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Baumann Péter 2013. július 1. óta tartozott a XI. kerületi 
rendőrkapitányság állományába, 2018 decemberében  

járőrvezető, fél évre rá járőrparancsnok lett. Utána körzeti 
megbízottként dolgozott. Teljesítményértékelésnél kivételes 
minősítést érdemelt ki – közölte a BRFK. A közösség biztonságáért 
végzett munkájáért hét ízben kapott önkormányzati jutalmat.

Rettenetes tragédia történt 
a múlt héten Újbudán: szolgálat-
teljesítés során életét vesztette 
Baumann Péter főtörzs őrmester. 
A BRFK XI. Kerületi Rendőr
kapitányság körzeti megbí-
zottját intézkedés közben 
késelte halálra támadója. 

A rendőrség január 12-
én este tíz után kapott 
bejelentést arról, hogy 
a XI. kerületi Lecke utca 
egyik társasházában 
egy ott lakó beszakítot-
ta egy lakás ajtaját. (Saj-
tóértesülések szerint 
a zavartan, agresszíven 
viselkedő férfi már elő-
ző nap is próbálkozott 
ezzel.) A rendőrök nagy 
létszámban vonultak 
a helyszínre, és amikor 
a 35 éves férfit intézke-
dés alá vonták, az rájuk 
támadt – számolt be 
a police.hu. Három 
rend őrt szúrt meg késsel, majd az utcára 
menekült, ahol az egyik járőr figyelmezte-
tő lövés után lábon lőtte a férfit, akit elfog-
tak. A mentők a támadót és a megsebesített 
rendőröket is kórházba vitték. A szíven 
szúrt Baumann Péter a kórházban meghalt. 

A főtörzsőrmester februárban lett volna 30 
esztendős. 

– Megrendülve állunk a történtek előtt, 
és mély részvétünket fejezzük ki a fiatal 
rendőr hozzátartozóinak és a teljes rend-
őri állománynak – tette közzé László Imre, 
Újbuda polgármestere. – Ez a tragédia fáj-
dalmasan élesen hívja fel a figyelmet arra, 
hogy rendőreink nap mint nap az életüket 
kockáztatják a biztonságunk és nyugal-

munk érdekében – 
hangsúlyozta a kerület 
vezetője, aki azonnal 
minden segítséget fel-
ajánlott Újbuda Ön-
kormányzata nevében. 
A Polgármesteri Hi-
vatal épületére fekete 
zászló került ki, jelezve 
Újbuda lakosságának 
részvétét; a rendőrsé-
gi épületeken is fekete 
zászlóval, a szolgálati 
gépjárműveken gyász-
szalaggal tisztelegtek 
munkatársuk előtt. Ja-
nuár 13-án a Budapesti 

Rendőrfőkapitányság összes épületében 
megszólaltak a szirénák a hősi halottá 
nyilvánított Baumann Péter tiszteletére, 
délután 5 órakor mécsesgyújtással emlé-
keztek rá a XI. kerületi rendőrkapitányság 
épületénél.

GYÁSZOL 
ÚJBUDA

Virtuálisan  
látható  
a Kána falu

Intézkedés közben vesztette 
életét a fiatal rendőrtiszt
Baumann Péter főtörzsőrmestert  
hősi halottnak nyilvánították
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A megélhetési prob-
lémák enyhítésére 
megszavazott szoci-
ális csomag részeként 
az önkormányzat egész-
ségügyi támogatásokat 
is bevezetett. Újbuda 
támogatja a lakóhelyhez 
közeli, háziorvosnál zajló 
vérvételt, és több védőol-
tást ingyenessé tett 
a lakosság számára. 

Az önkormányzat első körben 
tavaly szeptembertől novembe-
rig hirdette meg a felnőtt há-
ziorvosok körében a vérvételi 
támogatást. A programban 31 
háziorvos vett részt, akik folya-
matosan lehetővé tették rendelő-
jükben a vérvételt, ebben az idő-
szakban 6640 ilyen  mintavétel 
történt. A kezdeményezés célja 
az volt, hogy a pácienseknek 
minél kevesebbet kelljen utaz-
niuk, illetve hogy csökkentsék 
a Szent Kristóf Szakrendelő 
laboratóriumának terheltségét. 
A szakrendelőben ebben az idő-
ben közel 400 fővel kevesebben 
jelentek meg vérvételre – tá-
jékoztatott Újbuda Szociális 
és Egészségügyi Osztálya. 

– Nálunk mindig is volt vérvé-
teli lehetőség, de a praxisok ma-
guk döntik el, kérnek-e térítést 
ezért. Az őrmezőiek ingyenesen 
nyújtják ezt a kényelmi szolgálta-
tást – mondta el lapunknak a Me-
nyecske utcai rendelő háziorvosa. 
Dorogi Gábor nagy praxist visz, 
folyamatosan sok a vérvétel, 
ezért is jött jól az őszi támogatás. 
A jelentkezők száma az említett 
három hónapban 10-20 százalék-

kal nőtt, köszönhetően a lakossá-
gi tájékoztatásnak. 

A szolgáltatás nála rendelési 
időn kívül vehető igénybe. Doro-
gi doktor hétfőn és szerdán reggel 
8 órától rendel, a nővér koráb-
ban, reggel 6-tól 8-ig vesz vért. 
Az érintettek előzetes bejelentke-
zés alapján, időpontra érkeznek, 
így a vérvétel jóval gyorsabban 
lezajlik, mint a szakrendelőben. 
A mintákat a szakrendelő laborja 
dolgozza fel, az eredményeket fel-
töltik az EESZT-be, amely Ügy-
félkapun, illetve okostelefonos 
alkalmazáson keresztül is megte-
kinthető.  A szolgáltatás előnye, 
hogy a Fehérvári úti szakrendelőtől 
messzebb lakóknak nem kell sokat 
utazniuk, és a közreműködő nővé-

rek az ágyhoz kötött, idős betegek-
hez házhoz is mennek vért venni. 
– Nem minden praxis vállal vérvé-
telt, van, aki azért, mert nincsenek 
meg a szakmai-tárgyi feltételek, 
illetve az erre alkalmas helyiség – 
tette hozzá Dorogi Gábor. 

Mivel a támogatási program 
első köre sikeresen zárult, Újbuda 
Önkormányzata az idei, elfogadás 

előtt álló, 2023-as költségvetés 
tervezetben is szerepelteti a prog-
ram folytatásához szükséges for-
rásokat, amivel lehetőséget kínál 
minden kerületi praxisnak, hogy 
szerződés keretében finanszírozza 
a háziorvosi rendelőkben végzett 
vérvétel költségeit. 

A képviselő-testület dönté-
se értelmében a két év alatti 

gyermekek ingyenesen vehetik 
fel a Meningococcus B, rota-
vírus, illetve kullancs okozta 
agyvelőgyulladás elleni vé-
dőoltást, a 65 év felettiek pedig 
Pneumococcus által okozott 
tüdőgyulladás ellen szerezhet-
nek védettséget térítésmentesen. 
A háziorvosoknak a Nemzeti 
Népegészségügyi Központtól 
(NNK) kell igényelniük az oltó-
anyagot. Dorogi Gábor felhívta 
a figyelmet: az elmúlt hónapban 
nagyot ugrott a légúti megbete-
gedések száma, amelyek első-
sorban a gyerekközösségekben 
terjednek, majd a felnőttekre is 
„átragadnak”. Akár járványról 
is beszélhetünk, ám a hasonló 
tünetek miatt az orvosok nem 
mindig tudják eldönteni, hogy 
Covidról, influenzáról vagy óri-

ássejtes RSV-vírusról van szó, 
kezelésük viszont hasonló eljá-
rást igényel. A háziorvos figyel-
meztetett, hogy bár a gyógy-
szertárakban már kombinált 
Covid-influenza tesztek is kap-
hatók, a gyorstesztekről álta-
lánosságban elmondható, hogy 
gyakran mutatnak ki álnegatív 
eredményt.

Az NNK idén csak a kockáza-
ti csoportba tartozók védőoltá-
sához biztosítja térítésmentesen 
a vakcinát. A veszélyeztetettek 
közé tartoznak a 60 éven felüliek, 
a krónikus légzőszervi, a szív- 
és érrendszeri, illetve anyagcse-
re-betegséggel élők, a csökkent 
immunitású személyek, továbbá 
a várandós vagy gyermekválla-
lást tervező nők. 

T. D.

aktuálisaktuális

2023. január 2-ától

2023.

2022.

Bakai-Nagy Zita alpolgármester ezúttal két kerületi hölgyet 
köszöntött 90. születésnapja alkalmából. Az alpolgármester 
először Rónai Ferencnét látogatta meg otthonában.  
Irénke néni – történetei alapján – igazi erős hölgy, tavalyi comb-
nyaktöréséből egy hónap alatt fel tudott épülni. Majd Bostyánné 
Nedeczky Kornélia nénihez tért be, aki örömmel emlékezett vissza 
geodétaként végzett munkájára, és büszkén mutatta a családjáról 
szóló, 1891-ben kiadott könyvet.

Különleges születésnapi köszöntések

Befejeződött a Dayka Gábor utca felső, a Hegyalja út és a termé-
szetvédelmi terület közötti szakaszának felújítása. Összesen 1631 
négyzetméternyi felület kapott friss aszfaltot megerősített teher-
hordó réteggel, valamint felújított szegélyt a meglévő, illetve új 
elemek beépítésével. Az út 3,5–4,5 méter széles lett, mindkét oldalon 
padkával. A Hegyalja úti torkolatnál új parkoló épült, így végre 
rendezett körülmények között lehet otthagyni az autót az idősek 
otthonával szemben lévő területen.

Kész a Dayka Gábor utca felső szakasza

December végén összesen 11 millió forint jutalomban részesítette 
Újbuda Önkormányzata a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányságának 
állományát. Újbuda Önkormányzatának támogatásával 93 rend-
védelmi dolgozó részesült pénzjutalomban tavaly nyújtott kiemel-
kedő szakmai tevékenysége elismeréseként. Az év végi ünnepségen 
az állományt Hintsch György alpolgármester és Jáger István, 
a kerületi rendőrkapitányság vezetője köszöntötte, majd együtt 
adták át a jól megérdemelt jutalmakat.

Rendőrségi jutalmak
Az év végén elké-
szült az új köztéri 
óra a Kelenföldi 
Városközpontnál, 
a Tétényi út 
és az Etele út 
találkozásánál.

Új köztéri óra a városközpontnál

1113 Budapest,  
Bartók Béla út 79.

telefon: +36/1/790-8830
e-mail: ugyfelszolgalat@
ujbudaparkolas.hu
További információ: 
parkolas.ujbuda.hu

Újabb alkotással bukkant fel Újbudán az apró szobrokról híres 
Kolodko Mihály. A Szent Gellért rakparton, a Gellért-hegy lábánál 
találkozhatnak a járókelők a miniatűr bombán lógó állatkával, 
amely a vélemények nagy többsége szerint egyértelműen Kis Vuk, 
a róka lehet. A szobor értelmezését a művészhez hasonlóan lapunk is 
a közönségre bízza.

Kolodko a Gellért-hegynél
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Háziorvosi vérvétellel  
és ingyenes oltással  
segít Újbuda

Kibővült a parkolási 
zóna a Gellérthegyen 

2023. január 2-ától nagyobb lett a gellért-
hegyi fizetős várakozási övezet, enyhítve 
a korábbi díjköteles zóna környékén élők 
mindennapi parkolási nehézségeit. Fize-
tőssé vált a parkolás Gellérthegy felső 
részein, a Somlói úton és az attól északra 
fekvő területeken, valamint a Kis-Gel-

lért-hegyen. Az új övezetben az ott eddig 
is lakossági engedéllyel rendelkezők szá-
mára a parkolás ingyenes. Akinek még 
nincs ilyenje, az kiválthatja az engedélyt 
az Ügyfélablak rendszerén keresztül, il-
letve az Újbuda Parkolásüzemeltető Kft. 
ügyfélszolgálatán. 
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Az önkormányzati sportlétesítményeket 
üzemeltető, az újbudai sportéletet mene-
dzselő cég nem számított fényes új eszten-
dőre, miután László Imre polgármester 
tavaly év végén az energiaválság kezelé-
sére takarékossági vészforgatókönyvet 
jelentett be. Az Újbuda Sportjáért Kft. úgy 
véli, bár a helyzet messze van a jótól, nagy 
eredmény, hogy idén sem kell uszodákat, 
sportcsarnokokat bezárni, sőt, energetikai 
fejlesztésekkel is számolhatnak.

„2022 nehéz év volt, de 2023 még nehezebb lehet” – az el-
múlt hónapokban közgazdászoktól sokat hallott jóslat ezút-
tal Simon Károly ügyvezető igazgató szájából hangzott el, 
noha már az óév is bővelkedett negatív rekordokban. 
A ciklus elején, 2019-ben az Újbuda Sportjáért 
Kft. még azzal vágott neki a munkának, 
hogy a kerületi sportlétesítménye-
ket önköltségi alapon működtetik, 
így az önkormányzatnak csak 
a beruházásokra, fejlesztésekre 
kell majd forrást adnia. Az-
tán beütött a világjárvány, 
ami létesítménybezáráso-
kat, de legalábbis csökkent 
működést eredményezett, 
majd egy rövid szusszanás 
után a sportcéget is utolérte 
a rezsidémon: 2022-ben hat-
szoros gázárnövekedést re-

alizáltak. – Az önkormányzat sokat segített abban, hogy 
megússzuk az olyan drasztikus lépéseket, mint a bezárás 
– jelentette ki Simon Károly, hozzátéve: az összes léte-
sítményüket, így a Nyéki Imre Uszodát, a Sport11 Sport- 
és Szabadidőközpontot, a Gabányi László Sportcsarnokot 
és az Újbuda Sportcentrumot is egész évben tudták mű-
ködtetni. 

Spórolni, de csak módjával
Ehhez persze jó néhány takarékossági intézkedést kellett 
meghozni. A sportcsarnokokban, uszodákban lejjebb teker-
ték a fűtést, csökkentették a használati meleg víz és az uszo-
dák vízhőmérsékletét, változtattak a medencék beosztásán, 
a Nyéki uszoda két szaunájából csupán egy üzemel. – Mi-
vel a költségek hatalmasak, kisebb lépésekkel is rengeteget 
lehet spórolni – magyarázta az igazgató. Néhol igen szűk 
határokat szabnak maguknak. – A Nyéki medencéje most 
26 fokon működik, ami csupán 1,5 fokkal volt több, hiszen 
télen egy 20 fokos víz nem alkalmas sem a verseny-, sem 
a hobbisportolók számára. De ez is jelentős. A tornacsarno-
kokban már nagyobb a mozgástér, a 21 fok helyett 16–17 fok 
is elég lehet, hiszen az elszántabbak ennél hidegebb időben 
is járnak futni, focizni, kosarazni – tette hozzá. A Gabányi-
ban szintén az említett klímában edzenek a kosarasok, ott 
a világítást is visszavették a felére.

A kisebb üzemszünetek is komoly megtakarítást ered-
ményeztek. Az ünnepek alatt zárva tartó Nyéki Imre Uszo-
da kilencnapos szünete 10 millió forintot hagyott a kasz-

szában, és tavaly az ipari távhő árának elszabadulása miatt 
a Sport11 tanmedencéjét is bezárták pár hétre, ami több 
10 milliós megtakarítást jelentett. A Nyékiben csak a két 
vízkeringető szivattyú működtetése 50 ezer forintba kerül 
naponta, ami havi 1,5 millió forintra rúg, ehhez jön a víz-
melegítés költsége, emlékeztetett még tavaly ősszel László 
Imre polgármester.

Növekvő támogatás
A berobbanó energiaválság finanszírozására 2022 elején 
az önkormányzat jelentős összeggel, 60 millió forint-
tal növelte a cégnek nyújtott éves támogatást, a Nyéki 
uszoda működéséhez pedig a sportállamtitkárságtól is 
érkezett pénz az év végére: a kormány 45 millió forint-
tal támogatta meg az uszoda októbertől decemberig tartó 
működését, feltehetően az itt edző és a bérleti díj növeke-
dését nehezen viselő OSC vízilabda-egyesület kérésére. 
A szélsebesen emelkedő energiaárak azonban gyorsan 
felemésztették a források jelentős részét. A Sport11-ben 
tavaly októbertől 16-szorosára emelkedett a távhő díja, 

a gáz világpiaci árának idei csökkenésével azonban a lé-
tesítmény januártól „csak” nyolcszoros árat fizet. A vil-
lamos energiáért viszont januártól 2,5–3-szor többet kell 
fizetniük, így az igazgató nehezebb esztendőre számít. 
– Lakatot tenni a bejáratra könnyű, de nekünk az a fel-
adatunk, hogy megtaláljuk a lehetőségeket a működésre. 
A cél, hogy minden eddigi szolgáltatásunkat fenntartsuk 

a sportolni vágyóknak, hogy megőrizzék egészségüket, 
és az olyan egyesületeknek, mint az OSC, amelyek vá-
logatott sportolókat adnak – fogalmazott Simon Károly.  
Az egyetlen hosszú távú, a téli hónapokra szóló leállás 
a Sport11 sportközpont 33 méteres kültéri medencéjét 
érinti, ugyanis a jelenlegi sátras fedés miatt gazdaságta-
lan a működtetése.

Fejlesztésbe menekülnek
A cégvezetés úgy gondolja, a válságból kilábalás egyik leg-
jobb útja, ha energiahatékonysági beruházásokba fognak. 
Már a Nyéki uszoda tetején díszeleg a tavaly, a kormány-
zati befagyasztás előtt megpályázott napelemes rendszer, 
amelyhez hasonló hamarosan a Gabányi sportcsarnokra 
is felkerül, és amely még képes lesz áramot visszatáplálni 
a hálózatba. Az uszoda energetikai korszerűsítésére is van-
nak elképzelések. Az Újbuda Sportjáért már tárgyal olyan 
céggel, amely képes meleg vizes kutat fúrni, a mérések 
szerint ugyanis az uszoda területe alatt 1200 méter mélyen 
jó eséllyel termálvíz található. (A módszert a nullás gáz-
számlával működő zuglói BVSC-uszoda már sikerre vit-
te: a feltörő 70 fokos termálvíz visszahűtés után biztosítja 
a meleg uszodavizet, valamint az épület fűtését, ráadásul 
annyi van belőle, hogy onnan kap vizet a városligeti Szé-
chenyi fürdő.) A sportcég ajánlatokat kapott hőszivattyús 
rendszerekre is, amelyekre igyekeznek megfelelő forráso-
kat találni.

Régóta húzódó energia-
hatékonysági nagy projekt 
a Nyéki uszoda elavult víz-
gépészetének és légtechni-
kájának 500 millió forint-
ból, tao-forrásból tervezett 
felújítása, amely jó eséllyel 
már az idén megvalósulhat. 
– A fejlesztések azért való-
sulhatnak meg, mert előre 
gondolkodtunk, és kész pro-
jektekkel a kezünkben ért 
minket a válság – tette hozzá 
az igazgató, aki elárulta: idén 
is megrendezik a Válassz 
Sportot Újbudán! sportfesz-
tivált, az ovis és a 60 pluszos 
sporteseményeket, a kerületi 
futóversenyt pedig új ala-
pokra helyezve emelnék ma-
gasabb szintre. 

Török Dániel

aktuálisaktuális

TÖBB SZÁZ AJÁNDÉK  
A GYEREKEKNEK Az önkormányzat 

mellett  
a szponzorok is 

kitettek magukért

Több száz gyermek 
kapott karácsonyi 
ajándékot  
az önkormányzat 
tavalyi adventjén.  
A négy hétvégén át 
tartó rendezvényso-
rozaton két hagyo-
mányos programnak  
köszönhetően – 
„Fogadj örökbe egy 
kívánságot” kampány, 
Nagycsaládosok kará-
csonya – a gyerekek 
bőkezű csomagokat 
vehettek át.  

Újbudai családok összesen 
166 gyermekének kívánságát 
fogadták örökbe tavaly kará-
csonykor a kerületben, ezen 
felül 78 gyerek a Superar Zeneművészeti 
Alapít vány mentoráltjaként kapott ajándé-
kot. A kívánságokat december közepéig 
lehetett adoptálni, az ajándékokat arany-
vasárnap, az önkormányzat 100 százalé-
kos tulajdonában álló Média 11 Kft. által 
rendezett, négy hétvégén át tartó adventi 
vásáron osztották ki. Az adományozók kö-
zött magánszemélyek és cégek is voltak. 
– A Tata Consultancy Services csaknem 
negyven, László Imre polgármester ötven 
kívánságot teljesített, az adományozók 

között volt Bakai-Nagy Zita és Hintsch 
György alpolgármester is – mondta el Ju-
hászné Csuka Csilla, az Újbudai Humán-
szolgáltató Központ intézményvezetője. 

Fogadj örökbe egy 
kívánságot: Lego, 
utalvány, éjjeli szekrény
Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is 
népszerű kívánság volt a Lego, a kisautó 
és a Barbie baba, legutóbb a Gyerek dino-

szaurusz és ősállat enciklopédia is felke-
rült a listára, de volt, aki éjjeli szekrényt 
kért. A családok anyagi helyzetének éves 
változására utal, hogy többen kértek szó-
rakozási lehetőséget, például falmászást, 
Aquapark vagy Csodák palotája belépőt, 
a kamaszoknál pedig a könyv- vagy ru-
hautalvány volt a favorit. – Számos család 
ugyanis nem engedheti meg magának a di-
vatosabb, igényesebb ruházatot és az él-
ményprogramokat – tette hozzá Juhászné 
Csuka Csilla. Néhány esetben az érintet-
tek betegség, az időjárás vagy egyéb ok 
miatt nem tudtak elmenni a rendezvényre, 
ahol egyebek között az Alma, Four Fat-
hers és a Csipet csapat együttes szóra-
koztatta a közönséget. A 26 átmenetileg 
megmaradt ajándékot még karácsony előtt 
az Újbudai Humánszolgáltató Központban 
vehették át. 

Nagycsaládosok 
karácsonya: minden 
eddiginél bőkezűbb 
A minden esztendőben megrendezett 
Nagycsaládosok karácsonyán 343 újbudai 
család vette át az ajándékcsomagot az Ete-

le Plazában december 16-án. Az önkor-
mányzat gyermekenkénti 5 ezer forintos 
karácsonyi támogatása mellett a cégek 
és az önkormányzat újabb hozzájárulásá-
nak köszönhetően a családok 20 ezer forint 
értékű élelmiszer-egységcsomagot kap-
tak, amely egyebek között mézet, lekvárt, 
aszalt gyümölcsöket, csokoládét, teaválo-
gatást, szaloncukrot is tartalmazott. Csa-
ládonként egy-egy játék és könyv, 10 ezer 
forintos Allee vagy Etele Plaza vásárlási 
utalvány, valamint több mint 11 ezer forin-
tos Lego-utalvány is járt. Mindezt a három 
vagy több gyermeket nevelő, legalább egy 
éve a kerületben élő nagycsaládok kapták, 
amelyek 2022-ben újbudai karácsonyi tá-
mogatásra pályáztak, vagy amelyeknek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
jár. A felmért igények alapján állították 
össze a csomagok tartalmát, amely a meg-
emelt önkormányzati és a tavalyinál is 
bőkezűbb szponzori támogatásnak köszön-
hetően jóval gazdagabb volt. A megaján-
dékozott családok száma érdemben nem 
változott. 

– Rendkívül megható volt látni mindkét 
rendezvényen a gyerekek csillogó szemét, 
ahogy kutatják, nézik az ajándékokat, volt, 
aki ott helyben ki is bontotta. Szeretném 
megragadni az alkalmat, és itt is megkö-
szönni az újbudai lakosoknak, illetve cé-
geknek a támogatást, amellyel elősegítet-
ték, hogy a gyermekek karácsonyát még 
szebbé tudjuk varázsolni – mondta el la-
punknak Bakai-Nagy Zita alpolgármester.

A Superar
A gyerekek zeneoktatási esélyegyenlőségéért tevékeny-

kedő Superar Zeneművészeti Program olyan partneriskolákban 
működik, amelyekben magas a roma és a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő gyermekek aránya. A módszertan fontos eleme, 
hogy a program nem egyéni tehetségeket karol fel, hanem közös-
ségekkel, egész osztályokkal dolgozik. A Fogadj örökbe egy kíván-
ságot kampányban is teljes osztályok vettek részt. – A hét-nyolc 
éves gyerekek körében már a kívánságok kiötlése is örömet szerzett 
– mondta Morvay Judit, a Superar művészeti vezetője. A gyermekek 
az ajándékok átvétele előtt fellépőként is színpadra álltak. 

A támogatók
Market Építő Zrt., 

Infogroup Management Kft., 
Kondorosi Corner–Siskin 
cégcsoport, Etele Plaza, 77 
Elektronika Kft., Petrányi-
Autó Kft., Allee Center, 
Wienerberger Téglaipari 
Zrt., Kockashop, Auchan 
Magyarország Kft.–Savoya 
Park, Ivanics Kft.

Bellozzo® Budaörsön  
– minőségi olasz ételek gyorsan
Már nem kell a belvárosba autóznunk, ha 
eredeti olasz ízekre vágyunk, mert január 
10-én megnyílt a Bellozzo® Budaörsön, 
az Auchan parkolójában. Ha gyorsan 
szeretnénk friss, minőségi alapanya-
gokból készült olasz ebédet vagy vacsorát 
hazavinni egy nagyobb bevásárló túra 
után, még a kocsiból sem kell kiszállnunk, 
hiszen a Bellozzo® egy új, autós éttermet 
hozott el a környék lakóinak és az átmenő 
forgalomnak. 

Meglepetéssel készült a Bellozzo étteremlánc kilencedik 
egysége, ahol a kedvenc tésztánkat vagy pizzánkat már 
az autónkból is kérhetjük: megérkezett Budaörsre a Belloz-
zo® első drive, vagyis autós kiszolgálású étterme!

A digitális menütáblákon megjelenő választékból 
az autósok könnyedén, kiszállás nélkül leadhatják ren-
delésüket a diszpécseres terminálnál, majd rövid vára-
kozás után egészen az étterem drive ablakáig gurulva 
kapják meg azt.

A menüt böngészve egyértelműen az olasz ízvilág köszön 
vissza: tészta és pizza nagy választékban, ráadásul tetsző-
leges méretben és minden szájíz szerint – az örök klasz-
szikusok kedvelői is kedvükre válogathatnak, de a kü-
lönlegesebb ízeket kedvelők számára is széles a paletta. 
Természetesen könnyebb ételekre vágyóknak is számtalan 
választási lehetőséget nyújt az étterem a salátáival, va-
lamint az édesszájúak is kényeztethetik magukat meny-
nyei tradicionális desszertekkel és eredeti olasz kávéval. 
Mindezeken túl a Bellozzo® sajátmárkás limonádékkal is 
büszkélkedhet, melyek egyedi ízviláguknak köszönhetően 

garantálják a felfrissülést. A limonádé-termékcsalád rá-
adásul 100 százalékban fenntartható alumíniumcsomago-
lással rendelkezik, emellett a diétázókra és cukorbetegekre 
is gondol, mert cukormentes, zéró változatban is kapható.

Az étterem a „minőségit frissen” jeligét követi, a Bel-
lozzo® a minőségi alapanyagokról, a gyors és barátságos 
kiszolgálásról, a remek ár-érték arányról ismert már több 
mint hét éve, és ezennel sokszínű palettája egy drive étte-
remmel is bővült! 

X

Energiahatékonysági beruházásokra készülnek 

Válságállónak bizonyul  
a sportélet

A fejlesztések azért 
valósulhatnak meg,  
mert előre gondolkodtunk, 
és kész projektekkel  
a kezünkben ért minket  
a válság
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A színház dolga, hogy a mai 
életünkkel kapcsolatos kérdé-
seket tegyen fel, és esetleg 
válaszolni is próbáljon 
ezekre – állítja Znamenák 
István színész, rendező, akit 
az újbudai Szkénéből, az Örkény 
Színházból, vagy akár a Megáll 
az idő című kultikus filmből 
is ismerhetünk. Akik szerint 
a színház csak arra való, hogy 
nevetessen, azok félnek a való-
ságtól. A színház, ha hazudik, 
akkor minek?

 � A járvány miatt két rossz évet kellet túlél-
niük a színházaknak. Aztán most az ener-
giaárak miatt több színház, ha átmeneti-
leg is, de bezár. Ráadásul az embereknek 
kevesebb a pénzük, gondolom, nehezeb-
ben szánják rá magukat a jegyvásárlásra. 
Milyen színházat lehet most csinálni?

Hiszek benne, hogy a színház, az mindig 
színház. Fel szokták vetni, hogy érdeme-
sebb-e mostanában inkább vidám darabo-
kat játszani. Mindenkinek meg kell találnia 
a saját hangját. A színházaknak mára törzs-
közönségük alakult ki, és ők azt igénylik, 
amit már eddig is megszerettek. Úgyhogy 
a legtöbb helyen nem kell olyan nagyon 
más programot kialakítani. A villanyszám-
la, a gázszámla főleg a nagyon nagy légterű 
színházakat érinti. Az Örkény, ahol én dolgo-
zom, relatíve kicsi.

 � Belehelik a nézők…
Ha nem is lehelik be, de azért egyszerűbb 
befűteni, mint mondjuk a Vígszínházat vagy 
a vidéki színházak nagy részét, amelyek elég 
régen épültek. Például a kaposvári színház 
– ahol sok-sok évig dolgoztam – eredetileg 
úgy épült meg, hogy ott csak nyáron tartottak 
előadásokat. Máris nem akadt gond a fűtés-
sel. 

 � Jó, más időket élünk. De nem csupán 
a pénzügyi helyzettel lehetnek gondok. 
Amikor ilyen ellentétek alakulnak ki a 
társadalomban, infláció van, gazdasági 
válság, háború a szomszédban, akkor 
kell-e, hogy a színház reflektáljon mind-

erre, vagy inkább arra vágyunk, hogy egy 
jót röhögjünk, és kész?

Semmi más dolga nincsen a színháznak, 
mint hogy azzal a világgal foglalkozzon, 
amiben élünk. Kérdéseket tegyen fel, 
és néha még ezekre válaszolni is próbáljon. 
Általában azok szokták azt mondani, hogy 
a színháznak nem ez a dolga, akik félnek 
attól, hogy a színház megmutatja, mi tör-
ténik körülöttünk. Ha nem az igazságról 
beszél, akkor hazudik. Akkor meg minek?

 � Jó, de demokráciában mindenki azt 
mond, amit akar, a színházban is. Ám 
ahogy halad egy társadalom a diktatúra 
felé, úgy lesz veszélyesebb, ha véleménye 
van a népeknek.

Senkit nem szabad belekényszeríteni olyan 
valamibe, amit nem akar, amitől nagyon tart. 
De az emberek egyre kevésbé félnek már.

 � Igen?
Félnek, de kevésbé. Nyilván én is félek. Csak 
igyekszem nem törődni vele.

 
 �Mitől?

Amitől mások is. Mi lesz az egzisztenciám-
mal? Mi lesz, ha tényleg egyre kevesebb szín-
ház kell? Mi lesz, ha valóban a hatalom azt 
gondolja, kevesebb színház, zenekar, kultúra 
is elég ide. Látom, hogy akadnak, akik döm-
perként gázolnának át rajtunk.

 � Az Örkény, vagy akár a Szkéné, ahol itt, 
Újbudán játszik, azért olyannak tűnik, 
mint a béke szigete. Ráadásul kitartó kö-
zönséggel rendelkeznek. 

Nem panaszkodom.

 � Tapasztal afféle óvatosságot, hogy gon-
doljuk meg, milyen darabot választunk, 
már csak azért is, hogy ne kockáztassuk 
a színház fennmaradását? Szóval csak 
úgy nem érdemes a csendőrló farkát 
húzgálni…

Gyávának lenni semmi értelme. Nem se-
gít. Ha meg akarnak szüntetni mondjuk 
egy színházat, meg fogják. Úgyhogy ki 
kell mondani, hogy mit gondol az ember, 
és kész. Ismeri József Attila Két hexame-
terét: „Mért legyek én tisztességes? Kiterí-
tenek úgyis! / Mért ne legyek tisztességes! 
Kiterítenek úgyis”.

 �De egy színész nem forradalmár. Hamlet 
akar lenni vagy Ophelia, amivel persze 
sok mindent el lehet mondani a világról, 
de mégsem feltétlenül arra szerződött, 
hogy a kizökkent időt helyre tolja – ha 
már Hamlet.

Akkor mégis mire szerződött? Mire? Nem 
arra, hogy az igazságról beszéljen? És ha 
olyan időket élünk, amikor bátorságot, vagy 
akár vakmerőséget kíván, hogy elmondjunk 
valamit, akkor úgy. Persze színész is sokféle 
van, sokféleképpen gondolkozunk. 

 � A ’90 előtti magyar film, ideértve a Meg-
áll az időt is, amelyben ön főszerepet ját-
szott, nagyon bátran beszélt társadalmi 
gondokról, ’56-ról, a közelmúlt történe-
téről. Sokkal őszintébben, mint ahogy ál-
talában a közbeszédben szokás volt, vagy 
lehetett. De ma?

Lehet valóban, hogy ma ezek a filmek nem 
készülnek el.

 
 � Akkor azok nincsenek.

Ha így van, akkor ezt nem a filmkészítőkön 
kell számonkérni. 

 �Hol az a határ, ameddig egy színész jó 
érzéssel elvállalhat egy szerepet? Aki 
Hasfelmetsző Jacket játszik, arról persze 
senki nem gondolja, hogy szabadidejé-
ben emberek hasát vagdossa föl, nem 
azonosítjuk a szereppel. De mostanában 
készült egy csomó olyan film, amely a 
közelmúlttal kapcsolatos, és igen erős 
politikai mondanivalója van. És akadnak 
olyan figurák, akikre még emlékszünk, és 
a valóságban nagyon mások voltak, mint 
propaganda alkotásokban. Tudom, ez is 
csupán egy szerep, amit el kell játszani. 
Vagy nem? 

Mindenkinek a saját ízlésén és talán a lelkiis-
meretén múlik a döntés. Mégiscsak az a mun-
kánk, hogy eljátszunk megírt szerepeket. De 
van egy határ. Hívtak mostanában olyan 

castingra, amire már el sem mentem, mert 
tudtam, abban a produkcióban nem akarok 
részt venni. És előfordult most olyan, ahová 
már nem is hívtak, mert tudták, úgysem vál-
lalnám. 

 � Biztos nem volt testhezálló a szerep...
Ha nem muszáj nagyon, akkor olyat nem 
vállalok el, ami túlzottan propaganda ízű. 
Azért is növesztek szakállt, mert most egy 
történelmi filmben játszom egy koprodukció-
ban – ez nem afféle kurzusfilm. Vagy például 
a Semmelweis-filmben, amelyet Koltai Lajos 
rendezett. Ezt már csak a vele való régi isme-
retség okán is örömmel vállaltam.

 �Ha megnézzük az ’50-es évek ma-
gyar filmjeit – az Állami Áruházzal 
próbálkoztam néhány napja –, hát 

elsírjuk magunkat, hogy milyen ré-
mes. Közben meg remek, és a korszak 
nagy színészei játszanak benne. Ez  
a kor jutott nekik.

Aztán a ’60-as, ’70-es vagy a ’80-as években 
milyen kitűnő alkotások születtek. De a ko-
rábbi korszakokban is, aki nem értett egyet 
a szocialista rendszerrel, annak lett volna 
szabad sehol megjelennie? 

 �Nem kishitűség-e egy politikai rendszer 
részéről, hogy azt gondolja, ha egy szín-
házban mondanak valamit, bármit, az 
veszélyeztetheti a hatalmát? Bemennek, 
elmondják, meghajolnak, taps, a büfében 
még eszünk egy sós perecet, aztán haza-
megyünk.

Mert azt hiszik talán, hogy mindig min-
dennek ugyanarról kell szólnia, ugyanazon 
a hangon, sulykolni kell a mondanivalót. És 
akkor hinni fognak nekik. Ám ha akad egy 
másik hang, akkor nem működik a propagan-
da. Egyébként szerintem nem félnek, de ha 
félnek, joggal félnek ettől.

 �Miközben ott van az ezer streaming-csa-
torna, YouTube, internetes lehetősé-
gek, azt nézel, amit csak akarsz. Te-
hát senki nincs rászorulva arra, amit 
az állami filmgyártás, a tévé vagy  
a központilag vezérelt színházak csinál-
nak. Ilyen szempontból sem az ’50-es évek 
ez már. Akkor azt nézhetted meg, amit  
a Vörös Csillag mozi adott. Most meg 
szinte bármit a világból.

Így van. Ráadásul Magyarországon közben 
még mindig rengetegen járnak színházba, 
amelyekben nagyon sokféle előadás kerül 
színre. 

 � Az Örkény vagy a Szkéné sem hatalmas 
méretű. Jelenti-e ez azt, hogy ezeken a 
helyeken bátrabban lehet kísérletezni, 
mert azért egy kétmilliós városban pár 
száz néző biztos sok mindenre akad?

Remélem, hogy máshol is lehet kísérletezni. 
Az mindig megéri. Az egészen nagy színház-
ban is. És jár a bukáshoz való jog is. Mert ha 
az nincs, akkor nincs kísérlet sem. És akkor 
nincsenek új színházi formák és új nyelv.

 � Egy időben nemcsak játszott, hanem so-
kat rendezett is. Mostanában?

Nincs rá igény.

 �Nincs rá igény?
Igazság szerint nemigen jut rá időm. Engem 
most nagyon nehéz úgy egyeztetni, hogy én 
rendezzek bárhol. Mert próbálok és játszom, 
próbálok és fellépek. A rendezéshez meg 
minden nap ott kell lenni, amíg csinálod. Él-
vezem, ami most megy, boldoggá tesz, hogy 
ennyit játszhatok.

Dési János
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HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

KEZDJE A HALLÁSÁVAL ÉS JÖJJÖN BE HOZZÁNK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA. PRÓBÁLJA KI

HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET

KÖTELEZETTSÉGMENTESEN 15 NAPIG!

ÖNNEK IS AZ ÚJÉVI

FOGADALMAI KÖZÖTT VAN,

HOGY JOBBAN VIGYÁZ AZ

EGÉSZSÉGÉRE?

WIDEX MOMENT M440 RD

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

/A csarnok emeletén, az SZTK felöl i oldalon/

06 (1) 769 2916, 06 (70) 335 8416

Egyeztessen velünk időpontot!

* A
z 

ak
ci

ó
 2

0
2

3
. f

e
b

ru
ár

 2
8

-i
g

, i
lle

tv
e 

a 
ké

sz
le

t 
e

re
jé

ig
 t

ar
t.

 
A

 k
e

d
ve

zm
é

ny
e

k 
b

o
lt

o
n

ké
n

t 
vá

lt
o

zn
ak

.

70%
akár

kedvezmény*

Több mint 150 divatmárka akár 70% kedvezménnyel!
További exkluzív kedvezményekért töltsd le 
a Premier Outlet Budapest alkalmazást!
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Gyávának lenni  
semmi értelme
Interjú Znamenák Istvánnal

Semmi más dolga nincsen 
a színháznak, mint hogy azzal  
a világgal foglalkozzon, amiben élünk. 
Kérdéseket tegyen fel, és néha még 
ezekre válaszolni is próbáljon

2022-ben is sikeresen pályázott Újbuda 
Polgármesteri Hivatala a „Családbarát 

hely” tanúsító védjegy megszerzésére, így 
újabb két évig használhatja ezt a minő-
sítést. A pályázat kiírója a Családbarát 
Magyarország Központ. A címet szigorú 
kritériumokon alapuló eljárásban lehet 
elnyerni, ez 2022-ben kevesebb mint 
500 munkaadónak sikerült; a nyertesek 
többsége a versenyszférából került ki. 
A Polgármesteri Hivatal családbarát intéz-
kedések sorával, egyebek mellett egyes 
atipikus foglalkoztatási formák beveze-
tésével, megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazásával, a dolgozók 
gyerekeinek nyári táboroztatásával, 
gyereksarokkal, rekreációs szolgáltatá-
sokkal érdemelte ki az elismerő címet. 
Újbuda Polgármesteri Hivatala azt vallja, 
hogy a munkavállalók sikerességéhez, ered-
ményességéhez szükség van a kiegyen-
súlyozott családi háttérre, a magánéleti 
és munkahelyi kötelezettségek összehan-
golására. Ezért tényleges intézkedésekkel 
szolgálja a munkavállalók érdekeit, ezzel is 
segítséget nyújtva dolgozóinak. 

Ismét „Családbarát hely” 
minősítést kapott  
Újbuda Polgármesteri Hivatala

ISMERJE MEG  
A KERÜLET TERMÉSZETI  
ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEIT!

2023. februártól,  
5 alkalommal

ujbudaonline.hu
INFORMÁCIÓK:
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Villamosvezetők pihenőhelye 
és felkelők harcálláspontja. 
Hajléktalantanya és emlékmű. 
Trafóház és kávézó. Mindezt befogadta 
az évek során a körtéri Gomba. Ami 
nem is gomba.

Egy nyolcvanéves épület nem számít réginek, kü-
lönösen ha olyan kortalannak tűnik, mint a Móricz 
Zsigmond körtéri Gomba. Az 1943 januárjában át-
adott pavilon azonban annyira beépült a köztudatba, 
hogy nehéz elképzelni, milyen lehetett a korábban 
Horthy Miklósról elnevezett körtér, amikor még park 
volt a Fehérvári út felé eső részén. A terület 1942 
decembere után lett közlekedési gócpont, mi után 
a Gellért téren felszámolták a Budafok felől érkező 
HÉV-eket visszafordító hurokvágányt. Az akkori 
közlekedési vállalat, a BSZKRT a körtéren alakított 
ki HÉV- és villamoscsomópontot, amihez forgalmi 
épület is kellett. 

A céges pályázat nyomán a 29 esztendős Schall 
József építészmérnök tervét váltották valóra. A há-
romrészes, körgyűrű alakú pavilon szerkezete, el-
rendezése a kor megoldásait tükrözte, a Horthy-éra 
szellemének a belső tér csobogójával adóztak, ame-
lyen Szomor László domborművei idézték fel a cso-
daszarvas legendáját. A három sínpárral övezett 
épület a „beszkártosok” pihenőhelye, valamint a tra-
fóállomás mellett váróteremnek, pénztárnak, kávé-
zónak is otthont adott. A Széll Kálmán téren 1941-
ben nyílt meg egy utasváró, amelyet lapos kupolája 
után Gombaként emlegettek – sokak szerint innen 
ragadt rá ez az elnevezés a kicsit sem gomba formájú 
XI. kerületi építményre.

A körtér Gombája ezen a néven került be 1956 törté-
netébe is. A november 4-én bevonuló szovjet csapatok-
kal tűzharcot vívó felkelők, illetve katonák a Gomba 
mellett helyeztek el egy T–34-es harckocsit, valamint 
egy légvédelmi ágyút, amellyel a szovjet tankokra lőt-
tek – írta meg A „budai srácok” című könyvében Eörsi 
László történész. A vereség után a környékbeliek oda 
hordták a fegyvereket és a robbanóanyagokat. 

1963-ban megszűntek a dél-budai HÉV-járatok, 
szerepüket a 41-es és a 43-as villamos vette át. 1972 
végén máshova került a végállomásuk, így a Gomba 
sem szolgált már utasváróként. Később a 41-es ismét 
a körtéri hurkon fordult vissza, majd 2002-ben ennek 
is vége szakadt. A pavilon ekkor már öt éve műem-
léki védettséget élvezett, ám szerepét nem sikerült 
megtalálni, leginkább hajléktalanok használták.

A kerület 2008-ban kapta meg az épület tulajdon-
jogát, 2009-ben pályázatot írtak ki hasznosítására. 
Az újjáépítést 2013-ban kezdték meg, miután be-
vonták az Újbuda Kulturális Városközpont projekt-
be, így európai uniós forrás is került rá. A munkát 
a pályázat első és második helyezettje, a Hetedik 
Műterem, valamint a Gyüre Építésziroda végezte el. 
A Gombát ívelt ablakokkal látták el, a homlokzatot 
finombeton panelekkel borították, a talajra a régi ut-
cákat idéző bazaltkockákat raktak. 

Manapság vendéglátóhelyek uralják a Gombát, de 
kapott egy nem mindennapi funkciót is, mert az ön-
kormányzat 2016-ban itt állított emléket az 1956-os 
forradalomnak. Balázs Marcell és Pelle Zita építész 
terve alapján az épület körüli burkolatban kialakítot-
tak egy betongyűrűt, amelybe Örkény István Fohász 
Budapestért című 1956-ban írt művének egy rész-
letét vésték be víztaszító anyaggal fedve. A szöveg 
akkor olvasható, ha víz éri, leginkább, ha esik az eső. 
– Az emlékmű egy megtörtént, de már szemmel nem 
látható, nem átélhető eseményre utal – fejtették ki 
a tervezők. Az átélést segítheti a mulandóság és a tü-
nékenység megtapasztalása. A felirat mindig ott van, 
akkor is, amikor nem látjuk. 

A GYŰRŰ,  
AMI GOMBA  
LETT Nyolcvan év  

a körtéren

Kortárs és hagyományőrző
– Az eredeti épületnek részben megmaradt 

az anyagi valósága: a tartószerkezete, vasbeton 
pillérei és az egész tetőfödém szerkezete – mondta 
lapunknak a megújult Gomba 2014-es átadása után 
Szabó Levente felelős tervező, a Hetedik Műterem 
ügyvezetője. Megőrizték az 1942-es állapot elgondo-
lását, az átjárókat és az épületcikkelyeket. Újdonság 
lett a cikkelyek falszerkezete, szigetelése, homlok-
zatburkolata, az íves hőszigetelő üvegek. – Vasbeton 
szerkezet már a század elején épült, azonban nem így 
– emelte ki a tervező. – Nagyon karcsú, nagy kinyúlású 
szerkezetek, oszlopok, kör alakú szituációban; ezek 
olyan építészeti finomságok, amik szokatlanok egy 
üzemi épületnél. Viszonyulásunk egyszerre volt kortárs 
és hagyományőrző. Egy ilyen régi épület tele van 
meglepetésekkel. Például kiderült, hogy megsüllyedt 
17 centit, de a kivitelező Vortex megoldásával a beton-
szerkezetet vissza lehetett emelni. Ez volt a legna-
gyobb izgalom – árulta el Szabó Levente.

Schall József 1942-es közlekedési épület-terve
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Alig kaparták meg a felszínt 
a 2003 nyarán indult tóvárosi 
lakóparképítés első napjaiban, 
a munkagépek máris közép-
kori leletek százait fordították 
ki a földből. A mélyben egy 
Árpád-kori falu várt arra, hogy 
felfedezzék. 

A Kőér-patak mellett szinte hiánytalan 
állapotban feltárt Kánát az elmúlt évtize-
dek egyik legnagyobb régészeti fogásaként 
emlegetik. A feltárás eredményeiről és vi-
szontagságairól Terei György, a Budapesti 
Történeti Múzeum ásatásvezető régésze 

mesélt, Mozgay Balázs, a Kána Alapítvány 
elnöke pedig a falut bemutató 3D-s kiállí-
tás lehetőségeiről számolt be. 

 � Honnan tudja a régész, hogy egy falut 
fedezett fel, és nem csak néhány elszórt 
leletre bukkant?

T. Gy.: 2003 szeptemberében léptünk elő-
ször a területre, és már a humuszolás során 
(a talajréteg felső 40-50 centiméterének 
munkagéppel való eltávolítása – a szerk.) 
látszott, hogy óriási területen hevernek 
a leletek. A patakparton méretes kerámia-
tálak kerültek elő, feljebb kemencék ma-
radványai, a domb tetején pedig ember-
csontok és faragott kövek bukkantak elő, 
amelyek a közeli templomból és a temető-
ből származhatnak. Az ásatás három évig 
tartott, 20 hónapig voltunk a terepen, 8000 
objektumot tártunk fel 26 ezer négyzetmé-
teren. Ahová csak léptünk, leletet találtunk 
– Nyugat felé követtük a nyomokat, és soha 
nem akartak elfogyni. Mikor továbbmen-

tünk még két métert, ott is előbukkant 
a falu valamely maradványa. Már annak 
is örültünk volna, ha találunk egy öt-hat 
hektáros települést, de amikor a település 
körvonalai egy 16 hektáros területet kezd-
tek kirajzolni, leesett az állunk. 

 � A Tétényi-fennsík már hétezer eszten-
deje is különböző népcsoportok kedvelt 
lakóhelye volt, jóval a magyarok érke-
zése előtt. Miért?

A Kőér-patak, tehát a víz közelsége minden 
korban fontos volt, a lankás domboldal pe-
dig tökéletes terepet kínált a letelepedésre, 
míg a domb másik, meredek oldala védelmet 
nyújtott. A neolitikum óta számos népcso-

port élt itt, a népvándorlás idején az avarok 
költöztek be, majd megérkeztek a honfoglaló 
magyarok. Az utolsó itt élő emberek Kána 
lakói voltak, akik a 12. század közepén tele-
pedtek meg a területen, és jó száz évig lak-
ták, hogy aztán – valószínűleg a tatárjárás 
miatt – elmeneküljenek innen. 

 � Egy lakóparképítés nem a legideáli-
sabb körülmény egy ásatáshoz, hiszen  
a régész valójában feltartja az építke-
zést. Milyen nehézségek merültek fel?

Az valóban okozott némi gondot, hogy 
az építkezés és az ásatás párhuzamosan ha-
ladt. Megkaptunk egy területet, másfél-két 
hónapig dolgozhattunk rajta, majd át kellett 
adni, hogy elkezdjék kiásni a mélygarázs 
helyét. Ráadásul minden időjárási körül-
ménnyel meg kellett küzdenünk. Két telet 
ástunk végig, volt hogy 20-30 centis hóban, 
volt hogy mínusz 15 fokban túrtuk a föl-
det, máskor sátrak alatt tártuk fel a sírokat 
a zuhogó esőben. Ennek ellenére a kivite-

lező céggel nagyon jó viszonyt ápoltunk, 
rugalmasak és segítőkészek voltak. Egy 
dolog volt konstans: hogy végig hajtanunk 
kellett. Volt olyan nyári hónap, amikor 150 
építő munkás, illetve a régészek irányította 
40-50 fős technikusi csapat kvázi egyszer-
re dolgozott a területen. 

 � A tárgyi emlékek mire derítettek fényt? 
Milyen volt az élet Kána faluban?

A leletek azt a képet erősítik, amit egy 
Árpád-kori faluról ismerünk, viszont míg 
a többi feltárt településnek csupán egy ré-
sze marad fenn, itt a falu – minden objek-
tumával együtt – 90 százalékban előkerült. 
Megtaláltuk a templomot, a körülötte lévő 
temetőt, kemencéket, tárolóhelyiségeket, 
vízelvezető és telekhatároló árkokat, vala-
mint 198 földbe mélyített házat. Ez a szám 
óriási, egy régész számára már az is nagy 
eredmény, ha egy ásatás során 20-30 házat 
talál, a magyar rekord 70 körül volt. A falu-
ban volt kovácsműhely, szőlészettel, borá-
szattal foglalkoztak. A leletanyag nagyon 
gazdag – szó szerint is, ugyanis rengeteg 
pénz került elő –, velencei, illetve bizánci 
üvegpohárdarabokat, kőkeretes sírokat is 
találtunk. Ezek mind arra utalnak, hogy 
a dombtetőn álló bencés kolostorhoz tarto-
zó Kána kiemelt státuszú település lehetett.

 � Honnan jött a Kána név? Ha nincs a 
nevekről írásos emlék, a történészek 
fantáziájára van bízva az elnevezés?

Nem pusztán a fantáziájára. A történészek 
a kánya szóból eredeztetik a falu nevét, 

ami nem meglepő, hiszen sok földrajzi név 
kötődik a madarakhoz. A XI. kerületben is 
fellelhető Kányakapu utca is hasonló okból 
viseli a nevet. A bibliai Kánával azonban 
nem keverendő össze az Árpád-kori tele-
pülés.

 � A leletanyagot nemcsak a Budapesti 
Történeti Múzeumban, hanem akár 
otthon, a fotelből is szemügyre vehet-
jük virtuálisan. Mire jó egy szimulált 
tárlatlátogatás?

M. B.: A virtuális 3D-s tárlat szabadon 
bejárható, a modern kiállítótérben minden 
irányba mozoghatunk. Kána faluról két 
esztendeje könyv is született, ennek forrás-
anyagára épül a tárlat, amely arra hivatott, 
hogy felkeltse az iskolások, egyetemisták 
érdeklődését, és nyitottá tegye őket a tör-
ténelemre. A virtuális múzeumlátogatás 
rendkívül jól beilleszthető egy iskolai tör-
ténelemórába, a 3D-s barangolás jó móka 
a fiataloknak, akik a tárgyak felületét egy-
két centiméternyi közelségből vizsgálhat-
ják meg, három dimenzióban megforgat-
hatják azokat, és jegyzeteket is olvashatnak 
az ásatások és a régész munka kulisszatit-
kairól. A 3D-s múzeumba a kanaalapit-
vany.hu honlapon lehet belépni, de mobil-
applikáción is elérhető. Ha valaki fizikai 
valójában ismerné meg Kánát, az a Buda-
pesti Történeti Múzeum Fény és Árnyék 
című állandó kiállításának végén találja 
meg, ahol egy látványos terepasztalon is 
megtekinthető az Árpád-kori falu. 

T. D. 

kult kult

 � Ingatlan, lakás 
VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás 
új, esetleg régi építésű lakást. 
T.: 06/70/325-4309.
70 NM-NÉL nagyobb 
ELADÓ LAKÁST, házat 
keresek azonnali kifizetéssel. 
Telefon: 06/70/633-3373.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ  
a kerületben:  
orokosbeata.hu,  
goldhome.hu. Br. 3% jutalék, 
tel.: 06/20/349-0040. Köszö-
nöm szépen a bizalmat! 

 � Bérlemény
BÉRELNÉK egy- vagy 
másfél szobás lakást a XII. 
kerületben – kicsi rezsivel. 
06/30/743-7537.

 � Villany, víz,  
gáz, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos,  
víz-fűtés: 06/30/966-0542. 
VILLANYSZERELÉS 
azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás 
József villanyszerelő mester. 
ELMŰ-ügyintézés!  
246-9021, 06/20/934-4664. 
VÍZSZERELÉST  
és FŰTÉSSZERELÉST 
vállalok, felújítás, javítás, 
teljes körű kivitelezés. Séra 
Barnabás: 06/70/288-9954.

 � Lakásszerviz               
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes 
körűen: 202-2505, 06/30/251-
3800, Halász Tibor.  
KLÍMAMEN: klímatisztí-
tás, karbantartás, csere,  
új klímatelepítés.  
Hívjon bizalommal!  
Tel.: 06/30/857-2653.  

 � TV, számítógép               
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, 
-telepítés, vírusirtás.  
Ingyenes kiszállással. 
06/30/857-2653.                

 � Szolgáltatás          
REDŐNY, reluxa, szúnyog-
háló, napellenző készítése, 
javítása. Redőnytokok 
szigetelése. 06/1/356-4840, 
06/30/954-4894. 
SZOBAFESTÉST,  
tapétázást vállalok garanciá-
val: 06/30/913-8245.   
KONTÉNERES sitt-
szállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233. 
EZERMESTER MUN-
KÁKAT, lakáskarbantartást 
vállal nyugdíjas műszaki 
tanár. 06/30/235-6058,  
www.barkacsolas.hu  

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

 � Régiség      
PAPÍR- és fémpénzt, bélye-
get, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk.  
VI., Andrássy út 16.  
Tel.: 266-4154, nyitva:  
H–SZ 10–17, Cs 10–19.  
RÉGI BÚTORT,  
FESTMÉNYT, órát, szőnye-
get, teljes hagyatékot veszek, 
ingyen lomtalanítok,  

1 órán belül helyszínen 
vagyok. 06/20/8022-062. 
KASTÉLYOK BEREN-
DEZÉSÉHEZ vásárolok 
festményeket, ezüstöket,  
porcelánokat, bronzokat, 
órákat, bútorokat, katonai 
tárgyakat, hagyatékot!  
Üzlet: 06/30/286-4717,  
nemzetantik@gmail.com 
MÓRICZ ZSIGMOND 
körtér 8. Antik- és arany-
ezüst felvásárlás azonnal 
készpénzért. Teljes hagyaték, 
karórák, órák, műtárgyak, 
festmények, könyvek,  
bakelitlemezek stb. 
06/30/665-1670. 
MENORA Antikvitás! 
Kimagasló készpénzért 
vásárolunk: régi bundákat, 
bútort, porcelánt, festményt, 
hangszert, ezüsttárgyakat, 
varrógépet, kitüntetést 
és mindenféle régi dísz-
tárgyat. Díjtalan kiszállás. 
XI. ker., Bartók Béla út 78. 
06/20/353-6731.    

 �Gondozás     
NAGY TAPASZTA-
LATTAL SZAKÁPOLÓ 
idősgondozást vállal, 24 
órában, kétheti váltásban. 
Tel.: 06/30/229-3879.

 � Állást kínál        
BUDAPEST XI. kerület Fe-
hérvári úti Lakásszövetkezet 
gondnoki feladatok ellátásra 
keres munkatársat. A gond-
noki munkakör részletes 
feladatleírását e-mailben 
elküldjük az érdeklődők-
nek, pályázóknak. Elvárt 
kompetenciák: önálló, illetve 
kooperatív munkavégzés, 
terhelhetőség, jó kommuni-
kációs készség, együttmű-
ködő személyiség, alaposság 
és igényesség, rugalmasság, 
megbízhatóság, becsületes-
ség, erkölcsi bizonyítvány. 
Amit kínálni tudunk: egy 53 
nm-es (1+2 félszobás), köze-
pes állapotú szolgálati lakás. 
Számlaképesség esetén 
havonta 270 000 Ft  
vállalkozói/megbízási díjat 
biztosítunk. Érdeklődni, 
jelentkezni az alábbi e-ma-
il-címen lehet: bekeszovetke-
zet2017@gmail.com 

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

 � Könyvek 
KÖNYVEKET,  
MŰTÁRGYAKAT AN-
TIKVÁRIUM VÁSÁROL. 
www.vertesiantikvarium.hu 
06/20/425-6437. 

 � Társ  
TÁRS-SZABADIDŐ-
PARTNER közvetítés, 
klubesték. Kiss Etelka.  
Tel.: 06/1/269-4589, 
06/20/985-1946. 

 � Vegyes               
AUTÓFELVÁSÁRLÁS 
azonnali készpénzfizetés-
sel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.      
NERC-, RÓKA-, MINDEN-
FAJTA SZŐRMEBUNDÁT 
vásárolok, teljes ruhanemű 
hagyatékot, 06/20/229-0986 

apróhirdetés

§
Dr. Centgráf Bálint ügyvéD

megnyitotta irodáját 
a 1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 18. 

1. emelet 1. szám alatt.

Az iroda az alábbi szakterületeken
nyújt teljes körű jogi szolgáltatást:
• cégjog és gazdasági jog 
• ingatlanjog 
• társasházi jogi ügyek 
• családjog • öröklési jog • munkajog 
• végrehajtási eljárások 
• fizetési meghagyásos eljárások 
• polgári peres eljárásokban való jogi

képviselet
• nem magyar állampolgárok jogi

ügyeinek intézése 

irodánkat bátran keressék az alábbi
elérhetőségeink valamelyikén:

telefon: +36 30 250-0766
e-mail: centgraf.balint@outlook.com

Felavatták a gyermekkorát a kerü-
letben töltő Nemes Nagy Ágnes 
újbudai emléktábláját. Az ünnep-
ségen beszédet mondott László Imre 
polgármester is, a Nemes Nagy Ágnes 
Művészeti Szakgimnázium tanulói 
pedig az iskola névadójának napló-
jából adtak elő részleteket.  

Emléktáblát avattak Nemes Nagy Ágnes tiszte-
letére egykori lakóhelyén, a Bartók Béla úton. 
A 1922–1991 között élő költő, műfordító, esszéíró, 
pedagógus a 20. századi magyar irodalom kiemel-
kedő alakja volt. Az ünnepségen László Imre, Új-
buda polgármestere Nemes Nagy Ágnes Fák című 

versére reflektálva elmondta: a mű nemcsak a természethez 
való viszonyunk újrarendezésére kér bennünket, hanem saját, 
jelen időnk megélésére is. László Imre hozzátette: „ma erre 
van igazán nagy szükségünk. Sokan gondolhatják napjaink 
hipervirtuális korában, hogy az időnek nem emberi, hanem 
technológiai léptéke van. Bár minden felgyorsul és virtuali-
zálódik, azzal minden töredezetté és cseppfolyóssá is válik. 
A fának és az embernek azonban talajra, gyökerekre és időre 

van szükségük”. A polgármes-
ter után Szurmik Zoltán, a ke-
rületben működő Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakgimná-
zium igazgatója hangsúlyozta, 
névadójuk a kérlelhetetlen igaz-

ság költője volt. Pataky Adrienn, 
az irodalomtudományok doktora 

szerint az emléktábla méltó helyet 
kapott, hiszen a költő itt töltötte gyer-

mekkorát, sokat írt a környékről, egyebek 
közt a Gárdonyi térről, a Hadik Kávéházról és a Gel-
lért-hegyről. 

A Magyar Írószövetséget a szervezet elnöke, 
Erős Kinga képviselte, jogörökösként pedig Ke-
rek Veronika vett részt az ünnepségen, aki számos 
fényképpel érkezett. Jelen volt még Barabás Ri-

chárd kultúráért felelős alpolgármester, Németh Gyöngyvér 
körzeti önkormányzati képviselő, a Móra Kiadótól Ughy 
Szabina szerkesztő, valamint a Bartók Béla úti társasház 
több mostani lakója. 

Az avatáson Nemes Nagy Ágnes Látkép gesztenyefával 
című naplójából a szakgimnázium tanulói adtak elő részle-
teket, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait. 
Az emlékhely felállítását Csitáry Ferenc kezdeményezte.

Emléktáblát kapott  
a kerületben Nemes Nagy Ágnes

Az életet sokféleképpen lehet meg- és átélni – derül ki Böjtös Kinga 
munkáiból, amelyekből az Újbuda Galériában nyílt kiállítás, Alterna-
tívák az életre címmel. Az alkotó 16 évnyi újságírói munkásságából 
válogatott anyag nem a megszokott hordozókra került: a lakáskultúrát, 
belsőépítészetet, különleges emberek, művészek egyedi otthonát, élet-
módjukat bemutató cikkek színes molinókon láthatók.

A húsz molinón negyven történet elevenedik meg: egy-egy hivatását 
hobbinak, éltető közegnek tekintő művész, kézműves, keramikus, bel-
sőépítész, műgyűjtő, bútordizájner, lakberendező, kőfaragó, vagy éppen 
megszállott csodabogár meséje. 

Böjtös Kinga témák, emberek, tájak, mesterségek és a róluk készült 
pillanatképek keverésével vált elismert szerzővé, amolyan „enteriőr 
DJ-vé”. A formabontó mix egy lemezlovas bakelitlemezekkel végzett 
zsonglőrködésének analógiájára mutatja be a képi tartalmat. A tárlatot 
január 22-éig lehet megtekinteni.

Enteriőr DJ  
az Újbuda Galériában

Életutak lakások 
tükrében

Virtuálisan látható 
a Kána falu
Húsz éve tárták fel az újbudai Árpád-kori települést

Kána a legnagyobb ismert Árpád-kori falu, de a 2003–2005 között lezajló feltárás 
után a tóvárosi lakópark építése miatt visszatemették, csak a templom romjai marad-

tak a felszínen. A település feltehetően a 12. század közepén jött létre, fénykorát 1200 körül 
élte; Apa bán birtoka lehetett, aki 1148–1158 között szerepel a forrásokban II. Géza király 
bizalmasaként. A falu a tatárjárás idején nem pusztult el – nem ismert, hogy lakói mikor 
hagyták el, de háborús pusztítás, tűzvész vagy egyéb csapás nyomai nem kerültek elő.

Kána területén csaknem 200 földbe mélyített ház, egy faragott kövekkel díszített 
templom, közel 1100 sírt tartalmazó temető, több mint 200 kemence, valamint gazdag 
üvegcserép-, pénz- és kerámia-leletanyag került elő. A falutól nem messze bencés apát-
ság működött. A házak utcák nélkül, látszólag szabálytalan elrendezésű csoportokban he-
lyezkedtek el, sövény választotta el őket egymástól. Az udvarokon szabadtéri tűzhelyek 
és hulladékgödrök voltak, a pár négyzetméteres, félig földbe vájt építmények egyik sarkát 
a kemence foglalta el. A házak alól néhol fejjel lefelé eltemetett edények kerültek elő, ame-
lyekbe kést, tojáshéjat, bronztűt helyeztek el, ami a rossz szellemek távoltartását szolgálta.

Pontosítás
Újságunk 2022. december 21-ei  
számában a testületi ülésről 
szóló beszámolónkban egy ko-
rábbi információ alapján azt ír-
tuk, hogy Junghausz Rajmund 
és Bába Szilvia képviselők ál-
tal közzétett online parkolási 
kérdőívet 916 személy töltötte 
ki. A képviselők tájékoztatása 
alapján a helyes, végleges szám 
1072. Az előterjesztést jegyző 
képviselők pontosítást kértek 
abban is, hogy a 10 pontból álló 
előterjesztésből csupán 2 pont-
ban volt szó olyan javaslatról, 
amelyben a polgármesternek 
a fővárosi önkormányzatnál 
kellett volna eljárnia. A to-
vábbi 8 pont a helyi rendelet 
módostására irányult és ezek 
Újbuda Önkormányzatának 
döntési hatáskörébe tartoznak. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: ujbudaonline.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: ujbudaonline.hu

Balkonkertész-képzés és 12 hetes  
mentorprogram hatalmas kedvezménnyel!
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Albertfalvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes utca 45–47.
https://www.facebook.com/
Albertfalva200/
https://akh.ujbuda.hu/

Január 16.–február 10. 
Otthon, édes otthon… – 
az AKH Kézimunka Kör 
csoportos kiállítása
Az Albertfalvi Kézimunka Kör 
minden évben kiállítja munkái 
legjavát és minden évben egy 
téma köré ren-
dezi őket. Idén 
ez az otthon; 
a szoba, a kony-
ha, a fürdőszoba 
használati tárgyaival mutatják be, 
hogy a kézművesség, a népművé-
szet milyen egyedi módon teheti 
széppé a környezetet, és adhat 
sikerélményt. Hímzett, szövött, 
fonott, horgolt, dekupázstech-
nikával készült darabok várják 
a nézőket, és remélhetőleg ked-
vet teremtenek a készítésükhöz. 
A tárlat minden hétköznap 10–19 
óráig látogatható.

Január 17. 18.00
Újbudai Dekameron  
Könyvklub – Orvos-Tóth  
Noémi: Örökölt sors
Ha szeret olvasni, akkor csatla-
kozzon az Újbudai Dekameron 
Könyvklubhoz, amelynek tagjai 
minden hónapban elolvasnak egy 
kijelölt könyvet, és a következő 
összejövetelen megbeszélik egy-
mással. Nem csak személyesen 
lehet csatlakozni. Látogasson el 
az alábbi oldalra, hiszen a közös-
ségi olvasás élmény!
https://www.facebook.com/
groups/dekameron
A részvétel ingyenes.
 
Január 23. 19.00
A magyar kultúra napja  
– Gyöngyszemek
A Gesualdo Kamarakórus a ma-
gyar népdalkincs és a kórusiroda-
lom legszebb darabjaiból válogat-
va ad ünnepi koncertet. Kölcsey 
Ferenc, Petőfi Sándor és József 
Attila verseit a vendégek – Ba-

logh Zsuzsanna és Znamenák Rita 
– adják elő. A belépés díjmentes.
 
Január 31. 18.00
Etele Helytörténeti Kör
Beszélgetés az Etele Helytör-
téneti Kör 2023-as terveiről, 
programjairól, amelyekbe az ér-
deklődők be is kapcsolódhatnak. 
Kutatások, előadások, publikáci-
ók, helytörténeti séták… Idén el-
indítjuk az Újbudai Kirakós prog-
ramot: szeretnénk, ha az itt élők 
mutatnák be röviden a XI. kerület 
értékeit, az otthonuk környékén 
található érdekes, értékes vagy 
egyszerűen csak szép épületeket, 
utcarészleteket, köztéri alkotáso-
kat, parkokat és tereket. Mutas-
suk meg azokat az újbudai érté-
keinket is, amelyek megbújnak 
a mellékutcákban, vagy a kerület 
kevésbé frekventált részein talál-
hatók, hogy mások is tudomást 
szerezzenek róluk, és arra járva 
rájuk csodálkozhassanak!
A részvétel ingyenes.
 
 
Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató utca 9.
https://www.facebook.com/
gazdagretikozossegihaz/
https://gkh.ujbuda.hu/
 
2023. január 22.
KultúrKavalkád – A magyar 
kultúra napja alkalmából
10.00 A só – Papírszínház gyere-
keknek. A mese után közös sótar-
tókészítés
11.00 Dévai 
Nagy Kamilla 
(Liszt-, Bartók- 
és Kazinczy -
-díjas előadó, Magyarország 
Érdemes Művésze) Akit az Isten 
meghagyott című könyvének 
előadással és dedikálással egybe-
kötött bemutatója.

8.00–20.00-ig Online kvízjá-
ték – Kölcsey Ferenc: Himnusz 
témakörben. A kvíz a GKH 
Facebook-oldalán lesz elérhe-
tő. A hibátlan megfejtők közül 
hárman könyvnyereményt kap-
nak.

Január 25. 18.00
Csipkekiállítás
Válogatás a Magyar Csipke-
készítők Egyesület tagjainak 
munkáiból. A tárlatot megnyit-
ja: Vonsik Zsuzsa, az egyesület 
elnöke. Megtekinthető március 
17-éig, januárban és februárban 
hétfőnként 12.00–19.00 között, 
március 1-jétől minden hétköz-
nap 9–19 óráig, a ház programja-
itól függően.
 
 
Kelenvölgyi 
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2.
https://www.facebook.com/
kelenvolgyikozossegihaz
kkh@ujbuda.hu
 
Január 20. 17.00
Szűcs Ildikó Szí-
nek bűvöletében 
című kiállítása
Megtekinthető február 15-éig 
munkanapokon, a programok 
függvényében.

Január 21. 9.00–14.00
Évadnyitó Kelenvölgyi  
Fegyverbörze
Elöltöltős fegyverek börzéje 
és kiállítása.

Kelenvölgyi 
Könyvtár 
1116 Budapest,  
Bazsalikom utca 24. 
Tel.: 228-7340 
Nyitvatartás:  H, CS: 13.00–
19.00. K, P: 9.00–16.00  
Szerdánként zárva 

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
okh@ujbuda.hu
Tel.: 309-0007
 
Január 18. 14.00
Janikovszky Éva 
emlékkiállítás
A vándortárlat 2013 óta több 
mint 100 helyen járt határon in-
nen és túl. A kiállításon az írónő 
személyes tárgyaival, munkás-
ságának fontos emlékeivel is-
merkedhetnek meg a látogatók. 
Az egyéni érdeklődőkön túl óvo-
dai és kisiskolás csoportokat is 
várnak az okh@ujbuda.hu címre. 
Az iskolásoknak foglalkoztató 
füzet is készült, hogy a látottakat 
kérdések alapján rendszerezhes-
sék. 
A tárlatot megnyitja: Janikovszky 
János, a Móra Kiadó igazgatója.
Megtekinthető: február 19-éig 
nyitvatartási időben.

Január 23. 9.00
A magyar kultúra napja alkal-
mából
Az Őrmezei Ifjúsági Színjátszó 
Kör irodalmi műsora – online
A szeptemberben alakult diák-
színjátszókör tagjai versekkel 
mutatkoznak be először nyilvá-
nosan.
A műsort szerkesztette: Szobosz-
lai Éva művésztanár.
A műsor az ÖKH Facebook-olda-
lán ingyenesen nézhető.

Január 25. 20.00
ISMERŐS EXTRA – Online
Online beszélgetős sorozat Őr-
mezőhöz kötődő ismert, érdekes 
személyiségekkel
Vendég: Szoboszlai Éva színmű-
vész, az ŐKH Ifjúsági Színjátszó-
kör művésztanára.
Házigazda: Szegedi Zsuzsanna 
szakmai referens.
Az ŐKH Facebook-oldalán meg-
tekinthető.

A műsorváltozás jogát  
fenntartjuk!

Kövessék Fb-oldalunkat!

Újbuda Önkormányzata középtávú ifjúsági stratégiát készít, melynek 
kiemelt célja, hogy a kerülethez kötődő fiatalok számára Újbuda még 
vonzóbb kerület legyen. Ennek érdekében már eddig is kikértük sokak 
véleményét, és a fórum is egy jó lehetőség arra, hogy a résztvevők ne 
csak megismerjék a stratégia alakulásának aktuális helyzetét, de vé-
leményükkel, észrevételeikkel tovább is alakíthassák azt. A fórumon 
való részvétel ingyenes, de kérünk mindenkit, hogy részvételi szándé-
kát előzetesen, 2023. január 22-éig jelezze a szeli.katalin@ujbuda.hu 
e-mail címen.

ÚJBUDAI IFJÚSÁGI 
STRATÉGIA
fórum

JANUÁR 24. 13.00–15.00

Az Újbuda újságban ízelítőt olvashat programja-
inkról. A teljes programkínálatról a  www.idos-
barat.ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 60+ Program 
Facebookoldalán, illetve hétköznap 9–14 óráig 
a 3724636os telefonszámon érdeklődhet. A prog-
ramokon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy annak folyamatban lévő 
igénylése.

A foglalkozások a megelőző szabályok betartásával látogathatók. Kér-
jük, 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 program-
változás jogát fenntartjuk.

Kultúrkavalkád 
Programok a magyar kultúra napja alkalmából
Időpont: január 22. 10.00–16.00. Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató utca 9.). Érdeklődés, információ a 246-5253-as telefon-
számon. A részvétel ingyenes.

A magyar kultúra napja
Gyöngyszemek – a Gesualdo kamarakórus ünnepi koncertje
Időpont: január 23. 19.00. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyé-
kényes utca 45–47.). Érdeklődés, információ: minden hétköznap 8–18 
óráig a 204-6788-as telefonszámon. A részvétel ingyenes.

60+ fotókör előadás
A camera obscurától az okostelefonig
Időpont: január 24. 14.00–16.00. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). Érdeklődés, információ: 
minden hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon. A részvé-
tel ingyenes.

60+ fotókör foglalkozások
Várjuk a csatlakozni vágyókat, akik kedvtelésből szeretnének meg-
barátkozni a fényképezéssel, de ehhez nincs kellő fotózási ismeretük. 
Szeretnék idejüket hasznosan eltölteni, szeretnének közös érdeklődésű 
társakkal találkozni, programokat szervezni, örülnének az alkotó mun-
kának. Időpont: minden páros héten kedden 14.00–16.00. Helyszín: Új-
budai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő utca 3.). 
Érdeklődés, információ: minden hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon. A részvétel ingyenes.

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
– a Magyar Természettudományi Múzeum meglátogatása
Időpont: január 25. A január 13-i kőzetekről szóló előadás gondolati-
ságát folytatva megtekintjük a Magyar Természettudományi Múzeum 
Titkok a föld alatt – ásványok, kőzetek, drágakövek című kiállítását. 
A vezetett sétán szépséges és egyben tanulságos utazásra invitáljuk 
önöket térben, időben és persze képzeletben. Előzetes jelentkezés szük-
séges. Jelentkezés saját részre január 16–23. között lehetséges, min-
den hétköznap 9–13 óráig, a létszám függvényében a Kérő utcai 
60+ programközpontban. Kérjük, hozza magával 60+ kedvez-
ménykártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

Magyar Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari Múzeum 
A Vendéget látni, vendégnek lenni című kiállítás látogatása veze-
téssel    
Időpont: január 26. 9.00. Találkozás: 9 óra, Móricz Zsigmond körtér, 
metrókijárat (lift). Részvételi díj: nyugdíjasoknak 1300 Ft/fő, 70 év fe-

lettieknek 300 Ft/fő. Túravezető: Hattyár Zsuzsa (Caola SE). Előzetes 
jelentkezés szükséges a 06/30/352-2694 -as telefonszámon.

Természetjárás
Budai-hegység 1.
KFKI–Frank-hegy–Mária-kép–piktortégla üregek–Makkosmária–bu-
dakeszi kálvária–Budakeszi. Időpont: január 28. Találkozás: 8.30, Széll 
Kálmán tér, 21-es busz. Táv: 10 km, szint: 300 m. Túravezető: Sepsey 
Katalin (Műanyag SC). A program ingyenes, de előzetes jelentkezés 

szükséges a 06/70/251-1493 számon. Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, 
az időjárásnak megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy 
bakancs. Ajánlott továbbá tízórai és víz vagy üdítő ital.

Természetjárás
Budai-hegység 2.
Gyalogtúra a Sváb-hegy körül. Időpont: január 29. Táv: 10-12 km, szint: 
100-200 m. Túravezető: Somóczi Szilvia (Caola SE). Előzetes jelentke-
zés szükséges (délután 16–19 óráig) a 06/30/340-3490-es telefonszá-
mon.

Rejtvényfejtő klub 
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejt-
vények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a részt-
vevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra a feladványok 
megfejtéséhez, ezen felül rejtvények készítésében is segítséget nyúj-
tanak az érdeklődőknek. Várjuk a rendszeresen járó klubtagokat, va-
lamint az újonnan jelentkezőket, érdeklőket, akik szeretnének bekap-
csolódni a rejtvényfejtésbe. Időpont: február 6. 15.00 (és minden hónap 
első hétfőjén). Helyszín: a Polgármesteri Hivatal külön helyisége (XI., 
Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyalóterem). A részvétel ingyenes.

Origami foglalkozás
Időpont: minden hétfőn 14.00–15.00

Helyszín: Újbudai Önkéntes Ko-
ordinációs és Módszertani Köz-
pont (Kérő utca 3.). Januári témák 

és szükséges eszközök. jan. 23.: szív-
doboz – három A/4-es papír. jan. 30.: 

spanyol doboz – két 21×21 centis papír 
és két 15×15 centis papír. Érdeklődés, 
információ: minden hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os telefonszámon. 

A részvétel ingyenes.

60+mozaik

Kiadó neve: Média 11 Kft. • Kiadó címe: 1113, Budapest, Zsombolyai u. 5. • Kiadásért felelős személy neve: Molnár Krisztina • Szerkesztésért felelős személy 
neve: Tóth István Gergely •  Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307 • e-mail: media11@ujbuda.hu • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó 
Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dési János, Kelemen Angelika, Nagy András, Tóth Kata, Török Dániel • Hirdetés: 381-1307 • marketing@ujbuda.hu • 
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 PROGRAMAJÁNLÓ
fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

kerületi  
kormányablak

Bocskai út 39–41. 

pártok  
eseményei

 
 � A XI. KERÜLETI 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület 
elérhetőségei: e-mail: bp11@
dkp.hu, www.facebook.com/
demokratikuskoalicioujbuda,  
tel.: 06/20/977-7478, 06/21/300-1000. 
Az iroda címe: 1114 Bp., Kosztolányi 
Dezső tér 11. Az iroda minden szerdán 
15–18 óráig várja az érdeklődőket.
 

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének 
munkatársai az alábbi 
elérhetőségeken várják az érdeklődők 
megkeresését. Cím: 1111 Bp., Budafoki 
út 9–11., nyitva tartás: hétfőtől 
csütörtökig 12–17, pénteken: 9–14. 
Mobil: +36/20/2000-781, e-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.
com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, 
facebook.com/simicskoistvan
 

 � A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (1111 Bp., Karinthy F. út 
9.) minden hétköznap 14–17 óra között 
tart nyitva.
 

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke 
és önkormányzati képviselője, 
Bába Szilvia a +36/70/37-99-163-as 
telefonszámon és a baba.szilvia@
jobbik.hu érhető el. Kövessék 
híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-
oldalon!
 

 � A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, 
programjainkról:  
www.facebook.com/lmpdelbuda,  
Tel.: 06/20/209-5932,  
mail: bp1122@lehetmas.hu,  
blog: delbudamaskepp.blog.hu
Ha szerinted is sürgősen cselekedni 
kell a 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!
Ezúton is boldog új évet kívánunk! 
2023 is számos izgalmas eseményt 
tartogat számunka: idén is szervezünk 
további közéleti klubesteket, ahol 
örömmel látjuk majd Önöket! 
Kövessék a Momentum Újbuda, 
valamint politikusaink Facebook-
oldalát, hogy ne maradjanak le!
 

 � A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD 
PROGRAMJAI
Az aktualitásokról és programokról 
a www.facebook.com/
BarabasRichard oldalon kaphat 
naprakész tájékoztatást!

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester 
Előzetes egyeztetés alapján.  
Jelentkezés: fogadoora@ujbuda.hu

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

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD) 
1. evk. képviselő, kulturális alpolgármester. 
Előzetes egyeztetés alapján; www.facebook.
com/BarabasRichard. Telefonos elérhetőség: 
+36/70/684-7427. Levelezési cím: barabas.
richard@ujbuda.hu

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 
alpolgármester 12 evk. önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján:  
erhardt.attila@ujbuda.hu, +36/20/316-2925 

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

OROSZ ANNA (MOMENTUM)  
ogy. képv. Fogadóórára bejelentkezés  
előzetes egyeztetés alapján.  
Elérhetőség: orosz.anna@parlament.hu

TÓTH ENDRE (MOMENTUM)  
ogy. képv. Fogadóóra előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: +36/70/618-0092.  
E-mail cím: toth.endre@momentum.hu

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

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

BUDAI MIKLÓS (MSZP)  
önk. képv. 8. evk. Előzetes egyeztetés alapján; 
+36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

CSERNUS LÁSZLÓ  
(FIDESZ–KDNP) önk. képv. Előzetes 
egyeztetés alapján; +36/20/597-5600, csernus.
laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM)  
6. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

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

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

DR. HOFFMANN TAMÁS  
(FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
5. evk. 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

KREITLERSAS 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

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 

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

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

ÚJBUDAI ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő:  

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

ÚJBUDAI SZENIOR PROGRAMKÖZPONT
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

Közösségi házak ajánlója

Ha van egy jó ötleted, ami az újbudai lakókat szólítja meg, vagy Újbuda környezetét élhetőbbé, 
érdekesebbé teszi, esetleg társadalmi kapcsolódások felfedezése a célja, fenntarthatósági 

kérdésekre gyakorlati válaszokat ad, sok szereplő kollaborációján alapul, vagy innovatív,  
kísérletező módon közelít meg kérdéseket, akkor neked találtuk ki az Insert ötletpályázatát! 

A nyertes ötleteknek pénzügyi és szakmai támogatást adunk,  
valamint az ötletek megvalósításának az Insert platform is aktív része lesz. 

Az ötletenként elnyerhető maximális támogatás  
nettó 2 000 000 forint. 

A leadási határidő: január 29., éjfél 
A pályázatról kövessétek a legfrisebb híreket az Insert facebook oldalán:  

https://www.facebook.com/insertujbuda



15 | 2023. január 18. |   | 2023. január 18. | 14 

Kányádi Sándor: Ballag már c. költeményéből idézünk 4 
sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (M, A). 10. Fejszőrzet. 
13. Béklyó. 14. Ideszállítható. 16. Irídium vegyjele. 17. Dur-
va posztó. 19. Tárgy belső helyre juttatása. 20. Szent Katalin 
szülőhelye. 22. Három, több szláv nyelven. 24. Szakszervezeti 
csúcsszerv. 25. Sziklamászó 
hely Csobánka közelében. 27. 
Az idézet második sora (S, 
A). 29. Nettó egynemű betűi. 
30. Részeshatározói rag. 31. 
Komárom-Esztergom megyei 
város. 32. Kas betűi keverve. 
33. Indulatszó. 34. Hidrogén, 
jód és kén vegyjele. 35. Emlé-
ket töröl. 37. Névelő. 38. Vízi 
átkelőhely. 40. Görög pásztor-
isten. 41. Nagy Konstantin 
szülőhelye. 42. Oktatási Hiva-
tal, röv. 44. Az egyik fémpén-
zünk. 46. Állami bevétel. 47. 
Fél ikon! 48. Belül elmehet! 
50. Csomópont. 51. Izomban 
rejlik. 52. Vissza: Pest megyei 
város. 57. Güzü egynemű be-
tűi. 58. Lendület. 59. Modá-
lis hangsor. 60. Dán balerina 
(Kirsten RALOV). 61. Népi 
edényszárító. 63. Tíz, angolul. 
64. Tiltószó. 65. Tenni akaró. 
67. Szellő hatására kialakuló 
halk zizegés. 70. Iskola a ta-
nulók nyelvén. 71. Hátasállat.

Függőleges: 1. Londoni 
börtön! 2. Kávéfőző mester. 3. 
Vércsoport. 4. Dél-amerikai 
füves síkság. 5. Alacsony víz-
ben közlekedni. 6. Horvát női 
név (ANA). 7. Gönc határai! 8. 
Belül aláhúz! 9. … Roy (Wal-
ter Scott). 10. Össze-vissza beszéd. 11. Oroszlánszáj, névelő-
vel. 12. Látnok. 15. Hon. 18. Kis Aranka. 21. A közelebbit. 
22. Tiszai Vegyi Kombinát, röv. 23. Mindenható. 26. Angol 
helyeslés. 28. Nyakmelegítő. 33. Az idézet harmadik sora 
(Y, Á). 34. Időszak. 35. Rossz karalábé jelzője. 36. Csonthé-
jas gyümölcs. 39. Az idézet negyedik sora (T, R). 40. Vas 
megyei község. 43. Akadozva beszélés. 45. Szózat része! 46. 
Klasszikus művészet. 47. A hangszerek királynőjén játszik. 

49. Hazai csipkejelző. 51. A zenei alaphangsor 3., 8. és 2. 
hangja. 52. Borul. 53. Menyegző. 54. Titulus. 55. Csurgó. 56. 
Janó, Eperjes közelében lévő falu szlovák neve (JANOV). 61. 
Ákoska. 62. Bivaly hátsó fele! 63. Műszaki tinta. 66. Magán-
hangzó-pár. 67. Vas megyei falu. 68. Germánium vegyjele. 69. 
Ételízesítő.

Beküldendő: vízsz. 2., 27., függ. 33. és 39. Beküldési határ
idő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, 
Pf.: 135. vagy a rejtvény@ujbuda.hu e-mail címre. 2022. 
24. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fenyőn 
csillogó papír cukrával pördül, de megkóstolnám”. Nyer-
tese: Farkas Jánosné, 1113 Bp., Villányi út. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) 
vehető át.

A 19. század végén 
a gyorsan fejlődő, iparo-
sodó és polgárosodó 
Budapesten sorra jelentek 
meg a népszerű szórako-
zóhelyek, orfeumok, kávé-
házak, kocsmák – vagy akár 
sok utcát elfoglaló mulató-
helyek. A mind több szaba-
didővel és pénzzel rendelkező 
polgárság egy része habzsolta 
az élvezeteket. Színházak, 
operettek, pikáns előadások, 
a megjelenő politikai kabarék 
éppen úgy népszerűek voltak, 
mint a kiskocsmák, ahol 
a cigány húzta, és még egy 
fröccsöt is meg lehetett inni 
a savanyúból.

A millenniumi ünnepségekre egészen pa-
zar helyek nyíltak meg. Eleinte úgy tervez-
ték, hogy a honfoglalást 1895-ben fogják 
megünnepelni, de miután az építkezések 
nem haladtak elég gyorsan – a parlament 
épülete például csak 1904-re készült el –, 
1896-ra tolták a megemlékezéseket.

De nemcsak a komoly és fennkölt prog-
ramokra gondoltak, hanem a népszórakoz-
tatásra is. Ekkor nyitotta meg kapuit a Kis 
Konstantinápoly az újbudai Duna-parton, 
Lágymányoson, valahol arrafelé, ahol 
most a Rákóczi híd budai hídfője és a Mű-
egyetem található. A mulatónegyednél 
aztán nem volt gond a határidővel, bár na-
gyon komoly munkákat kellett végezni. Itt 
egykor kikötő állt, elhagyott Duna-ágak, 
amelyeket fel kellett tölteni körülbelül 
a mai Bertalan Lajos utca magasságáig, 
és aztán felhúzni rá azt a hatalmas vigal-
mi negyedet, amelyet Európa legnagyobb 
ilyen intézményeként hirdettek. A munká-
latok 1896. márciusban kezdődtek, és má-
jus végén már a megnyitóra hívták a fővá-
ros mulatni vágyó közönségét.

A Kis Konstantinápoly – mert ebben 
a Potemkin faluban afféle elképzelt keleti 
hangulatot teremtettek – sejtelmes, ero-
tikus mulatóhelyeket ígért, ahol az igazi 
Konstantinápolytól eltérően a szeszes ita-
lokat sem vetették meg. Lágymányosnak ez 
a része akkor még kevéssé épült be; a terv 
az volt, hogy ott mehet az „ereszd el a haja-
mat”, hiszen nemigen vannak lakók, akiket 
zavarna a hajnalig tartó dajdajozás. Per-
sze nem csupán inni, táncolni, ismerkedni 
lehetett – a Kis Konstantinápoly sokféle 
műsorral várta a népeket. Zenés előadások 
vagy hatalmas tűzijátékok, külföldről szer-
ződtetett cirkuszosok, orfeumi művészek 
éppúgy voltak itt, mint a Somossy Orfeum 

női zászlóalja, ez a katonaságot mímelő, 
Európa-hírű tánccsapat.

Merthogy az egész vállalkozás kiötlő-
je és megszervezője az a Somossy Károly 
volt, aki a pesti oldalon, a mai Operettszín-
ház helyén működő Somossy Orfeumot is 
vitte. Somossyt kortársai az „élet császárá-
nak” nevezték. Valóban kalandos élet jutott 
neki. Huszonévesen részt vett az 1848–49-
es harcokban, de állítólag pusztán azért, 
mert beleszeretett egy markotányosnőbe, 
és vele akart lenni. A szabadságharc leve-
rése után egy, a Nemzeti Múzeum mellett 
üzemelő kocsmában, a Két Pisztolyban 
kezdett el csaposként dolgozni. Később 
meglépett a kasszával, Hollandiába mene-

kült, ahol cirkuszosként ért el szép sikere-
ket. A ’60-as évek végén már mint módos 
ember tért vissza. Belevetette magát a szó-
rakozóhelyek világába, sok pénzt csinált, 
mígnem megnyitotta nevezetes orfeumát, 
amely csillogott, villogott, elegáns és nép-
szerű hellyé vált. Még arra is engedélyt 
kapott, hogy királyi páholyt létesítsen ben-
ne – ha az uralkodóház tagjai éppen arra 
járnának.

A millenniumi ünnepségekre készült el 
és május 2-án nyílt meg az Ős-Budavára 
nevű szórakozóhely a Városligetben, a ké-
sőbbi vidámpark és állatkert helyén. Volt 
ott minden, az emberek özönlöttek, a kasz-
sza szépen csengett. Somossy úgy gon-
dolta, hogy ő merészebb lesz, nagyobbat, 
szebbet épít. Óriási kölcsönöket vett fel 
– hamarosan ez okozta a bukását –, nagy 
konzorciumot szervezett a beruházásra, 
a kor jelentős építészeit kérte fel a munká-
ra. Ami igen nagyszabásúnak bizonyult. Ő 
május 23-ára szervezte a megnyitó partit.

Az Aranyszarv-öbölre átkeresztelt pro-
montori Duna-ágon – lényegében egy ott 
kialakított mesterséges tavon –, nemcsak 
hadihajók meg varieté-, kabaré-, prózai 
és operaelőadásoknak kiképzett színpadi 
uszályok, továbbá igazi piros fezes törökök 

által irányított kaikok (gondolák) ringa-
tóztak, hanem egy Velencétől kölcsönzött 
színes lampionokkal felszerelt galleggi-
ante (nagyméretű díszhajó) is, amelyen 
30 fős olasz énekkar adta nap mint nap 
a szerenádot a part menti kávéházakban 
mulatóknak. A tűzijátékokat Nápolyból 
hívott szakemberek készítették, és Európa 
legnagyobb ilyen látványosságaként reklá-
mozták őket.

A tó felett épített hídon továbbhalad-
va a látogató a Fényes Portáról elnevezett 
térre ért, amelynek középpontjában a 7570 
négyzetméteren elterülő isztambuli Aja 
Szófia dzsámi pontos díszletmása állt. 
Zenepavilon, vízesés – a falanszter.hu be-
számolója szerint a Déli Vasúti híd lábánál 
még teniszpályák is létesültek.

És a zene: a kor igazi sztárja, Dankó 
Pista és Hamza Gyuszi cigányzenekara 
bazsevált. Olasz tarantellások és kis-ázsi-

ai népdalénekesek is felléptek, no 
és az ellenállhatatlan török, illetve 
magyar hastáncosnők produkcióinak 
vonzó hatására is számítottak a szer-
vezők.

A török hangulatot erősítette a dzsá-
mitól északra kialakított, váltakozó 
szintmagasságú, girbe-gurba bemélye-
dénsekkel tagolt Sztambul utca, amely 
pontos leképezése volt Konstantinápoly 
belvárosának. A több utcácskából álló ba-
zársoron vastag szőnyegű szeparék, boltí-
vek alatt jósoló boszorkányok, misztikus 
török színházak és vándorkomédiások 
szórakoztatták a népet. Itt kapott helyet 
Törökország legnagyobb forgalmat lebo-
nyolító kereskedőjének bazárja is. A Sadul-
lah Levy & V. Souhami cég nemcsak hely-
ben készített keleti iparműveivel, perzsa 
és szmirnai szőnyegeivel, arany hímzésű 
borostyántermékeivel csalogatta vásárló-
it, hanem a kereskedő a török uralkodóval 
ápolt jó kapcsolata révén kiállíthatta I. 
Mahmud szultán ezüstből vert 16. századi 
tábori ágyát, valamint egy perzsa sah dia-

dalsátrát is. A tevékkel és a kis-ázsiai sza-
marakkal zsúfolt utcácskákban működött 
dr. Napioliani Candiani velencei üvegfest-
ményeket árusító boltja. Minaretek, bazá-
rok – többek szerint „Konstantinápolyabb” 
volt az egész, mint az igazi Konstantiná-
poly.

Somossy arra is gondolt, hogy miként 
jutnak el az emberek az akkor még eléggé 
kieső lágymányosi részre. Hajók érkeztek 
rendszeresen a Vámház tértől vagy a Li-
pótvárosból, és megszervezte, hogy omni-
buszok is járjanak a Nagymező utcai orfeu-
mától odáig. Ebből lett az első skandalum, 
mert nem tudott megegyezni a fővárossal 
az omnibuszok üzemeltetéséről, illetve 
az utánuk fizetendő adóról; mire nagyjá-
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Konstantinápoly 
Lágymányoson

Tevegelés a Zenta utcában

2019-ben Isztambulban 
egy kiállítás részeként 

mutatták be az ottani magyar 
kultúrintézetben a magyar 
Konstantinápolyt mint a török–
magyar kapcsolatok szép 
példáját. Az alkalomra egy 
komoly füzet is készült, amely 
összegyűjtött minden fontos 
tudnivalót, terveket, rajzokat, 
képeket erről a hamar csődbe 
ment vállalkozásról.

ból megállapodtak, addigra csődbe is jutott 
a vállalkozás.

Mert hiába a nagyvonalú építmények, 
a remek műsor, a jobbnál jobb mulatóhe-
lyek – a közönség nem volt elég lelkes. 
Egyrészt kicsit távolinak találta a helyet – 
a ligeti Ős-Budavár közelebb esett a város-
hoz –, másrészt a szúnyoginvázió üldözte 
el az itt mulatni vágyókat. S hogy ez ne 
legyen elég, Somossy meglehetősen rossz 
feltételekkel vett föl hiteleket – többen 
egyenesen uzsorakamatokat emlegettek –, 
és nem nagyon tudta visszafizetni őket. Így 
aztán hamar beütött a krach.

A pénzügyi ellehetetlenülés már a Nagy-
mező utcai orfeumot is fenyegette, de a vál-
lalkozó nem adta föl, és 1897 májusában 
újra nekifogott. Elsőként újságírók egy 
csoportját vitte ki a feltámadt Konstantiná-
polyba, és hogy jó legyen a sajtója, a szer-
kesztő urak kellemes szivarokat és rendes 
konyakot kaptak. Beindulni látszott a do-
log, többen megírták, hogy jobb a helyzet, 
mint előző évben, már csak azért is, mert 
a növényzet megnőtt, a zöldebb táj a szem-
nek is kedvesebb. Szúnyogokról nem esett 
szó – vagy kevesebb zümmögött belőlük, 
vagy a konyak megtette hatását.

Ám a közönség továbbra sem jött igazán. 
Ráadásul más bajok is előkerültek, ami-
ről így számolt be 1897-ben a Budapesti 
Hírlap: „A megbukott Konstantinápoly. 

A lágymányosi Konstantinápolyt rövid 
fölállása alatt kettős csapás érte. Az első 
az volt, hogy megbukott, a második pedig, 
mely nyomban követte az elsőt, az volt, 
hogy az igazgatóságot csalás miatt följe-
lentették a büntető törvényszéknél. A fel-
jelentő egy francia konzorcium, melynek 

az igazgatóság nagy bérösszegért megen-
gedte, hogy a mulatóhely területén játékter-
met nyisson. A társaság húszezer frankot le 
is fizetett, de alig hogy megkezdődött a já-
ték, a rendőrség a szépreményű vállalatot 
betiltotta. A franciák e katasztrófa után 
a büntető törvényszékhez fordultak és csa-
lással vádolták az igazgatóságot, mely állí-
tólag megígérte nekik, hogy a hazárdjáték-
hoz megszerzi nekik az engedélyt. Ebben 
a reményben fizették le a 20 000 frankot is, 
mely természetesen odaveszett. A törvény-
szék ma döntött ebben a perben, mégpedig 
úgy, hogy az ügyészség indítványára meg-
szüntette az eljárást.”

Somossynak sikerei idején sok irigye tá-
madt, és most rengeteg kárörvendő került 
elő. Hamarosan fizetésképtelen lett, bedőlt 
az orfeum is – fergeteges műsorokat szer-
vezett oda, de nem bírta a felvett hiteleket 
törleszteni. A Fővárosi Lapok így számolt 
be erről: „Somossy Károly, a hírhedt orfe-
um-igazgató fizetésképtelenné lett és e mi-
att Konstantinápoly bérletét is elvették tőle 
és azt a Horcher testvérek veszik kezükbe.”.

Közben kiderült, hogy a lágymányosi Du-
na-part mégis csak értékes terület. Ha nem 
is feltétlenül mulatónak (bár azóta is sokan 
próbálkoztak erre, elég csak a Zöld Pardon-
ra, vagy a Rióra utalni), de ipari területnek 
mindenképpen. Ahogy a Budapesti Hírlap 
írta: „A Lágymányost először Budapest 

mulatóvárosának szánták és megépítették 
a Konstantinápoly-mulatót. A mulató rövid 
dicsősége után lemondtak a tervről és most 
a Lágymányoson gyárvárost akarnak ala-
pítani. Az első gyár Röck István nagy gép-
gyára lesz. Röck a Duna partján, az össze-
kötő hídon alul akarja a gyárat megépíteni 
és már folyamodott is engedelemért. A fő-
város azonban az építést addig nem engedi 
meg, amíg a Dunapart rendezését be nem 
fejezik. A Duna szabályozási tervet a ke-
reskedelmi és földmivelési miniszter alter-
natíve állapították meg, az alsó part útszé-
lességét pedig 10 ölben (egy öl mintegy 1,9 
méter – a szerk.). A felsőparti út rendezését 
illetőleg azonban az illetékes faktorok nem 
tudnak megegyezni. A közmunkatanács 
és a fővárosi tanács 20 ölben akarja meg-
állapítani, a mérnöki hivatal és a középítési 
bizottság 80 ölben. A mérnöki hivatal fi-
gyelmezteti a fővárost, hogy most, amikor 
még semmi nincsen beépítve, ingyen meg-
csinálhatják a 30 öles utat, később azonban 
a kisajátítás százezrekbe fog kerülni, mert 
kétségtelen, hogy a Lágymányoson fog Bu-
dapest gyárvárosa kifejlődni.”

Somossy pár évvel később elszegényed-
ve halt meg. A Lágymányoson pedig rövi-
desen új és sikeres városrész nőtt ki az egy-
kori Kis Konstantinápoly helyén.

Dés János

Nagyvezír (Vastag György) 
és török pasa (Gerster 
Kálmán) II. Rákóczi Ferencre 
várva (Fotó Vasárnapi Újság)

Sziasztok, Soma vagyok, aki ajtóstul rontott a ház-
ba december 27-én, hogy anyáéknak ne kelljen már 
annyit várniuk rám. Egyelőre csak eszem és alszom, 
abban a ritka esetben pedig, amikor ébren vagyok, 
apával óriásiakat tornászunk, és segít nekem meg-
ismerni a világot, amibe belecsöppentem. Innen pu-
szilom a dédiket, nagyszülőket és a nagybácsimat. 
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NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG
Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a fér�ak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.

*Az Ipsos a Geotarget K�. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média 
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográ�ai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.
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