tanulókat vagy a kívülről érkezőket kiszolgáló üzletek és szolgáltatások is.

Elszálltak az ebédárak

Az önkormányzat étkeztetési feladatai
közé tartozik a gyermekek (bölcsőde, óvoda, iskola), valamint a szociálisan rászorulók (idősek, betegek, intézmények gondozottjai, fogyatékkal élők, hajléktalanok)
ellátása. A rendkívüli mértékű, jelenleg
40 százalék felett járó élelmiszer-infláció,
valamint a rezsiköltségek iszonyatos megemelkedésének hatására jelentősen drágul
a következő években a közétkeztetés. Ez
három forrásból finanszírozható: az állami normatíva – ami nem követte az elmúlt
évek inflációját –, a teljes költség 30–40
százalékát kitevő önkormányzati önrész,
valamint a szülők, illetve igénybe vevők
által kifizetett összeg. A testület döntött
a 2023-as közbeszerzés elindításához szükséges forrás biztosításáról.
T. D.

A teljes testületi ülést
visszanézheti Újbuda
Facebook-oldalán

Bővülnek a parkolási zónák – több hely a lakóknak

jelenlegi parkolási zónák

HÍREK I HIBABEJELENTÉS I INFORMÁCIÓK

alapján. Az alpolgármester hozzátette,
a dohányboltok sajnálatosan kivételt képeznek az alkoholárusítási és zárvatartási
kötelezettség alól, azok ugyanis felsőbb
jogszabály alá tartoznak. A jövőben éjszakai ellenőrzéseket is tart az önkormányzat, a rendelet be nem tartása pedig közigazgatási bírságot von maga után.

A testület jóváhagyta a kerület parkolási cégének zónabővítési ütemezését. A december 1-jével díjfizetős zónába kerülő őrmezői és kelenföldi
területek után 2023 januárjától a Gellérthegy tetején, a Somlói úton
és az attól északra fekvő területeken, valamint a Kis-Gellérthegyen
kell fizetni a parkolásért. 2023 márciusában kerülnek sorra
az olyan fővárosi tulajdonú utak, mint a Villányi út, a Karolina
út, a Bocskai út, a Nagyszőlős utca, a Budaörsi út, a Fehérvári
út, valamint az Etele tér. Ugyanebben a hónapban válik
díjfizetős zónává Kis-Őrmező, azaz a Neszmélyi út–Balatoni
út–Csárda utca–Mikes Kelemen utca–Zelk Zoltán út
(Péterhegyi út) által határolt terület. Utolsóként pedig
Kelenföld fennmaradó része, a Szerémi út–Galvani
utca–Andor utca–Egér út–vasút által határolt területre
terjesztik ki a fizetős parkolást.
Fontos információ a helyieknek, hogy a 2023-ban
fizetőssé váló, lakóhelyük szerinti zónákra már január
1-jétől kiválthatják a parkolási engedélyeket annak
érdekében, hogy a későbbi ütemekben bevont területen
a lakók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.(Az új parkolási
zónákról következő számunkban lesz részletes összeállítás.)
Ebben a napirendi pontban tárgyalta a testület az I. kerületi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
is, amely a két kerület határán előforduló átparkolási problémákat rendezi. A megállapodás lényege, hogy bármilyen kóddal
indítson parkolást egy autós a két kerület határának közelében,
az érvényes legyen, és azonos elszámolás alapján történjen a fizetés.
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Óvóbácsiból
intézményvezető

Skerlec Szabolcs
és a kiskakas
gyémánt félkrajcárja

A kollégák megfigyelése és egy csoport vezetése valóban nagyon különbözik. Épp ezért
időről időre visszatérek a régi csoportomba
a Pajkos Óvoda Telephelyen. A gyerekek
szerencsére ugyanúgy fogadnak, mint annak idején. Mindig szakítunk időt arra, hogy
játsszunk és beszélgessünk egy jót.

 Gyakran panaszkodnak a szülők és a
pedagógusok a magas létszámra, a családok attól félnek, hogy kevesebb figyelmet kap a gyerekük egy húsz-harminc fős
csoportban. Mit tapasztal? Sok nehézséggel küzd a szakma?

Újbudán első ízben került
férfi egy óvoda élére: Skerlec
Szabolcs óvóbácsiból lett
az Albertfalvai Óvoda vezetője. Szakmai alázatról, hivatástudatról, lemorzsolódásról
és a digitális eszközök óvodai
használatáról kérdeztük.
 Ritka, ha egy férfi ilyen elnőiesedett szakmában dolgozik, még ritkább, ha igazgatóként. Hogyan fogadták önt munkahelyén, az óvodában?
Óvóbácsiként eleinte vegyesen, hiszen valóban szokatlan jelenségről van szó. Amikor
a szülők megismerik a munkásságomat, megtapasztalják, hogy gyermekeiket biztonságos
közegben tudják hagyni, már nincs probléma.
Szlovákiában születtem, ott jártam egyetemre. Érettségi előtt a 30 fős osztályomból öt fiú
készült óvó bácsinak, de én vagyok az egyetlen, aki jelenleg is az. Pályakezdőként olvastam egy országos kutatást, amely szerint
kilenc gyakorló óvodapedagógus férfi volt
Szlovákiában. Nem tudom, jelenleg mennyi
van.

A helyettes kolléganőmmel épp ma egy csoportban kezdtük a napot, ahol egy új óvodapedagógusnál hospitáltunk. Így rövidebb
időre ugyan, de ismét a csoport életének aktív
tagjai lehettünk. A nap huzamosabb részét
viszont az irodában töltjük, ilyenkor sajnos
háttérbe kerül a gyermekekkel való foglalkozás

 Az én édesanyám nyugdíjazásáig általános iskolai tanár volt. Bár többször is felajánlották neki az igazgatóhelyettesi pozíciót, csak pár hónapra fogadta el, mert
a gyerekek közvetlen közelében szeretett
dolgozni. Azt mondja, a hospitálással
ez önnél is megvalósul, de azért az csak
más...

Többrétű problémáról beszélünk. Ehhez
a szakmához hivatástudatra, alázatra és elköteleződésre van szükség. Sokan megtanulják
a szakma csínját-bínját, minden nap beülnek
a csoportba, és őszinte lelkesedéssel több
órát játszanak, foglalkoznak a rájuk bízott
gyerekekkel. Gyakran kora hajnaltól estig
bent vannak, mert a napi ügyelet után közös
családi rendezvényeket is szerveznek – Mikulás-nap, Márton-nap, barkácsolás satöbbi.
Kevesen látják, milyen hosszú és összetett
folyamatok ezek. A jó és népszerű programoknak, pályázatoknak köszönhetően lesz
a nevelési év is sikeres, amihez összeszokott
pedagóguscsapat összehangolt munkájára
és közös célokra van szükség. Más dolog a pályakezdés előtt végighallgatni az egyetemi
órákat, és elméletben elsajátítani az ismereteket. A nagyarányú lemorzsolódás egyebek
között a gyakorlati tapasztalatok nehézségei
és az alacsony bérek számlájára írható.

 Mitől lesz még sikeres egy nevelési év?
Fontos, hogy mit mutatnak a mindenkori elégedettségi mutatók. Mindig arra törekszünk,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat, fejlesztésük a lehető legsokrétűbben, legszínesebben valósuljon meg. Évente rákérdezünk

Új arculat,
láthatóbb felügyelet

Nélkülözhetetlen, hogy a gyógypedagógussal, az óvodapszichológussal, a logopédussal
jó kapcsolatot alakítsunk ki. Összehangolt
munkánk eredménye, ha a gyerek fejlődik.
Rendszeresen konzultálunk a szülőkkel,
az intézményben kapott fejlesztés ugyanis
nem elég, otthon is kell gyakorolni. A legtöbb
esetben ez nagyon jól működik.

Két új SsangYong
típusú városi terepjárót
vehetett át Újbuda
Közterület-felügyelete
a gépjárműveket
bérbeadó autókereskedőtől. Az új kocsik már
a felügyelet megújult,
a láthatóbb közterületi jelenlétet szolgáló,
a kerület színeivel
harmonizáló arculatával
futnak ki Újbuda útjaira.
Az eseményen részt vett
László Imre polgármester
és Hintsch György alpolgármester. Az aktualitásokról Szabó Róbert
igazgatót kérdeztük.

 Sok türelemre van szükség. Talán nagyobb szeretetre is?

 Miért volt szükség az új autókra?

Mindenkinek ugyanannyi szeretet és törődés
jár. Egy SNI-s vagy BTMN-s gyermek természetesebben nagyobb figyelmet igényel.
Szakmai nyelven azt mondjuk, differenciáltan, egyéni képességeikhez, aktuális érzelmi,
intelligencia-, illetve képességbeli fejlettségi
szintjükhöz mérten kell őket fejleszteni.

A közterület-felügyelet jelenleg
hét gépkocsit, egy robogót és két
kerékpárt üzemeltet. Három autónk puttonyos, ezekkel végezzük a kerékbilincselést, a másik
négy személygépkocsival pedig
a napi járőrszolgálati munkát
végzik a felügyelők. A kocsik kö-

a szülők elégedettségére, amely kíméletlenül jelzi a családok véleményét. Elsődleges,
hogy tovább tudjunk fejlődni, hiszen a szülők
az első számú partnereink. Elégedettségük
eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy megkérdezzük elvárásaikat.

 Az Albertfalvai Óvoda integrált intézmény. Hogyan tudja a sajátos nevelési
igényű (SNI), a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő gyerekek fejlődését segíteni?
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 Mi a helyzet a digitális neveléssel?

Új bringákkal és új stílussal indult
a kerékpáros szolgálat

Óvodában célirányos digitális fejlesztés
nincs. Természetes jelenség viszont, hogy
egyes gyerekek profibb szinten kezelik a mobiltelefont, számítógépet, mint mi, felnőttek.
Ilyen világot élünk. Egy mesénél mi is használunk digitális eszközöket: bluetooth-os
hangszórót, laptopot, vetítővásznat, amelyek
színesebbé teszik az adott foglalkozást. Haladnunk kell a korral. Mivel a gyerekeknek
erre van igényük, valamilyen úton módon
meg kell találnunk velük a kapcsolatot, de
– és ez a legfontosabb – nem szabad megengedni, hogy ez helyettesítse az összes többi
dolgot. Az elhangzott mese fejlesztő erejét,
varázsát egyetlen digitális eszköz sem tudja
pótolni.

 Van kedvenc meséje?
Természetesen: ez A kiskakas gyémánt fél
krajcárja, amit a gyerekek szerettettek meg
velem.

 Az nem kérdés, hogy nagyon szereti a
gyerekeket. Igazgatóként mennyi időt tud
velük tölteni?

Tóth Kata

Európa legjobbjai között a kerületi karatésok
Idén 22 ország több mint 500 versenyzője lépett tatamira
a Shinkyokushin utánpótlás-Európa-bajnokságon a bulgáriai Szófiában. A Budai Harcművész SE három ifjú harcost is
adott a válogatottba. A 18 év alattiak +65 kg-os súlycsoportjában Gergely Henrietta arany-, míg Gulicska Bence szintén
az U18-asok közt a -75 kg-os kategóriában bronzéremmel
zárt. Henrietta elnyerte a legtechnikásabb junior női versenyző díját is, Zsin Zsombor ezúttal nem került érem közelébe.
•
Remekül szerepeltek a Budai XI SE sportolói a Fudokan
Európa-bajnokságon. Az olaszországi Riminiben rendezett
kontinensviadal különlegessége az volt, hogy a szokásos formagyakorlat és küzdelem mellett fegyveres és töréstechnikai számok is szerepeltek a programban. A magyar csapat 13
arany-, négy ezüst- és hét bronzérmet szerzett; ehhez a Budai
XI karatésai – név szerint Kis Tímea, Oláh Viktória, Varga
Dorottya, Fábián János, Sudár Ferenc és Tóth Miklós – hat
arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel járultak hozzá,.
ÚS

zül csak egy saját, a többit béreljük. Mivel kettőnek
lejárt a bérleti szerződése, szükségünk volt újakra.
Ha pedig már cserélünk, olyan járművet akartunk,
amely alkalmas arra, hogy nehezen járható terepre, például Kamaraerdőre is elvigye a felügyelőket,
ahová gyakran járunk bérleményellenőrzésre. Ilyenkor sokat számít, hogy a SUV-ok kényelmesek, nagy
a hasmagasságuk és elfér bennük minden szükséges
felszerelés.

 Az év eleje óta vezeti a közterület-felügyeletet.
Milyen tapasztalatokat gyűjtött eddig?
Vezetői pályázatomban az állomány megtartását,
a zöldfelületek megóvását tűztem ki célul. Ezekért
azóta is harcolunk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy leginkább a szabálytalanul parkoló autósok tesznek kárt
a növényzetben. Az utak mellett, valamint a füvesített járdaszigeteken számos helyen teljesen kipusztították a zöldfelületeket azzal, hogy mindenhová
odaállnak.

 Nyár óta róják az
utakat a kerékpáros járőrök. Hogyan vizsgáztak
ez idő alatt?
Újbudán júliusban vetettük be először a két
biciklis járőrünket annak
érdekében, hogy a felügyelők könnyen eljussanak az autóval nehezen megközelíthető vagy nehezen parkolható területekre. A próbaüzem sikeres
volt, a lakosság részéről csak pozitív visszajelzések
érkeztek. A kerékpáros járőrök kiszűrik és szankcionálják a kerékpárutat elfoglaló autósokat, megállnak a játszótereken, kutyafuttatóknál, beszélgetnek
az állampolgárokkal. Kedves, tájékoztató hozzáállásukkal igyekeznek javítani a közterület-felügyelők
megítélésén.
T. D.

Újbuda Közterület-felügyeleténél lezárult a kerékpáros járőrszolgálat első szezonja, a munkatársak
legközelebb tavasszal pattannak újra nyeregbe.
A nyáron bevezetett szolgálat több cél köré épült.
– Szerettük volna kivívni az állampolgárok tiszteletét és megbecsülését, ezért olyan intézkedéseket,
módszereket vezettünk be, amelyek támogatják
a polgárbarát, empatikus közterület-felügyelet filozófiát – számolt be Wagenhoffer Attila. A kerékpáros
felügyelő szerint nem kis feladatról van szó, mert
a szervezethez jó ideje igen negatív lakossági attitűd
kapcsolódik. – Ezt jogszerű, igazságos és differenciált
intézkedésekkel, példás kommunikációval, valamint emberbarát intézkedési módszerekkel tudtuk
megváltoztatni – állította a járőr. Ugyanilyen fontos
volt számukra a kerület élhetőbbé tétele és az állampolgárok biztonságérzetének növelése. Ennek érdekében sokszor álltak le tekerés közben beszélgetni,
segítséget nyújtani, tájékoztatni. – Egyfajta
mozgó információs állomásként működtünk,
közvetlenebb kapcsolatot építettünk ki
a lakókkal, akik érezték, hogy értük vagyunk
– magyarázta a felügyelő, aki szerint ma
már egyre többen érzik, a „közteresek”
nem azért vannak, hogy bírságoljanak,
hanem, hogy segítsenek. Wagenhoffer Attila
szerint az egyik leglátványosabb feladatuk
az volt, hogy megtisztították a kerékpársávokat
a szabálytalanul közlekedő vagy parkoló autóktól.
A bringás egyenruhások azt szeretnék, ha az autós
járőrökkel egy napon említenék őket, sőt, akár hatékonyabb munkát is végezzenek náluk. – Az első utunk
óta 4718 kilométert tekertünk le, még Gazdagrétre is
feljártunk, ami a szintkülönbség miatt elég melós, de
megérte. Bringázás közben sokan integetnek, szurkolnak nekünk, és köszöneteket is kapunk – emelte ki
a kerékpáros felügyelő.
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Válassz Sportot Újbudán 60 felett is!
Tenisz, úszás, sakk, asztalitenisz, futás – idén ősszel
is öt sportágban mérhették
össze magukat a kerület
érintett lakói a Válassz Sportot
Újbudán 60 felett! rendezvénysorozaton. A program
november első hétfőjén tenis�szel indult a Bikás parki Újbuda
Sportcentrumban, és november
11-én, a kerület napján,
a Kánai-tó körüli futással
fejeződött be. A szervező
Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. egész évben igyekszik
megszólítani mindenkit, aki
kedvet érez a mozgáshoz;
ez a rendezvény kifejezetten
az idősebb korosztályt célozza,
immár másodszor. Az újbudai
lakcímkártyával regisztrálók
ezúttal is ingyen vehettek részt
a versenyeken.

Rollerrel az oviba
Rajzversennyel a környezettudatos nevelésért
Idén harmadik alkalommal rendezték
meg Újbudán az autómentes világnaphoz kapcsolódó gyermekrajzversenyt. A pályázatra 194 alkotás
érkezett.

„Hogyan jutok el az óvodába autómentesen a szüleimmel?” témában hirdetett rajzversenyt az önkormányzat óvodásoknak és iskolásoknak – idén már

harmadik alkalommal – az autómentes világnap
tiszteletére A résztvevők installációkon, valamint
karcolós technikával, filctollal vagy színes ceruzával készített műveken mutattak be rollerrel, biciklivel közlekedő családokat. A 194 beérkezett munka
közül 71 részesült helyezésben, illetve különdíjban,
ezeket kiállították az önkormányzat
dísztermében, az ünnepségen óvodás
csoportok adtak elő mondókákat, dalokat.
– A kampányhoz 105 kerületi óvodapedagógus csatlakozott, akik egy héten
keresztül feljegyezték, ki, hogyan érkezett óvodába – mondta el Hégli Imre,
a Környezetvédelmi Osztály vezetője.
A kerület vezetése kiemelten figyel
a kisgyerekek környezeti nevelésére, minden évben elismerik a nevelők
ezzel kapcsolatos munkáját, kiosztják
az Újbuda Környezettudatos Óvodája és a Zöld Óvoda címeket (utóbbit
már az összes kerületi óvoda elnyerte,
az országban egyedülálló módon). –
A környezettudatos nevelésben elért
sikerekhez a szülők, nagyszülők is
jelentős mértékben hozzájárultak – hangsúlyozta
Gallerné Szondi Szilvia, a Köznevelési és Ifjúsági
Osztály munkatársa.

Titkok,
kávéházak,
boszorkányok

– Képesnek kell lenni, akár a saját gondjaik elé helyezni mások gondjait, megérteni, elfogadni és felelősséggel viseltetni
másokért – sorolta fel Bakai-Nagy Zita
alpolgármester beszédében a szociális
szférában dolgozók szükséges kompetenciáit. – Magyarországon a szociális
tevékenység szinte láthatatlan, pedig
a kollégák minden nap jelen vannak
a rászoruló gyerekek, a fogyatékkal élők,
a hajléktalanok ellátásában és az idősek
gondozásában. Annak ellenére, hogy
a legfontosabb hivatásokról beszélünk,
a megbecsülésük igen alacsony – fogalmazott az alpolgármester, majd hozzátette, a szférában dolgozók
nehéz helyzetük ellenére sem menekülnek el a problémák elől, ügyfeleik mindig számíthatnak segítségükre. A szociális munka napja alkalmából kimagasló
munkát végző intézményi dolgozók kaptak polgár-

mesteri dicséretet. Elismerésben részesült az Újbudai
Szociális Szolgálat (USZOSZ) terápiás munkatársa,
a demens betegek nappali ellátásának egységvezetője,
Benkó Erzsébet; a szintén az USZOSZ-nál 28 esztendeje fogyatékos személyeket gondozó Gazsó Andrea,
az Újbudai Idősek Házában kezdetben vezető ápoló,
majd 2020-tól intézményvezető-helyettes Benyák

Henriett, az Újbudai Humán Szolgáltató Központban
(UHSZK) asszisztensként és gyermektábor-szervezőként dolgozó Eszenyi Zsolt Sándor, valamint az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. parkrészlegén tevékenykedő
Bali István József.
T. D.

Testvérvárosi
küldöttségek
a határon túlról

Benéről, Adáról és Marosvásárhelyről
érkeztek a találkozóra

A hagyományokhoz híven Újbuda testvérvárosainak képviselőit is fogadta
a kerület napján László Imre polgármester, valamint Barabás Richárd,
Bakai-Nagy Zita és Hintsch György
alpolgármester.

A kerület napja
Díjak és díszpolgári címek november 11-én

Az ezredforduló óta minden
évben 11. hó 11-én ünnepli meg
a XI. kerület napját az önkormányzat, ekkor adják át
Újbuda legrangosabb elismeréseit. A Műegyetemen
tartott gálaesten idén is
azokat ismerték el, akik teljesítményükkel, életművükkel
hozzájárultak a kerület fejlődéséhez. Újbuda díszpolgára
lett Szegedi Ferenc építészmérnök, volt polgármester,
Mathiász Gábor borásznak
pedig posztumusz ítélték oda
a címet.

A vajdasági Ada küldöttségét Biliczki Zoltán polgármester, a kárpátaljai Benéből érkezőt Balogh János
elöljáró, az erdélyi Marosvásárhely delegációját
Soós Zoltán polgármester vezette.
László Imre örömét fejezte ki, hogy 2019 után ismét személyesen köszönthette a vendégeket. Mint
kiemelte, mindannyiunkat hasonló problémák nyo-

A kerület napja alkalmából
Újbuda helytörténeti
városi sétákra invitálta
a lakosságot.
A résztvevők négy környék történelmével ismerkedhettek meg Mika
Edit vezetésével: a Bartók Béla út
történetei mellett külön esemény

Polgármesteri dicséret
a szociális szférában dolgozóknak
A szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepséget
az önkormányzat, amelyen szociális
és gyermekvédelmi intézmények
munkatársait, vezetőit ismerték el.

aktuális
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foglalkozott a kerület kávéházi hagyományaival, feltárultak Albertfalva titkai, de a Gellért-hegy (és annak boszorkányai) sem maradhatott ki
a programból. Az ingyenes séták iránt óriási volt az érdeklődés, a meghirdetés után néhány nappal mindegyik program telt házat jelenthetett.

masztanak: a járvány, az Ukrajnában dúló háború,
az energiaválság és az infláció.
A találkozó kapcsán Barabás Richárd nemzetközi
kapcsolatokért felelős alpolgármester lapunknak elmondta, Újbudának számos testvérvárosa van szerte
a világban, az idei kerület napjára magyar ajkú települések képviselői látogattak el. Az önkormányzat minden
évben A Magyar Nyelvért emlékdíjjal jutalmazza meg
azokat a határon túli testvérvárosokban tanuló, végzős
általános iskolásokat, akik a magyar nyelv művelése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. – A testvérvárosi kapcsolatoknak mindig a nagy jelentőségük, a háború sújtotta ukrajnai Benének pedig most különösen
jól jön a segítség – tette hozzá az alpolgármester.
A kerület ajándékait László Imre és Barabás Richárd adta át, majd a látogatók és az önkormányzat
vezetői átsétáltak a főbejáratnál lévő testvérvárosi
emlékhelyhez, ahol elhelyezték a tisztelet virágait.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett gálaesten
elsőként az albertfalvai Gesualdo Kamarakórus, majd a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló Superar Zeneművészeti
Program növendékei léptek fel. Az ünnep szónokai sorában először László Imre polgármester
idézte fel a ciklus kezdetén meghatározott önkormányzati programot. – 2019-ben úgy döntöttünk, Újbuda modellértékű kerülete lesz a hamarosan létrejöttének 150.
évfordulóját ünneplő fővárosnak – mondta el László Imre,
majd hozzátette: a prosperáló, fenntartható és gondoskodó
kerület terve szerinte a válságok ellenére realitássá vált.
Megjegyezte, a válságok ellenére semmilyen állami támogatást nem kaptak, elvonásokban viszont nem volt hiány. Azt is
hangsúlyozta, nem ért egyet a rezsiválság megoldását a bezárásokban látó városok, kerületek gyakorlatával. – Nem szabad megállni, haladni kell tovább, és erőinket koncentrálva
túl kell élni ezt a nehéz időszakot. Mert amit ma bezárunk,

felfüggesztünk, az már soha nem lesz olyan, mint korábban
volt – tette hozzá a polgármester.
Bősz Anett főpolgármester-helyettes ezt a gondolatot folytatva
rámutatott, hiba lenne a háború miatt a kulturális életet ellehetetleníteni, hiszen a kultúra a társadalom építő ereje. A főváros a jubileumhoz közeledve arra készül, hogy megmutassa, a kultúra
sok mindenre képes. Összekovácsolja a közösségeket, és segít kilábalni a gazdasági válságból. Nemcsak azért, mert ha be tudok
menni egy színházba, amit megőrzött a közösség, akkor GDP-t
termelek, hanem azért, mert a kultúrán keresztül megérezzük,
hogy holnap is van nap, hogy amit a színpadon, múzeumban
látunk, az képes elhitetni velünk, hogy a legnagyobb
sötétségből is van kiút. – Ezért nem bezárunk,
hanem kinyitunk, még ha ez azt jelenti is,
hogy a könyvtárak, múzeumok, színházak nappali menedéket nyújthatnak
a hidegben. Együtt képesek leszünk
kijönni a gödörből – fogalmazott
a főpolgármester-helyettes.
Orosz Anna és Tóth Endre, a kerület országgyűlési képviselői 11
pontban foglalták össze, miért jó
Újbudán élni. Felsorolásukban
megemlítették a zöld, családbarát,
élhető környezetet, az erős helyi közösségeket, a pezsgő kulturális életet,
a szociális szemléletű vállalkozásokat,
a kerület fejlődési potenciálját, az erős civil hálót, az itt tapasztalható életminőséget.
Az eseményen a díszpolgári címek mellett átadták az Újbuda szolgálatáért, Újbuda gyermekeiért, Újbuda kiváló intézményvezetője, Újbuda mesterpedagógusa, a Pro
Architectura Újbuda címeket, valamint az Újbuda sportjáért életműdíjat. Újbuda díszpolgára lett Szegedi Ferenc építészmérnök,
a kerület volt polgármestere, posztumusz ítélték oda a címet Mathiász Gábor borásznak, a Mathiász Hungarikum Életmű Program egykori elnökének (ezt a díjazott özvegye, Mathiász Erzsébet
vette át). A gálaestet Ónodi Eszter színművész zenei programja
zárta.
T. D.

Emléktábla a kerület egykori
vezetőinek tiszteletére
Mértéket és mércét teremtettek

Emléktáblát avattak a kerület napján a Polgármesteri Hivatal épületén Újbuda néhai vezetőinek és képviselőinek tiszteletére. – Egy kerület és egy városrész története és emlékezete százféleképpen elmesélhető – emelte ki beszédében László Imre polgármester.
– Mindegyik érvényes és egyedülálló, személyes, és gyakran túlmutat magán. Egy
polgármester és a képviselők arra vállalkoznak, hogy a különböző érték- és érdekgazdaságban egyensúlyt teremtsenek. Olyan polgármesterekre és képviselőkre
emlékezik a tábla, akik mintát, mértéket és mércét teremtettek– tette hozzá
a polgármester.
László Imre, valamint a kerület korábbi polgármesterei – Szegedi Ferenc,
Juhos Katalin és Molnár Gyula – közösen helyezték el az emlékezés virágait
a Strausz Gyula kőfaragó mester felajánlásával elkészült táblán. Az újbudai képviselő-testület különféle pártfrakciói nevében Bakai-Nagy Zita alpolgármester,
továbbá Varga Gergő, Görög András, Keller Zsolt, Szabó László és Jankó István
képviselő koszorúzott. (Az emlékhely létrehozását Jankó István kezdeményezte.)
Az ünnepségen Hánka Dávid, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulója adta elő Reményik Sándor Béke című versét.
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A SZAKMA FELELŐSSÉGE
MEGKERÜLHETETLEN

Interjú
Szilágyi Tiborral

 Nemrég ünnepelte 80. születésnapját. Isten éltesse. Hogy
érzi magát?
Szép szám, nem? Nem rázott meg. Összességében jól vagyok.
Remélem, látszik. Jó párszor összegeztem már az életem, három könyvet is írtam. Sokat dolgozom, most például a veszprémi Petőfi Színházban. A Stephen Hawkingról szóló, Kálloy
Molnár Péter által rendezett, A mindenség elmélete című darabban az Időt játszom négy jelenetben, amelyet külön nekem
írtak. Stephen Hawking lelkiismeretével beszélgetek arról,
megbánta-e, hogy nem lett vallásos. Súlyos filozófiai kérdés,
nem?

 Nagyon sokat dolgozik?
Fiatalkoromban a Vígszínházban és a Pesti Színházban
akár 41 előadást is vállaltam egy hónapra hat főszereppel.
Megdöbbentő, hogy Csurka István Ki lesz a bálanya?, illetve Deficit című darabjában összesen 387-szer játszottam,
Schiller Don Carlosában II. Fülöp spanyol királyt több mint
száztízszer. Soha nem a rokonok töltötték meg a nézőteret.
Ennyi családtagja nincs is egy embernek. Ez az 57. szezonom.
Nincs hiányérzetem. Ma is mindig mérlegelem, mit vállalok
és mit nem. Nem akarok már híresebb lenni, sem kiugrani.
Még az ablakon sem. Minden létező kitüntetést megkaptam.

 Anyagilag is megbecsülik?
A minap egy taxiban a sofőrrel a fizetésekről beszélgettünk. Amikor elmondtam neki, hogy Kossuth-díj
ide vagy oda, mennyit kaptam
a legutóbbi Jean Reno-szinkronért, majdnem nekiment
a járdának. A színészet nem egy
bankszféra, bár sokan hiszik,
hogy a forgatások után milliókat
kapunk. A siker viszont mindenért kárpótol.

 Hogyan tölti mindennapjait?
Olvasok, megnézek egy arra
érdemes sorozatot. Ha eszembe jut valami érdekes, le
írom. Épp most tervezek egy
találkozót a kiadómmal.
A pandémia alatt írtam
egy naplót, amiről később
kiderült, hogy minden
szava a színházról szól.
Van benne két hosszabb
novella is.

 Van benne szó Újbudáról?
Igen. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
elődjében, a József Attila
Gimnáziumban érettségiztem 1960-ban, mintha
csak ma lett volna.
Sokan jártak oda
Latinovits Zoltántól Bujtor Pistán
és Jordán Tamáson
át Bálint Andrásig és Szombathy

Gyuláig. Utóbbi kettővel léptem először színpadra az iskola
dísztermében, az Anna Frank naplójában. Én voltam a papa,
Otto Frank, András, a srác, Gyuszi Düssel urat alakította.

 Reál osztályba járt, hogyan jött a színészkedés?
Én sem értem. Ábrázoló geometria, matematikaórán sokszor
azt sem tudtam, miről beszélnek. Erős hármas érettségivel
végeztem, amiről még ma is rémálmaim vannak. Az iroda-

lommal nem volt ilyen jellegű problémám, ami elsősorban
a tanároknak volt köszönhető. 1956-os szerepvállalásuk miatt
rengeteg egyetemi oktatót minősítettek le, kénytelenek voltak
középiskolában dolgozni. Nálunk hemzsegtek az ilyen pedagógusok. Egyikük magyarórán azt mondta: „Uraim, én eddig
egyetemen tanítottam. Leadom az órát, tanuljanak meg jegyzetelni. A memoritereken kívül semmit nem fogok számon
kérni”. Szenzációs órákat tartott.

 Ekkor merült fel önben a filmrendezői pálya?
Valóban volt ilyen elképzelésem, de ez 1960-ban az érettségi
után vágyálom maradt. Csak egy már meglévő diplomával lehetett jelentkezni. Vigyáztak, hogy mindenki szerezzen némi
szaktudást, mielőtt egy filmgyár igazgatója lesz. A filmes
világ az 1960-as években élte egyik fénykorát. Pár esztendő
múlva volt szerencsém találkozni vele. Előtte azonban még
leérettségiztem, elmentem egy sikertelen felvételire a színművészetire, majd egy évig segédmunkás voltam egy gyárban.
Anyámmal és a nyugdíjas nagyszüleimmel éltem, őket is segítettem. A következő évben már a főiskolára jártam, 1965ben végeztem. Csodálatos osztálytársaim voltak: Almási Éva,
Csomós Mari, Csíkos Sándor. Kezdő színészként nem kellett
fogyókúrázni, az 1600 forintos fizetésből két éven át levonták
a nyolc százalékos honvédelmi hozzájárulást, a szakszervezeti társadalombiztosítást és a színészház költségeit. Szinte
kötelező volt a vidéki színházzal kötött szerződés. Diploma
után Pécsre mentem volna, ám szerencsémre – vagy ki tudja,
mire – máshogy alakultak a dolgok. Radó Vilmos megkeresett a vizsgaelőadáson. Az Uránia mozinál található Erzsike
Presszóban találkoztunk. Felajánlott egy szerződést a Kecskeméti Katona József Színházba, egyúttal Petrucchio
szerepét Shakespeare A makrancos
hölgyében, Szegedi Erika
mellett. Óriási szerencsém volt, ami nálam
huszonötször tehetségesebb
színészeknek sem feltétlenül adatott
meg. Ráadásul
mit ad Isten?

A következő évben egy próbafelvételen elnyertem Kovács
András Hideg napok című filmjének egyik főszerepét, Latinovits Zoltán, Darvas Iván és Szirtes Ádám mellett.

 Kecskemét és a film után jött Veszprém…
A pálya imádata mindig megvolt bennem. A Hideg napok honoráriumából vehettem Veszprémben egy huszonnyolc négyzetméteres szövetkezeti lakást. Tízezer-ötszáz forintot kellett
érte fizetni. A kecskeméti színház igazgatója könnyedén elengedett, azt mondta: „fiam, igazad van, ha azért mész, mert szerinted ott jobb rendezők vannak, hajrá”. Jött tehát Veszprém,
majd később egyebek között a Nemzeti Színház.

 Először visszautasította a Nemzeti ajánlatát, egy cikk szerint „dacból”. Ez igaz?
Épp Németh László Apáczai című darabjában játszottam
a címszerepet Veszprémben. Ekkor keresett meg a Nemzeti
akkori igazgatója, Both Béla. A budapesti megbeszélésen végigvezetett a színházon, megmutatta, hol a büfé és az öltözőszoba. Majd leültünk, hogy a fizetésről is beszéljünk. Közölte,
hogy az általam kért összeg bérfeszültséget okoz. Arra sem
válaszolt, hogy mit játszanék. Ekkor álltam föl. Évekkel később szerződtem csak le hozzájuk. Mindig volt merszem a saját sorsomat alakítani, így egyre csodálatosabb színészektől
és rendezőktől tanulhattam.

Fotó: Karinthy Színház

Szilágyi Tibor több szállal kötődik Újbudához:
ide járt középiskolába, és a Karinthy
Színházban is sokszor játszott. A Kossuthdíjas színművésszel egyebek között a kerületről, valamint film- és színházi szerepeiről
beszélgettünk.

 Mi kellett a bátorsághoz? Magabiztosság?
A Nemzeti mindig mindenkinek egy mérce. Nagy dolog volt
például Illyés Gyula A különc című darabjában a gazembert
játszani a főszereplő Sinkovits Imrével. Akkor én is nyílt színi
tapsot kaptam. Törőcsik Marival szintén dolgoztam egy színpadon.

sanak. Senki elől nem vettem el szerepet vagy rendezést. Ha
a színháznak anyagi gondjai voltak, és nem tudott eleget fizetni a színészeknek, szinte utasításba adtam, hogy menjenek
máshova vendégszerepelni egy kis plusz pénzért.

A színészet nem egy
bankszféra, bár sokan
hiszik, hogy a forgatások
után milliókat kapunk.
A siker viszont mindenért
kárpótol
 Nincs olyan újbudai, aki ne ismerné Törőcsik
Mari nevét. Itt lakott a kerületben, díszpolgára
volt, nemrég parkot neveztek el róla. Jóban voltak?
Nem jártunk össze, de a férjével, Maár Gyulával
egyszer eljöttek hozzánk vendégségbe. Egy filmben szerepeltünk együtt, és a Zsiguliját is vezethettem.

 Visszatérve a színházi szakmára. A Tháliába
is szerződött, a soproni Petőfi Színházban pedig már művészeti igazgató volt.
A vezető pozíciót is
hivatásának tekintette?
Teljes mértékben.
Soha nem hagytam, hogy igazgató úrnak szólít-

 A Karinthy Színházban is rendszeresen játszott…
Sokat dolgoztam Marcival (Karinthy
Márton, színházigazgató, 1949–2019 –
a szerk.). Nagyon jó színházat csinált.
Murray Schisgal Második nekifutását
én rendeztem és hetvenötször játszottam. Végül kiöregedtem a szerepből:
nyolcvanévesen nem lehet az ötvenéves
Irving Berger sikeres üzletembert alakítani.

 Hogyan vélekedik a színházi szféráról, a szakmáról?

Igazán jó darabokat látok, néha száj
tátva bámulok. Persze bárhol, bármikor lehet szidni a kultúrpolitikát. Egy
biztos: a szakma felelőssége megkerülhetetlen. Gondolja végig, hány
színház működik például a Dunántúlon. Sok. Mégis mindössze húszszor adnak le egy előadást, legyen az akármilyen
jó. Miért nem fognak össze az intézmények, dobják össze
a díszlet- és kellékköltségeket? Egy-egy előadás így akár
hatvanszor is mehetne.

 Mi kellene az összefogáshoz? Szakmai alázat?
Csak ép ész. Fel kellene ismerni a tehetséget és a továbblépés lehetőségét. Én olyanokkal dolgozhattam Slawomir
Mrozek Tangójában, mint Ruttkai Éva, Darvas Iván, Páger
Antal, Gobbi Hilda, Gálffi László és a pályakezdő Eszenyi
Enikő. Nem tudom, hányszor ment. Minden jelenet felért egy
posztgraduális képzéssel.

 Mi a véleménye a most felnövő színészgenerációról?
Rengeteg tehetséges ember van. Azt szoktam nekik mondani,
hogy „gyerekek, tanuljatok meg önállóan gondolkodni, mert
száz rendezőből nyolcvan gyengébb kezű akarnokkal fogtok
találkozni”. Nem érdemes azon vitatkozni, hogy ki hol álljon
a színpadon. A színészet három aspektusból áll: mit, miért,

hogyan csináljunk? A többi nem érdekes. Ezen kívül azt kívánom még a fiataloknak, hogy legyen szerencséjük olyan csodákkal játszani, mint nekem volt.

 Ha fontos az önálló gondolkodás, mitől lesz a rendező jó?
Most játszottam Sopronban Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, illetve Ibsen Ha mi, holtak feltámadunk című darabjában. Egyik sem egy villámtréfa. Utóbbit Pataki András
rendezte. Nem akart jobb színész lenni, mint én. Rendezőként egyszerűen tükröt mutatott. Több mint ötvenszer ment
az előadás, azért az már valami.

 Mi a helyzet a film világával? 1965-ben kapott főszerepet
a Hideg napokban.
Ez hozta meg az országos ismertséget. Utána is jöttek még
főszerepek, de most már évek óta nem filmezek. Nemrég
hívtak egy kisfilmre, de visszautasítottam. Nem helyénvaló
olyan hülyeségeket vállalni, amiben nyolcvanéves koromra
kályhalakkal festik be a hajam csak azért, hogy harmincnak
látszódjak.

 Melyik filmben játszott a legszívesebben?
Több Kósa Ferenc-filmben is szerepeltem, nem feltétlenül
főszerepet. Nem lettem híres filmszínész. Nem ez volt a dolgom.

 Azt viszont mindenki tudja, hogy ön Jean Reno állandó
szinkronhangja. Szereti?
Egy ilyen világhírű színésznek kölcsönözni a hangomat? Óriási! Két-három szinkront azonban nem vállalok. Az sem egy
bankszféra.

 Elégedett? Boldog?
Mindkettő. Rendkívül hálás vagyok a családomnak. A feleségemmel most leszünk harmincegy esztendős házasok. Mindig
támogatott, akkor is, amikor Sopronból ingáztam. Franciska
unokánk pedig most, november 11-én volt hároméves.

 Mik a tervei a közeljövőre?
Egészségesnek maradni, és jól felkészülni a szerepekre.
A színvonalat mindig fenn kell tartani. Például azzal, hogy
figyelünk egymásra. Tehát egy szó: odafigyelés.
Tóth Kata
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Jubilál a MAFC
Kosárlabda Akadémia
1

8 9 7

az ifjú kosarasok közreműködésével újraavatták a klub 24
utánpótlás bajnoki címének emléket állító zászlót. Az ünnepi pillanatok után a csarnokot a MAFC felnőtt csapata

1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47.
https://www.facebook.com/
Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/

November 26. 18.30
Jazz csak a kezdet… – Tóth Tamás Vitold 18. születésnapi koncertje
Tamás, aki a 2022-es Újbudai Junior „Ki Mit
Tud” énekkategória győztese, énektagozatos
iskolába járt, szerepelt színházi előadások
kórusában, több éve énekel a Weiner Leó
zeneiskola kórusában, jelenleg Farkas Erzsébet magántanár növendéke. Erre az estére
a hozzá legközelebb álló stílusból válogatott, egyebek között Frank Sinatra, Michael
Bublé, Elvis Presley, Ray Charles számaiból,
és néhány különlegesség is elhangzik. Zongorán közreműködik: Znamenák Rita. A belépés díjmentes.
November 27. 17.00
BaRock – barokk
és romantika találkozása
a Vocalise előadásában
Az énekesnők a barokk és a romantika legnagyobb mesterei között húznak párhuzamot:
összesimítják a romantika szenvedélyes,
érzelmektől fűtött előadásmódját a barokk
nem kevésbé szenvedélyes és örömteli áriáival. Händel, Purcell, Vivaldi, Csajkovszkij,
Dvořák, Puccini, Strauss, Verdi – szerelem, szenvedély, féltékenység, bosszú. Mert
az opera jó, mert az opera szórakoztató! Vocalise: Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss
Viktória. Zongorán közreműködik: Tálos Vivien. A koncertet az NKA támogatja. A belépés díjmentes.

vette birtokába. A fiúk a TF-BP együttesét fogadták az NBI
B piros csoportjában, és az alkalomhoz méltó, magabiztos
győzelmet arattak.

November 29. 18.00
Etele Helytörténeti Kör
– Gellért-hegyi Magyarok Nagyasszonya
Sziklatemploma
Kerekasztal-beszélgetés a sziklatemplomról, illetve az Újbudai Települési Értéktárba
felvett nemzeti értékeinkről. A részvétel díjmentes.
December 3. 16.00
Asztalosok, technikusok, mérnökök Albertfalván – Tóth Sándor László faipari
mérnök előadása
Az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület szervezésében az érdeklődők mozaikokat hallhatnak albertfalvai születésű és működésű
(fa)iparosokról: asztalosok, faipari technikusok, gépészmérnökök, akik öregbítették

December 3. 11.00
Csillagrege – adventi
gyerekdélelőtt
Kárpát-medence dalai, táncai és játékai,
nemcsak gyerekeknek, de szülőknek, nagyszülőknek is.

November 27. 18.00
Ismerős?
Beszélgetős sorozat a művészvilágból
és közéletből ismert személyiségekkel. Vendég: Lengyel Tamás Jászai Mari-díjas színművész. Házigazda: Fehér Mariann rádiós
műsorvezető. Jegyár: 1200 Ft.

December 11. 17.00
Oravecz György adventi
zongorakoncertje
A belépés díjtalan.

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
kkh@ujbuda.hu
November 26. 10.00–18.00
Történelmi relikviák vására
Adventi hangulatú évadzáró kisvásár a hagyományőrző, újrajátszó és történelemkedvelő szubkultúrának.
December 2. 18.00 óra
A Kelenvölgyi Festőiskola
kiállításának megnyitója
Az évadzáró tárlaton a növendékek bemutatják az elmúlt időszak termését és egyre
inkább megmutatkozó tehetségüket, fejlődé-

 Villany, víz, gáz, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZ-, fűtésszerelő gyorsszolgálat. CSAP, SZIFON, WCtartály, radiátor, elzáró villanybojler cseréje, javítása.
06/70/642-7526.
VÍZSZERELÉST vállalok, felújítás, javítás, teljes körű
kivitelezés. Séra Barnabás: 06/70/288-9954.

Széllel szembe címmel
önálló estet adott Jordán
Tamás az Albertfalvi
Közösségi Házban
november 13-án, dugig
megtelt nézőtér előtt.
A kultikus színész elveihez
hűen az irodalmi értékeket,
a minőséget és a költészet szépségét megőrizve
használta a stand up műfaj
jellegzetességeit. A humoros
és szívet melengető sztorik
az életről, színházról, rólunk
szóltak, a történeteket
és tréfákat kedvenc verseivel fűszerezte.

Az élet szép

 Szolgáltatás

Gazdagréti
Közösségi Ház

December 9. 17.30
Frakk, a macskák réme
– Mesemusical
Jegyek
kedvezményes
előrendeléssel
az előadást megelőző nap éjfélig a mesehajo.
com oldalon vagy aznap a helyszínen válthatók.

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

Széllel szembe – Jordán Tamás

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

dányokat dedikálja az érdeklődőknek. A belépés díjtalan.

November 28. 18.00
Világjárók klubja
Pál Tamás klubvezető válogatásában az érdeklődők videós/fényképes úti beszámolókat
tekinthetnek és hallgathatnak meg, minden
hónapban más-más csodás tájra barangolva
virtuálisan. A klub nyitott, mindenkit szeretettel várnak.

 Bérlemény

 TV, számítógép

süket. Megtekinthető december 20-áig munkanapokon a programok függvényében.

November 26. 11.00–18.00
Eleven Art Fair Gazdagrét
Kortárs iparművészek dizájnvására, több
mint 30 kiállítóval. A belépés díjtalan.

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT telket/nyaralót vásárolnék 40 M
Ft-ig. 06/30/452-5074.

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen: 202-2505, 06/30/2513800, Halász Tibor.
KLÍMAMEN: klímatisztítás, karbantartás, csere, új
klímatelepítés, Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/857-2653.

a község hírnevét a szakmában, a világban.
A belépés díjmentes.

1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/
gazdagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/

 Ingatlan, lakás

 Lakásszerviz

Közösségi házak ajánlója
Albertfalvi Közösségi Ház

apróhirdetés

TANFOLYAMOK,
FOGLALKOZÁSOK
Pilates
Torna az izomzat egyenletes és harmonikus
erősítése. Péntek: 9.40–10.40.Foglalkozásvezető: Kutasi Viktória.
Callanetics
Mélyizomtorna nőknek. Péntek: 11.00. Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin Csilla.
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpont-egyeztetés: dr. Poprádi Zsolt,
06/70/525-8748.

Őrmezei
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
okh@ujbuda.hu
Tel: 309-0007
November 25. 9.00--10.30
Anyakapocs beszélgetőkör
Téma: gyerekek és kütyük. Házigazda: Bekecs Bogi pszichológus. Jelentkezés: anyakapocs@gmail.com. Részvételi díj: 2000 Ft.
November 25. 18.00
Préselt virágok
László Ildikó virágszirmokból készült képeinek kiállítása. Megnyitja: Szegedi Zsuzsanna
szakmai referens. Közreműködnek: a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei. Helyszín:
Társalgó Galéria és Kávézó. Megtekinthető:
2022. december 31-éig nyitvatartási időben.
November 25. 19.00–22.00
Görög táncház
Zenél: az Akropolis Kompania
Szervező: Újbuda Görög Önkormányzata.
A belépés díjtalan.
November 26. 16.00–18.00
Életnaptár
Bertalan Éva könyvbemutatója. A szerző
ismerteti könyvét, majd a megvásárolt pél-

December 2. 18.00
Új világ
Tóth Pitya István képzőművész kiállításának
megnyitója. Megnyitja: Székács Zoltán festőművész. Közreműködik: Szoboszlai Éva
színművész. Helye: Kréher Terem. Megtekinthető:2023. január 15-éig nyitvatartási
időben.
December 2. 20.00
Budapest Jazz Orchestra
& Polyák Lilla
The Golden Era of Jazz koncert
Egy kivételes este, egy kivételes színész-énekesnővel és Magyarország legnépszerűbb
big bandjével. Jegyár: 2500 Ft/felnőtt, 2000
Ft/nyugdíjas.
December 3. 10.00
Mikulásváró családi matiné
Batyu Színház: Ezüsterdő lakói
A bábjátékra szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat, a gyerekeknek meglepetés is
lesz. Belépődíj: 1200 Ft.
December 4. 18.00
Adventi ajándékkoncert
Közreműködik Oravecz György zongoraművész és Dúlfalvy Éva hegedűművész. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött az okh@ujbuda.hu címen.
November 26–27. 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 10–14 éveseknek
December 3–4. 9.00–16.00
Agykontrolltanfolyam 7–10 éveseknek
Részvételi díj: 28 000 Ft/gyermek, testvéreknek kedvezmény, szülőknek ingyenes. Jelentkezés Kovács Erika oktatónál
(06/20/211-3527), info@kovacserika.com.
További információk: www.kovacserika.
com
A programokra jegyek elővételben is vásárolhatók a helyszínen.
A műsorváltozás jogát
fenntartjuk!
Kövessék Facebook-oldalunkat!

ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás kicsiben is.
06/70/262-8598.
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, napellenző készítése, javítása.
Redőnytokok szigetelése. 06/1/356-4840, 06/30/954-4894.
RÉZ és rozsdamentes küszöbök beszereléssel. Zárak,
kilincsek, pántok, zsanérok cseréje. Régi ajtók, ablakok
mázolása, szigetelése. 06/20/381-6703, 06/1/251-9483.
SZOBAFESTÉST, tapétázást vállalok garanciával:
06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere: 06/20/321-0601.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
PEDIKŰRÖS házhoz megy! Pedikűr-manikűr otthonában!
Tel.: 06/70/555-4104.
FESTŐ- és kőművesmunkákat vállalok, rövid határidővel
a legkisebb munkákra is hívhat bizalommal. Tel.: 06/30/4534366.
TETŐDOKTOR: régi tetők javítása, cseréje, beázáselhárítás,
bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások,
SOS munkák: 06/30/622-5805, 06/20/492-4619.
TÁRSASHÁZAK és lakásszövetkezet kezelés. E-mail:
aktivhazkezelo@gmail.com, 06/30/990-7694, www.
aktivhazkezelo.hu
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, kisebb
javításokat is vállalok. 06/30/9750-053.
TEHERAUTÓBÉRLÉS kedvező áron Újbudán. Tel.:
06/20/213-0693.

Hettinger Ágnes realista
stílusú tájképeiből nyílt
kiállítás az Albertfalvi
Közösségi Házban.
A művész fiatal kora óta
agyagozott, intarziázott,
rajzolt – autodidaktaként,
alkotó barátok segítségével
képezte magát. Mindenben
a szépséget, a megnyugvást,
a harmóniát kereste, azt
vallja: az élet szép. November
30-án 16 órakor Hettinger
Ágnes tárlatvezetésen mesél
a műveiről az AKH-ban.

 Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában: 06/30/206-4801.
SZAKÁPOLÁS, gyógytorna, rehabilitáció, gondozás, akár 24
órában, mindez otthonában. 06/30/247-1095.

Izmok, csontok, szív, agy, vér
Body Worlds a plázában

 Régiség
MENORA Antikvitás! Kimagasló készpénzért vásárolunk:
régi bundákat, bútort, porcelánt, festményt, hangszert,
ezüsttárgyakat, varrógépet, kitüntetést és mindenféle régi
dísztárgyat. Díjtalan kiszállás. XI. ker., Bartók Béla út 78.
06/20/353-6731.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI., Andrássy
út 16. Tel.: 266-4154, nyitva: H–SZ 10–17, Cs 10–19.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket,
sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.
MEGNYITOTTUK üzletünket vásárolunk: írógépeket,
régi bundákat, karórákat, arany ékszereket, teljes hagyaték
felszámolás. II. ker., Török utca 4. 06/20/231-0572,
06/20/324-6562.

Először látható Magyarországon a Body Worlds kiállítás.
Budapesten már több bemutató futott Bodies néven, a mostani
azonban az eredeti, Gunther von Hagens által az 1970-es
években kidolgozott tartósítási eljáráson alapul, amely egyesíti
a finom anatómiát és a modern polimerkémiát.
A tárlat november 16-án nyílt meg az Etele Plazában. Mint Tóth
Gergely, a Concert Europe vezetője elmondta, a látogatók
betekinthetnek az emberi test világába, kidolgozott részleteiben láthatják szerkezetét. A preparátumok megmutatják,
hogyan hatnak egymásra a funkcionális rendszerek és szervek.
A világban eddig több száz ezer embert vonzó utazó kiállítás
egyöntetű vélemények szerint mély nyomot hagy minden
korosztályban. A Body Worlds a tudatos életre ösztönöz, hogy
a látogatók nagyobb figyelmet fordítsanak egészségükre,
felismerjék fizikai képességeiket, és elgondolkodjanak azon,
mit jelent embernek lenni.

 Gondozás
FIATAL, becsületes és megbízható, diplomás XI. kerületi pár
idősgondozást vállal. Tel.: +36/20/517-7841.

 Állást kínál
KŐMŰVEST, szobafestőt, segédmunkást felveszek:
06/30/9750-053.
A SZENT Lujza Szeretetotthon azonnali belépéssel keres
szociális gondozó, ápoló munkatársat. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal a szentlujza0408@gmail.com e-mail
címen vagy a 06/1/466-5611-es telefonszámon.

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

 Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
NERC, róka mindenfajta szőrmebundát vásárlok, teljes
ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket, ékszereket, könyveket
és dísztárgyakat, régiségeket: 06/20/229-0986.
BAKELITLEMEZT keresek pop, rock, dzsessz, magyart is:
06/70/949-4013.

Utak – és nem
végállomások, történetek
– és nem befejezések,
nem a siker, hanem
ami és aki mögötte van.
A Mássalhangzó
megmutatja a részeket
az egészben, a titkot
a sztoriban, a valódi embert

Fotó: Falus Kriszta

Idén ötvenéves a magyar kosárlabdasport utánpótlásának
egyik legrégebbi bázisa, a MAFC Kosárlabda Akadémia. Az évforduló alkalmából a műegyetemi klub
egész napos programot szervezett
a Gabányi László Sportcsarnokba, ahol jelen voltak az egyesület
korábbi és jelenlegi játékosai,
a jövő bajnokaspiránsai, illetve
a sportág magyarországi vezetői is. A november 12-i ünnepségen köszöntőt mondott
Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Sárik Zoltán,
a MAFC elnöke, valamint Kangyal Gergely, az akadémia vezetője is, aki megköszönte mind
a szövetség, mind Újbuda Önkormányzatának támogatását. A jubileumi eseményen részt vevő több száz gyerek, szülő és kosárlabda-rajongó közösen elevenítette fel a suli sikereit, majd
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a munka és az alkotás mögött.

Újbuda Önkormányzata
és a B32 kulturális
beszélgetéssorozata

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu | www.szinesfenymasolok.hu

2022.
december 12.
18.00

Aki leül közénk és mesél: KEPES ANDRÁS | Aki kérdezi: GRÉCZY ZSOLT
A BELÉPÉS INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT A B32REGISZTRACIO@UJBUDA.HU E-MAIL TUDJA JELEZNI.

aktuális

A cserkészélet
gyümölcsei
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Nagy szükség
van a közösség
erejére

ezzel ő lett a második nő a csoport élén. Másokhoz hasonlóan az 1933-ban alapított szentimrevárosi csapat is újjáalakult a rendszerváltás után; alig néhány tíz fővel indult,
ma viszont 370 tagot számlál. Évente egy tábort szerveznek, ahol mindenki együtt van, ezen kívül rajonként évi
két hétvégi programot tartanak (egy raj négy őrsből, vagyis
közel negyven főből áll). Hétéves kortól a huszonévesekig
minden korban csatlakoznak hozzájuk fiatalok, korosztályonként külön tartják az eseményeket, ilyenek a különböző kirándulások, portyák, táborok, lelkinapok, karácsonyi
rendezvények. A nyári tábor után az őszi kiránduláson
találkozik minden korosztály, fiúk-lányok vegyesen, majd
rajonként háromnapos portyára indulnak.
A csapat törzshelye a Bartók Béla úti alagsori lakás,
ahol hetente közel húsz őrsgyűlést tartanak. Az ingatlan

Színes falak,
végtelen utak
Október végén új sportlétesítménnyel gazdagodott a kerület:
az Újbuda Centerben megnyílt
az ország egyik legnagyobb
boulderbázisa, ahol a falmászók a kezdőtől a legmagasabb
szintre is eljuthatnak.

– Cserkészektől hangos gyakran a Bartók
Béla 15/D alagsora, de miért ne néznénk
inkább jó szemmel, hogy vannak még valódi
közösségek – mondta a szentimrevárosi
csapat vezetője, aki a helyi cserkészéletről
mesélt lapunknak.
– Hosszú nap volt a mai, Nagymaroson jártunk telekrendezés miatt. Nemrég örököltünk egy vidéki ingatlant
a csapat számára, ami nagyon jó, hiszen így a fővároson
kívül is rendszeresen szervezhetünk majd találkozókat –
kezdte a beszélgetést Sárvári Kamilla, akivel egy szombat esti szentmise után találkoztunk. A 433. Szent Bernát
cserkészcsapat vezetője a többiekkel együtt éppen a Katolikus Karitász számára gyűjtött adományokat, de néhány
perc múlva már a szemerkélő esőbe sétáltunk ki a Szent
Imre-templomból. A huszonkét éves cserkészt nem zavarja az eső, idén tizenöt éve jár portyákra, megszokta
az időjárás viszontagságait. – Hétéves koromban jártam
először cserkésztáborban, a szüleim választották nekem,
mert olyan közösségben akartak tudni, ahol megismerem
és megszeretem a természetet, ahol használhatom a kreativitásom, ahol sokat mozoghatok és ahol jó emberek között
vagyok – mondta a cserkész, hozzátéve: erre ma különösen
nagy szükségük van a fiataloknak, az iskola mellett fontos,
hogy legyen olyan közösség, ami megtartó erővel bír.
A csapatvezető főállásban a Pető Intézetnél dolgozik
konduktorként, így sok fiatallal és szülővel találkozik,
és jól tudja, milyen nagy szükség van arra az értékes közösségi létre, amit a cserkészet ad. – A cserkészlét leggyümölcsözőbb hozadéka, hogy itt a gyerekek életre szóló barátságokat kötnek – hangsúlyozta Sárvári Kamilla. – Ha egy őrs
tagjai hétről hétre találkoznak, eseményeket szerveznek,
együtt játszanak és közösen gondolkodnak, akkor óhatatlanul is szoros kapcsolatba kerülnek egymással. A cserkészek határozott értékrendet képviselnek, amelynek alapjai
között van a becsületesség, a környezet ismerete és tisz-

A család- és állatbarát terem csapata a magyar mászósport elitjéből állt össze: mászók, edzők és tapasztalt teremüzemeltetők
hosszú hónapokon át alakították ki, kimondottan azzal a céllal, hogy Újbudán legyen
egy olyan központja a mászósportnak, ahol
nemcsak szimplán tréningezhetnek a mind
népszerűbb sportág művelői, de akár egy
egész délelőttöt vagy délutánt is el tudnak
tölteni.
Hogy miért Újbudán nyílt meg a monumentális, de a színekben és fényekben
gazdag beltér miatt mégis barátságos lé-

telete, valamint a hit. Ezekkel könnyebben megőrizhetjük
emberségünket a mai világban. A saját szememmel látom,
milyen jó hatással van a fővárosi fiatalokra ez a közeg –
tette hozzá.
A 433. Szent Bernát csapat Sárvári Kamilla első és máig
utolsó cserkész közössége, vezetését idén ősszel vette át,
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tesítmény? – Nem véletlenül esett épp
a Lágymányosi-öböl menti városrészre
a választás – árulta el ottjártunkkor Kucsera Bálint, a terem ügyvezetője. – Régóta
kerestük a megfelelő helyszínt, és ez ma
Budapest talán legdinamikusabban fejlődő
területe. A környező irodaházakból is egyre többen járnak át, emellett a város minden pontjáról jönnek ide a mászók – tette
hozzá.
Az 1200 négyzetméteres, üvegplafonos
terem alighanem a legtágasabb és legfényesebb ilyen sportlétesítmény Magyarországon. A tízezer különböző, folyamatosan
változtatott mászófogás pedig garantálja,
hogy gyakorlatilag nincs két egyforma útvonal, így nincs két egyforma edzés sem,
és mivel az egyes falakon mindenki a maga
szintjén tud mozogni, ez a családoknak is
kiváló lehetőség az aktív kikapcsolódásra.
Miért jó a mászás a gyerekeknek, miért
tartják ezt a sportot a világ egyik legkivá-

nyolcéves felújítása tavaly fejeződött be, és önkormányzati támogatással a csoport tulajdonába került. A ház
lakói jól ismerik a csapatot, de ottlétükről kezdetektől
fogva megoszlanak a vélemények. – Hazudnék, ha azt állítanám, hogy mindenki örül nekünk – ismerte el Sárvári Kamilla. – A gyűléseken sokat játszunk, ezáltal sokat
hangoskodunk, ez biztosan zavaró a délutáni órákban.
Egyebek között ezért szeretnénk odafigyelni arra, hogy
több alkalommal tartsuk a találkozókat a közelben, például a Gellért-hegyen vagy a Feneketlen-tónál, ne pedig
a lakóházban. Így a természetben is több időt tölthetünk
– mondta a vezető.
A cserkészcsapat működését a házban élők mellett sok
mindenben segítik a szülők, ezen kívül a Budai Ciszterci
Szent Imre-plébániától és az önkormányzattól is számíthatnak támogatásra, illetve a különböző programokhoz
szükséges eszközökre. A csapatépítés a rajparancsnokok
feladata, és egy a cél: megtartó közösség azoknak a gyerekeknek és kamaszoknak, akik előtt minden eddiginél
több lehetőség áll nyitva, mind a téves, mind pedig a jó
úton.

Újbudán nyílt
meg a magyar
mászósport új
fellegvára

lóbb közérzetjavító
és közösségformáló
szabadidős programjának
0-tól
100 éves korig?
Erről Gajárszki
Áron, a terem sajtókapcsolati munkatársa
beszélt,
akiknek a neve nem
véletlenül
ismerős
a sportrajongóknak: a világbajnoki ezüstérmes kenus évek óta hódol a falmászásnak, ma már gyerekeivel együtt.
– A gyerekek nem csupán fára szeretnek mászni, kétgyerekes apukaként ezt
tapasztalatból is mondom – mosolygott
Áron, hozzátéve, hogy a mászás a negyedik alapvető emberi mozgásforma a gyaloglás, a futás és az úszás mellett. – Nemcsak a mozgásfejlődést, például a kéz-láb
koordinációt segíti, hanem a különböző
kognitív képességeket is a gondolkodás
gyorsaságától a koncentrációig. Ráadásul a mászásnak megvan az az előnye,
hogy a gyerek élvezi, nem kell unszolni
a mozgásra – sorolta a korábbi válogatott
kenus.
Az újonnan nyílt teremben már 6 éves
kortól várják a kicsiket, egy-egy edzés jellemzően 90 perces, és legfeljebb tíz gyerekkel foglalkoznak az edzők egyszerre.
A bemelegítés után különféle bouldereken,
azaz utakon kell felmenniük, ezeket mindenkinek a saját szintjének megfelelően
választja ki a foglalkozásvezető – tudtuk
meg. Egy ilyen kiscsoportos edzés erős közösségi élményt is nyújt, mivel a gyerekek
egymást biztatva, segítve tudják leküzdeni
az akadályokat.
Kevéssé ismert, de az indoor mászósportnak komoly kerületi hagyományai vannak.
Az első hely ettől nem messze nyílt meg,

de már jó ideje nem
volt nagyobb terem
Újbudán. A mászósportot az elmúlt 10-20 évben
befutott
sikere
már az olimpiáig
repítette,
tavaly
mutatkozhatott be
Tokióban. Az újbudai létesítmény megálmodóinak tervei között ezért is szerepel, hogy
a kezdők mellett a profiknak,
a magyar válogatottnak is legyen itt dedikált edzőfala. – Ez egy olyan fogássűrű
fal, ami a nyugat-európai sztenderdeknek
is megfelel, ezen edzenek jelenleg a legjobbak – árulta el Kucsera Bálint, aki maga is
többszörös magyar bajnok mászó.
S bár a falmászás tipikusan téli sportnak
tűnik, a tervek szerint a nehéz gazdasági
helyzet ellenére a 100 százalékban magyar
magántőkéből felépült újbudai terem télen-nyáron nyitva fog állni a mászás iránt
érdeklődők, illetve a hobbi- és versenysportolók előtt.

Extrém tömegsport

Az indoor, azaz beltéri
mászósport Magyarországon
az utóbbi öt évben annyira
népszerűvé vált, hogy ma már
nemhogy kilépett az extrémsport kategóriából, de lassan
a tömegsport határait feszegeti. Egyes felmérések szerint
már 2019-ben a legnépszerűbb
családi és csapatépítő programok közé tartozott.

A Bp. XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából

elkészült a Budaörsi út–Budaörs határa–XII. kerület
határa–Gazdagréti út–Rétköz utca–Gazdagréti út–
Budaörsi út–M1/M7 autópálya bevezető szakasza által
határolt területre vonatkozó 43/2018. (XII. 4.) XI. ÖK
rendelettel jóváhagyott kerületi
építési szabályzatának módosítása.
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás formájában történik.
A Kormányrendelet 29. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.

A módosítás célja kizárólag, a jelenleg változtatási tilalommal érintett, Lépés
u.–Hosszúréti út–Szőlőlugas u. által határolt területen lévő 2 ingatlanra vonatkozó
előírások pontosítása.
A terv 2022. november 23-tól 2022. december 8-ig megtekinthető az önkormányzat weblap-ján, a Településrendezési és Településképi Osztály felületén a készülő
településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket
december 8-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet
3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot
és civil szervezeteket, hogy a Településrendezési és Településképi Osztály tárgyi
tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2022. november 30-án, szerdán
15.00 órai kezdettel.
A lakossági fórum a járványhelyzetre tekintettel online lesz megtartva. Az érdeklődők a fórumhoz a Településrendezési és Településképi Osztály felületére belépve

Utak – és nem végállomások,
történetek – és nem befejezések,
nem a siker, hanem ami és
aki mögötte van.
A Mássalhangzó megmutatja
a részeket az egészben, a titkot
a sztoriban, a valódi embert
a munka és az alkotás mögött.

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
foepitesz-telepulesrendezesi-es-telepuleskepi-osztaly
az ott megadott linkre kattintva tudnak majd csatlakozni.
Amennyiben a lakossági fórumon nem kívánnak részt venni, javaslataikat a foepi-tesz@ujbuda.hu e-mail címre írásban is eljuttathatják 2022. december 8-ig.
Budapest, 2022.november 14.
Tisztelettel:
Schreffel János
főépítész

Újbuda Önkormányzata
és a B32 kulturális
beszélgetéssorozata

2022.
december 14.
18.00

Fotó: Fotó: Átrium,
Mészáros Csaba

értesítés

Aki leül közénk
és mesél:
GÁLVÖLGYI JÁNOS
Aki kérdezi:
GRÉCZY ZSOLT
A BELÉPÉS INGYENES,
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT,
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT
A B32REGISZTRACIO@UJBUDA.HU
E-MAIL TUDJA JELEZNI.

kult
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GÖNCZ ÁRPÁD

fogadóórák

Szalay Zoltán
fotográfus szemével
„Jó, ha tudjuk: ennek a könyvnek – ezeknek a képeknek – nem csupán a nézői vagyunk, nemcsak
a tárgyai vagyunk, hanem az alkotói is. Mint
az életünknek, ami megfoszthatatlanul a mienk.
Életünk „tájképének” alkotója, s csak visszaadja,
amit az életünkből fél évszázad alatt mi magunk
megalkottunk. Amit felépítettünk. Amit elszegényíthettünk. Amit gazdagíthattunk. Mi magunk.”
Köztársasági elnökké választása után Göncz
Árpád úgy érkezett vissza a Kossuth térről
az első nemzetközi sajtótájékoztatóra, a zsúfolásig megtelt terembe, hogy levette a zakóját,
és azt mondta: „Itt vagyok izzadtan, fáradtan,
meg vagyok hatva, tele vagyok szorongással,
büszke vagyok, bőghetnékem van. Mit mondhatnék még?”. Megható volt, hogy nem törődött
a protokollal, az addigi szokásokkal, olyannak
mutatta magát, amilyen valójában volt: nyílt,
érzékeny és nagyon közvetlen.
Nem véletlenül mondta róla Lengyel László
politológus október 6-án, a köztársasági elnök
hajdani lakásához közeli óbudai szobornál:
„A magyar rendszerváltás, az európaivá válás,
a parlamenti demokrácia, a jogállam, a nyitott társadalom Göncz Árpád elnökségének
idejét jelenti. Addig volt reményünk, hitünk,
és bizony addig voltak tetteink és eszméink,
amelyek jó irányba vittek. És Göncz nélkül ez
nem ment volna. Valahol új reformkorunk ez

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Az év utolsó fogadóórája december 7-én lesz,
jelentkezni november 28-ig, a megadott e-mail
címen lehet: 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

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

ELEKES TAMÁS (FIDESZ–KDNP)
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján
+36/20/201-8588, elekestamas@fidesz.hu

hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)

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

JUNGHAUSZ RAJMUND
(FIDESZ–KDNP) 15. evk., önk. képv.

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

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

4. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/30/571-1922, sas.mate@lehetmas.hu

LADOS TAMÁS (MOMENTUM)

14. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
lados.tamas@momentum.hu, +36305588375

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

L. Á.
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 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: hétfőtől csütörtökig
12.00–17.00, pénteken: 9.00–14.00
óráig. 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 XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

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

a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek
végéig, az ezredfordulóig tartó idő. Ennyi.
Olyan felszabadító erő, amiért irigyelhetnek
minket mindazok, akik ezt nem élték át, mert
se előtte, se utána nem volt ilyen.
Göncz Árpád a szabadság, egyenlőség
és testvériség szép magyar szavainak és ritka
tetteinek csokorba gyűjtője, szimbóluma. Ha
valaki, ő tudta, s rajta keresztül mi is tudtuk
valamennyien, mi neki s nekünk a szabadság,
miért érdemes szabadnak lenni.”
Igen, a közvetlensége, a nyitottsága, a szociális érzékenysége, a megalkuvás nélküli hite
és erkölcsi tartása tette őt felejthetetlen államfővé és emberré.

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
15–18. óráig várja az érdeklődőket.

BUDAI MIKLÓS (MSZP)

7. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján;
+36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu

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

Villanások ezek egy nagyon gazdag életút állomásairól, többnyire tetten érték azt a mosolyt,
amely annyira jellemző volt Göncz Árpádra.
Konrád György írta róla: „Az emberek nagyjából úgy írnak, amilyenek, az író arckifejezése
benne van az írásaiban. A mosolya is. Az elnöknek javasolt személy legyőzhetetlen erőssége ez volt, a mosolya. Átható és kedves.”
A fotók egyik szerzője, Szalay Zoltán
Pulitzer-emlékdíjas és Táncsics Mihály-díjas
fotográfus (1936–2017), aki sok éven át fotózta Göncz Árpádot a hivatalos eseményeken
és magánemberként is. Bensőséges kapcsolat alakult ki közöttük. Szalay ismerte Göncz
szokásait, és sok eseményen tanúja volt annak,
hogy ha a körülmények azt kívánták, akkor államfőként, ha pedig lehetősége volt rá, akkor
hétköznapi emberként mindenkivel szót tudott
érteni. Államfőkkel, egyházi méltóságokkal,
a világpolitika vezetőivel ugyanúgy, mint a művészekkel, a tudósokkal, a zenei világ ismert
személyiségeivel és az utca emberével. Értette
és értékelte a fotográfia erejét és küldetését.
Szalay Zoltán 2004-ben, a Magyarország Európai Uniós csatlakozásához időzített, Ilyenek
voltunk – Magyarország elmúlt ötven éve című
albumához ajánlásként többek között ezt írta:

 A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

DR. BÁCS MÁRTON (DK)

13. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján
telefonon a +36/70/379-9163-as telefonszámon
vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP)

Idén tavasszal sokféle esemény
idézte fel Göncz Árpád alakját
születésének 100. évfordulóján.
Ehhez kapcsolódik Göncz Árpád
Életem című, közelmúltban
megjelent kötete, amelyben
ő beszél magáról, az életéről.
A kötetben olyan képmelléklet
is helyet kapott, amely felvillantja, milyen volt kisgyerekként
édesanyjával, majd gimnazistaként, utána a jogászbálon,
aztán talajjavítóként az ’50-es
évek elején, majd a börtön után
a családjával vagy a visegrádi
alkotóház kertjében, a Bécsi úti
lakásban, később Nagy Imre
és mártírtársai újratemetésén,
köztársasági elnöki beiktatása után a Kossuth téren vagy
a hivatalában eltöltött utolsó
napján.

pártok
eseményei

A KDNP-iroda (1111 Bp., Karinthy F. út 9.)
minden hétköznap 14–17 óra között tart
nyitva. November 23-án 18 órától Szigethy
Gábor Kossuth-díjas irodalomtörténész,
rendező: Pikáns zsoltár – Mezey Mária
élete – címmel tart előadást. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

BÁBA SZILVIA (JOBBIK)

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

60+
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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.: 06/20/2095932, mail: bp1122@lehetmas.hu,
blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha
szerinted is sürgősen cselekedni kell
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi
az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: https://lmp.hu/csatlakozz

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

 A XI. KERÜLETI MI
HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI
„Ne támogasson a kormány olyan
szankciót Oroszországgal szemben,
amely a magyar embereknek kárt
okoz!” címmel aláírásgyűjtés
a https://mihazank.hu/szankciokellen
címen. XI. kerületi ügyekben a Mi Hazánk
Újbudai Szervezetének elnökénél
és országgyűlési képviselőjénél,
Novák Elődnél lehet érdeklődni (novak.
elod@mihazank.hu), illetve a párt
önkormányzati képviselőjénél:
Szecsődi Patriknál (szecsodi.patrik
@mihazank.hu, 06/30/870-4700). Helyi
hírek: 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! Köszönünk minden
aktivitást, véleményt és támogatást,
amellyel munkánkat segítik. Továbbra
is egy szerethető, fenntartható,
emberséges Újbudáért dolgozunk,
amelyhez az Önök jelenlétére is
szükség van. Friss információkért
kövessék a Momentum Újbuda,
valamint képviselőink Facebook-oldalát,
és lépjenek velünk kapcsolatba!

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

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.

Hangolódjunk össze újra a természettel!

Ökopszichológia előadás
Különállóként értelmezzük önmagunkat: úgy gondoljuk, a természeti
rendszerekből kiléptünk, függetlenedtünk tőlük. Az ökopszichológia
arra törekszik, hogy gyógyítsa kapcsolatunkat a természet többi részé-

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.

3-1-2 meridiántorna

Testünket energiacsatornák, meridiánok hálózzák be. Bennük áramlik
az életenergia, amelynek harmonikus működése biztosítja az egészséget. A hagyományos kínai orvoslás a meridiánokon elhelyezkedő pontokat kezeli. Az egészséges emberben az életenergia akadálytalanul kering a 12 fő és a két középvonali meridiánban. Az Újbuda 60+ Program
részeként több helyszínen is meridiántornázhat velünk, hogy lehetővé
tudja tenni az energia szabad áramlását a meridiánokban, és ezzel támogassa teste gyógyulását, egészsége megtartását.
Időpontok, helyszínek:
minden hétfőn, szerdán és pénteken 10.00–10.30, a Cirmos utca 4.
melletti Katicabogár játszótéren
minden hétfőn 10.00–11.00, Újbudai Szenior Programközpont
(Bölcső utca 3.). Foglalkozásvezető: Sancz Klára önkéntes
minden szerdán 10.45–11.45, Újbudai Szenior Programközpont.
Foglalkozásvezető: Szentes Rezső önkéntes
minden pénteken 10.00–11.00, Újbudai Szenior Programközpont.
Foglalkozásvezető: Kovács Erika önkéntes

vel, ami gyógyít minket is, és a Földet is. Az előadás során új információkkal, nézőpontokkal és tapasztalatokkal gazdagítjuk a résztvevőket,
amelyek azt segítik, hogy megtapasztalják a természettel való (újra)
kapcsolódás jótékony mentális, fizikai hatásait, a rendszerbe ágyazottságukat. Időpont: december 1. 13.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Szenior örömtánc

Utazások a nagyvilágban

Kevés lépéskombinációból álló koreográfia, amelyben nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy akrobatikus elemek, de van
öröm, jó érzés és kiváló hangulat. Kimondottan az idős korosztály számára kialakított, közkedvelt mozgásforma.
Időpont: minden szerdán 14.45–15.45
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő utca 3.). Foglalkozásvezető: Ujhelyi István Béláné. A program
ingyenes.

Öngyógyítás meditációval

A meditáció segítségével sokkal könnyebbé válnak a mindennapok; javul az egészségünk, megnövekedhet a belső öröm, a béke és a szabadság érzése, ami rosszabb napjainkon óriási segítség.
Időpont: minden csütörtökön 9.00–10.00
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ
(Kérő utca 3.). A program ingyenes. Figyelem! A tanultak nem helyettesítik az orvosi konzultációt, diagnózist, kezeléseket és/vagy az előírt
gyógyszereket.

DINPI év végi vetélkedő

Összefoglaljuk a 2022-es esztendő előadásain és terepi programjain
hallottakat és látottakat. Ezután az év folyamán megszerzett ismeretekről egy kvízjátékban méretjük meg magunkat. A helyes megoldások
ismertetése után eredményt is hirdetünk – meglepetésdíjakkal.
Időpont: november 25. 11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Természetjárás – Budai-hegység

Normafa–János-hegy–Szépjuhászné–Hűvösvölgy
Időpont: november 26. Táv: 8 km, szint: 100 m. Találkozás: 9.30,
Széll Kálmán tér, 21-es busz; túravezető: Pólya Tamás (Műanyag SC).
A program ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges a 06/70/5808079-es számon.

Ortodox templomok Budapesten

Időpont: november 27. Látogatás a Szt. György nagyvértanú szerb ortodox és a Nagyboldogasszony magyar ortodox templomban. Találkozó:
10.30, Ferenciek tere, a katolikus templom előtt. Túravezető: Hattyár
Zsuzsa (Caola) 06/30/352-2694.

Meseműhely, mesék felnőtteknek
– előadás

Hogyan lesz a szegény ember legkisebb fiából végül az ország királya?
A jó tényleg mindig elnyeri méltó jutalmát? Mit tanulhatunk a mesehősöktől, hogy végül mi is boldogan éljünk, amíg meg nem halunk?
Az előadáson a meséhez kapcsolódóan beszélgetünk olyan kérdésekről, amelyek sokunkat foglalkoztathatnak.
Időpont: november 30. 10.30. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.)

Gyönyörködjünk Hamburgban!
– 60+ Fotókör

Párkány Erzsébet fotókiállítása. Időpont: november 30. 12.30. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső utca 3.).

Egy évig nászúton a világ körül – előadás
Dóri és Edvárd fiatal házasként vágtak neki egy nem mindennapi utazásnak. Egy évig utaztak két kis hátizsákkal a világ körül, nem szokványos módon. Nem szállodában aludtak, nem turistabusszal járták
az országokat, hanem úgy próbáltak élni és közlekedni, ahogy a helyiek. Előadásukban két hosszú utazás kalandjait fogják megosztani,
amelyek négy kontinensen át repítik a hallgatóságot. Időpont: december 6. 11.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központ (Kérő utca 3.). A program ingyenes.

Magyar tájak

Ezüstnet Egyesület fotópályázat kiállításának megnyitója. Időpont: december 6. 14.30. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). A program ingyenes.

Ünnepre hangoló

Mindannyiunknak szüksége van emberi kapcsolatokra,
barátokra, támogatásra. Alapszükségletünk, hogy
tartozzunk, kapcsolódjunk valakihez, kiemelten igaz ez
az ünnepi időszakokra. A hagyományokhoz hűen idén
decemberben is karácsonyi műsorral és kis ajándékkal
készülünk az újbudai szeniorok számára december
19-én. Az Idősek Karácsonya rendezvényről részleteket
december 6-ától olvashatnak az idosbarat.hu oldalon,
az Újbuda 60+ Program honlapján és a rendezvény
Facebook-eseményénél, illetve az újság következő
számában.
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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Örökbe fogadtuk Aldant, a manult

Közel ezer új fa a kerületben
Az idei őszi ültetési időszakban 250 fát telepítenek
ki Újbudán, ezek már megérkeztek az Anna utcai
depóba. Számos helyen megkezdődött az ültető
gödrök kialakítása, illetve a fák kihelyezése. A fiatal
fák állománya 2020–2022-ben átfogó vizsgálaton
esett át a kerületben, az esetlegesen elpusztult egyedeket új és egészséges példányokra cserélték. 2020
óta eddig összesen 747 fát ültettek, ezeknek csupán
5 százaléka nem eredt meg. Ez az arányszám kiemelkedően jónak számít, tekintve a kihívásokat jelentő
aszályos időszakokat. Ezentúl is nagy figyelmet fordít
az önkormányzat arra, hogy kiszolgálja a beérkező
lakossági igényeket, és minél több fát tudjon telepíteni, hozzájárulva a negatív klimatikus hatások
mérsékléséhez és az élhetőbb környezet megteremtéséhez. A most ősszel kihelyezendő 250 fával a 2020
óta ültetett fák száma 997-re nőtt a kerületben.
Újbuda ez évben is együttműködik a 10 millió Fa
közösség helyi csoportjával, amelynek tagjai a kerülettől kapott fákat ültetik el az általuk választott
helyszínekre.

2022. évi népszámlálás – PÓTÖSSZEÍRÁS

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen
a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között!
A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük,
akik a népszámlálási kérdőívet se online, se
számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki.
A népszámlálásban való részvétel
törvényi kötelezettség.
FONTOS: november 28. után már nincs lehetősége kitölteni a kérdőívet. Ne maradjon le!

Pótösszeírás helyszíne:

1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
november 21–28. között
8 órától 16 óráig

További információt a kérdőívről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
weboldalán, a nepszamlalas2022.hu oldalon talál.

új lakóink

2022. október 28-án reggel 7.17-kor megszületett
Zsigmond Loránd 3700 grammal, 54 cm-esen, 36
cm-es fejkörfogattal. Gyönyörű kisfiú, szép kék szemekkel és szőke hajjal, jöttét már nagyon vártuk.
Mindnyájunk legkisebb szeme fénye. A szülés szép
élmény volt és rendben zajlott, két nap után haza is
mehettünk kisbabánkkal.

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

media11@ujbuda.hu
e-mail címre kérjük.

A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói

keresztrejtvény
Harcos Katalin: Novemberben c. haikuját idézzük.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (F, E, T, K). 13. Hollandia
autonóm területe a Karib-tenger déli részén. 14. … et moi (Géraldy). 15. Utolsó erőfeszítés a cél előtt. 16. Sportszermárka.
17. Merész, kockázatos vállalkozás. 19. Bő. 20. Ezüst vegy
jele. 21. Talál. 23. Idegen Anna. 24. Szövetség. 25. Vissza:
erdélyi polihisztor (Károly). 27. Maró folyadék. 29. … Troll
(Heine). 31. Aszlányi Károly író névbetűi. 32. Adatokat tartalmazó hivatalos írás. 35. …
Nielsen, dán színésznő, a né1
2
3
4
5
mafilm első európai csillaga.
37. Építési ingatlan. 39. Dél13
kelet-ázsiai köztársaság. 41.
India legkisebb állama. 43.
16
Görög eredetű rövid férfinév, jelentése: védő. 44. Kis
20
21
22
József. 45. Kelta, latinul. 46.
Mázsál. 47. Szerb–amerikai
fizikus, feltaláló (Nikola).
25
26
27
48. A fa legjava. 50. Amely
helyen. 52. Mesterember. 54.
32
33
Erdő belseje! 56. Gyümölcs.
58. Becézett női név. 59. In37
38
novációs és Technológiai
Minisztérium, röv. 61. Ke43
letkezik. 63. Ez a közelebbi.
65. Általános forgalmi adó,
röv. 67. Szaporodás része! 68.
46
47
Félig koldus! 69. Az egyik
oldalán fényes selyemszö50
51
vet. 71. Mocsaras helyen élő
kisebb madár. 73. Fényesen
54
55
56
csillogó kerámiamáz. 75. …
avion, légipostával. 76. Ál61
62
dozati asztal.
Függőleges: 1. Kártyajá68
69
ték. 2. Kezdőpont. 3. Portugália és az Egyesült Királyság autójele. 4. Káin testvére.
73
74
5. Arrafele! 6. Baranya megyei falu. 7. Orosz félsziget
a Murmanszki területen. 8.

A vadászat római istennője.
9. Némán rohadó! 10. Jelenleg. 11. Hullatja. 12. Kedveskedő megszólítás. 17. Berlinben
érthető! 18. Orosz női név. 22. Zuhog. 24. Egykori tömegmérték. 26. Fertőző betegség. 28. Életszerű. 30. Termelőszövetkezet, röv. 33. Baksa-Soós János együttese. 34. Arculütés.
36. Egykori világelső amerikai teniszező, a függ. 48. férje
(Andre). 38. A lábához. 40. A zsiráffal rokon állat. 42. Tollaz
páros betűi. 44. Maskara. 45. Összetételekben földre, talajra

utal. 46. Az idézet második része (E, Z, S, D). 47. Taszít. 48.
Olimpiai bajnok német teniszező (Steffi). 49. Finn nagyváros.
51. Sereg. 53. Egykori lovas nemzet. 55. Francia író, költő,
politikus (Maurice). 57. Brazil tagállam. 60. Bírói palást. 62.
II. Rákóczi Ferenc parasztgenerálisa (Tamás). 64. Útszakasz.
66. Utat szegélyező fasor. 69. Kén és nátrium vegyjele. 70.
Korszak. 72. Olasz és togói gépkocsijelzés. 74. Igevégződés.
76. Oda-vissza: motorfajta.
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Ötletek az energiaszámla
csökkentésére
Tanácsadás a Renopontnál

31

35

Októberben, az állatok világnapja alkalmából
online szavazáson lehetett dönteni arról,
az állatkert melyik lakóját fogadja örökbe
Újbuda. A bemutatott öt különleges
állat közül a kerületiek kedvence Aldan,
a manul, avagy pusztai macska lett.
Aldant november elején Újbuda számára
hivatalosan is örökbe fogadta BakaiNagy Zita alpolgármester, aki mostantól
arany fokozatú nevelőszülője Aldannak.
A következő egy évben többször találkozhatunk majd a manullal, egyebek között fogadóórákon és szülői értekezleteken is.
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Miként lehet védekezni az egekbe tartó
energiaárak ellen? Például lehet-e korszerű
fűtési rendszerekkel, szigeteléssel, vagy
akár olyan praktikus apróságokkal, mint
hogy milyen villanykörtét használjunk
vagy húzzuk ki az éppen nem üzemelő
áramfogyasztókat?
A válaszadásban mostantól a Renopont irodája segít, amely
Újbuda Önkormányzatának Zsombolyai utca 4. alatti
ügyfélfogadó helyén működik, tanácsot ad személyesen
és online a www.renopont.hu oldalon is. Utóbbin nemcsak
meghatározhatjuk egy kalkulátor segítségével ingatlanunk
energetikai besorolását – amiből következik, hogy miként
lehet majd ezen javítani –, de időpontot is itt lehet foglalni
a tanácsadáshoz.
A tanácsadó alapítvány szakmai vezetője, Schum Gergely lapunk kérdésére elmondta, hogy a legegyszerűbb
takarékossági tippektől kezdve egészen a komplex energiahatékonysági beruházásokig, mindenféle kérdésben
fordulhatnak hozzájuk az érdeklődők. Abban is közreműködnek, hogy megbízható szakembereket ajánljanak a különféle munkákhoz, olyanokat, akik megfelelő referenciákkal rendelkeznek.
A szakértőt arra kértük, mondjon példát arra, milyen
praktikus tanácsokat tudnak adni. – Egészen mások a lehetőségei a családi és a társasházakban élőknek – hívta fel
a figyelmet Schum Gergely. Egy társasházban a tulajdonosoknak együtt kell dönteniük például egy homlokzat szige-

telésről, de a nyílászárók korszerűbbre cserélését egy-egy
család maga is megoldhatja. Bár nagyon eltérők lehetnek
a költségek 400–600 ezer forintból a legtöbb helyen érezhető eredményt lehet elérni. Ugyan beruházásigényes, de

szintén az energiafelhasználás mérséklését hozhatja a különböző háztartási gépek hatékonyabbra cserélése vagy hűtő-fűtő klímarendszer beépítése, ha olcsóbb adott keretek

között azzal fűteni. (Ez attól is függ, ki hogyan használja
fel a kedvezményes gáz-, illetve villanyáramkeretét.)
A családi házban élőknél már bonyolultabb a helyzet,
általában jóval nagyobb összeget kell fordítani egy felújításra. Akkor lehet elérni komoly energiamegtakarítást, ha
a hőszigetelésről sem feledkeznek meg, ehhez jöhet a nyílászárók lecserélése és esetleg még
a gépészet megújítása – mindez
együtt már jelentős beruházás.
Ugyanakkor az alapítvány egy
országos kutatása igazolta,
hogy az ingatlanárakat egyre
jobban befolyásolja az adott
épület
energiahatékonysága,
az efféle beruházások hatása
már megjelent az árakban és ez
várhatóan csak erősödni fog.
És min lehet spórolni? Bár
az sem baj, ha kihúzzuk az éppen nem használt, de „stand by”
üzemmódban lévő eszközöket, egy átlagos magyar család
az energiaköltségeinek 70 százalékát a fűtésre fizeti ki. Igazán
takarékoskodni tehát érdemben
csak ezzel lehet. Éjszakára pár
fokkal lecsavarni a termosztátot nem különösebben bonyolult, mégis érezhetően csökkentheti a számlát.

D. J.
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