Bónusz Túra

Utazás a 150-es busszal a Memento Parkig 25 perc? Attól tartasz, hogy hosszú és unalmas
lesz? Dehogy! Különlegességeket láthatsz, és olyan helyeket, ahol nem járnak turisták.

1.
Újbuda központ, M4 metróállomás
Indulás Újbuda Központtól. Ha éppen lekésted a buszt, és várni kell, de nincs kedved az Allee
Bevásárlóközpontban kávézni vagy nézelődni, akkor ajánljuk a szomszédos piacot! Maga az
épület is különleges: A kívül doboz alakú ház egy belső, piramis formájú, teraszos építményt
rejt. Zöldség, gyümölcs, pékáru, hús, tejtermék, sütemény nemcsak a kisebb-nagyobb
boltokban kapható, hanem az asztaloknál, a közel 100 őstermelőtől is megvásárolható. Az
emeleti büfékben enni és inni lehet, az igazi magyaros ételek (sült kolbász, hurka, töltött
káposzta) itt nemcsak finomabbak, de olcsóbbak is, mint az éttermekben! A társaság
környékbeliekből áll, akik a bevásárlás után (vagy helyett…) ezekben a büfékben üldögélnek.
A külföldiekkel mindenki nagyon kedves, de idegen nyelveket nem nagyon beszél senki sem.
Ha a 150-es busz végre megérkezett, szállj fel, és foglalj helyet, lehetőleg a jobb oldalon!
2.
-Kosztolányi Dezső tér
-Vincellér utca
A túra egy forgalmas útvonalon kezdődik, ahol a XX. század első felében épült, 4-5 emeletes
bérházak között vezet az út. Röviddel az indulás után, a jobb oldalon, egy park látható,
közepén a Feneketlen tóval, ami csak a legendák szerint olyan nagyon mély.
A park utáni háztömb földszintjén bújik meg a retro Pingvin Söröző, amelynek fő
nevezetessége a több évtizedes, különleges neon-cégére.
http://www.waymarking.com/waymarks/WMAAP9_Penguin_beer_house_Budapest_Hungary

3.
- Hollókő utca
- Ajnácskő utca
- Dayka Gábor utca
- Sasadi út
A következő szakasz a nyugati autópályákra vezető úton folytatódik. A nagy kanyar után a
jobb oldalon egy pillanatig látható a II. Világháborúban Magyarországon meghalt amerikai
katonák temetője. A kert közepén egy emlékmű található. A hely különlegessége, hogy itt
nincsenek sírok, ugyanis a háború után felkutatták az angolszász pilóták sírjait, közülük az
amerikaiakét, és 1946 végéig hazaszállították a holttesteket.

Ezért ez inkább egy szimbolikus emlékhely, és csak a nevében temető.
A Sasadi út megálló a híres „Osztapenko csomópont”. 1990 előtt itt állt Osztapenko kapitány,
a szovjet Vörös Hadsereg katonájának szobra. Az alkotás most a Memento Parkban található.
A szobor nagyon népszerű volt, de nem a történelmi okok miatt, hanem azért, mert a
fiatalok az 1970-es, 80-as években itt találkoztak, ide álltak, hogy autóstoppal utazzanak a
legnépszerűbb magyar nyaralóhelyre, a Balatonhoz.
Érdekes, hogy a név a mai napig megmaradt, sőt, újjáéledt! A szemközti oldalon a piros,
süteményárus bódé neve Osztapenko Látványpékség, az elágazás mögötti gyorsétterem
pedig Osztapenko McDonald’s.
4.
- Kérő utca
- Menyecske utca
- Péterhegyi út
Tipikus, szovjet mintára készült panel-lakótelep következik, amely 1972-1984 között épült.
Magyarországon közel 788 000 panellakás található, ezekben él a lakosság ötöde. Az
erőltetett iparosítás miatt az 1970-es évektől az emberek a nagyvárosokba költöztek, mindez
pedig lakáshiányt okozott. A probléma megoldására olyan építési technológiát kellett
alkalmazni, amellyel gyorsan, olcsón, nagy mennyiségben lehetett otthonokat építeni.
Praktikus okokból sok esetben a lakások konyhabútorai, komplett fürdőszobái, beépített
szekrényei is a házgyárakban készültek, és ezeket a betonelemekkel együtt szerelték be az
épületekbe. A 10 emeletes tömbökben teljesen egyforma, általában 1,5-2 szobás otthonok
készültek. A házak körül egészségügyi és oktatási intézmények, éttermek, szolgáltató
központok is létesültek, amik mára teljesen átalakultak. A tömegtermelés és a határidők
minden áron való teljesítése a minőség rovására ment. Az épületek homlokzatát és gépészeti
berendezéseit mára többfelé korszerűsítették, de ez nem érintette a lakások méretét és
beosztását. A panelházakban ezért manapság a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró
családok laknak.
http://www.youtube.com/watch?v=lwrGLFUYFxI (magyarul)
http://www.youtube.com/watch?v=BLf9Yb2nOWs (magyarul)
http://www.youtube.com/watch?v=rHNrRsbsPw8 (angolul)

5.
- Kelenföld vasútállomás, M4 metróállomás
A 4-es Metró végállomását 2014 tavaszától használhatja a közönség. A kiszolgáló
létesítmények és fogadóépületek várhatóan 2015 végére készülnek el, addig egy kis
felfordulásra lehet számítani a területen.
A 150-es busz a megállóban megfordul, és egy darabig azon az úton halad, amin ide érkezett.
Ha gyors utazásra vágysz, akkor érdemes a belvárosból eddig utazni a 4-es metróval, és itt
felszállni a 150-es buszra.
Ugyaninnen indul, és ide érkezik vissza a 101-es busz, de ez csak hétköznap délután
közlekedik!
- Péterhegyi út- Igmándi utca
- Őrmezei út
- Bolygó utca
- Olajfa utca
- Kápolna út
Családi házas övezet következik, Kelenvölgy. A városrész a XIX-XX.század fordulóján alakult
ki, amikor a környéken a filoxéra vész következtében kipusztult szőlőterületet házhelyekre
parcellázták. Az egykori házépítők elsősorban a dél-budai gyárakban dolgozó, tisztviselők,
vasúti, postai alkalmazottak, biztos "nyugdíjas" állással bírók, iparosok, kiskereskedők voltak.
Az 1980-90-es évtizedekben jelentős közműfejlesztések történtek a környéken. Egyre több
igényes, ugyanakkor gyakran az építtetők „egyedi ízlése szerint kivitelezett” ház épült a
nagyobb beépítetlen telkeken vagy a lebontott régi épületek helyén.
6.
- Kelenvölgy-Péterhegy
A megállónál, a jobb oldalon egy nagyobb, füves mezőn szép időben szabadon álldogáló
lovakat is láthatunk. A környéken több lovarda és sporttelep is található, ezekből gyakran
kiengedik az állatokat egy kis sétára, legelészésre.
7.
- Tordai út
- Szabina út
Folytatódik a családi házas övezet. A Rózsavölgy nevű területen régebben szőlőültetvények
és konyhakertek voltak, kicsi szerszámoskamrákkal vagy egy helyiséges házikókkal. Azután
ahogy nőtt a város, ezek a kertek belterületivé váltak, értékük jelentősen megnőtt, és a
tulajdonosok egyre nagyobb házakat építettek rájuk.

8.
- Lomnici utca
- Szabina út
Most nem kell megijedni, az autóbusz elindul visszafelé! De az utazás folytatódik a Memento
Park irányába, csak valahogy ki kell menni ebből a zsákutcából.
9.
- Tanító utca
- Budatétény, benzinkút
Hamarosan kiérünk a forgalmas Balatoni útra. Körülbelül kétszáz méter után, a jobb oldalon
az az apró, hosszúkás zöld-fehér épület a budatétényi benzinkút. A hely érdekessége, hogy
ez a legelső magyarországi benzinkút, és a mai napig az alapító család kezelésében működik!
1945 után a kommunista hatalom – minden más magántulajdonnal együtt – ezt is
államosítani kívánta, de a furfangos tulajdonos ezt úgy akadályozta meg, hogy bérbe adta az
állomást a kínai nagykövetségnek. Így a benzinkút egy ideig kínai fennhatóság alatt állt. A
töltőállomást később mégis elvették, és az állami olajcég az Áfor működtette, a család tagjai
pedig alkalmazottként dolgozhattak a saját kútjukon. Az 1989-90 évi politikai rendszerváltás
után, jogi huzavonát követően kaphatták vissza jogos tulajdonukat. A benzinkútról film is
készült, a Reuters pedig riportot közölt a történetéről.
http://mobile.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE6133SM20100204 (angolul)
http://film.indavideo.hu/video/f_motalko-egy_benzinkut_kronikaja (magyarul)
http://vimeo.com/29455515 (trailer with english subtitles)
A benzinkút megállója után, a buszon jelezni kell a leszállásjelző gombbal, mert az éles bal
forduló utáni megállóban le kell szállni!
Máris itt a Memento Park!

A visszautazáshoz választható a kék 101-es vagy a 150-es busz.
Néhány további tipp titkos helyekhez:
A 150-es busszal ne menj a végállomásig (Újbuda Központ), hanem szállj le egy megállóval
korábban a Kosztolányi Dezső téren! Az innen nyíló Bukarest utcában található a Tranzit Art
Cafe. Egy régi buszvégállomást alakítottak át, és egy nagyon hangulatos vendéglátó hely lett
belőle. Kiváló étel és italválaszték van, sokféle tea kapható, specialitásuk pedig a
mascarponés répatorta! A hely vasárnap és ünnepnapokon sajnos zárva.
http://tranzitcafe.com/
Innen a 49-es villamossal tudsz a belvárosba visszamenni.
Amennyiben a Memento Parknál a visszatéréshez a 101 vagy 150-es buszokat választod, a
Kelenföld vasútállomás (M4 metróállomás) megállóig utazz, ahol előbb menj végig a vasúti
sínek alatti aluljárón a közepes méretű teret találsz, közlekedési csomóponttal, ahol két
„titkos” helyet érdemes felkeresni:
1. A Vasút utca elején, a villamosok végállomásánál, a kissé riasztó külsejű bódésoron találod
a lángossütőt. Feltétlenül kóstold meg ezt a magyar tészta-specialitást, a lángost! Sokféle
kapható, de a „sima” (natur), illetve a tejfölös az igazi! Ha megkaptad, a pulton találsz egy
üveget, amiben fokhagymás lé van egy ecsettel. Ebből bátran kenj a saját lángosodra egy
keveset! Evőeszköz nincs, a kezed zsíros lesz, a leheleted pedig… fokhagymaszagú, de egy
nagy élménnyel gazdagodsz!
http://www.youtube.com/watch?v=-N20g08QpiE
2. Két sarokkal közelebb a magas házak irányába az Etele tér 3. számú házban van az Erdős
és fiai Cukrászda.
Igazi, kézműves termékek, régi, házias ízek, elfeledettnek hitt receptek. A város egyik legjobb
fagylaltja és különleges, saját sütemények kaphatóak itt.
http://www.facebook.com/ErdosEsFiaiCukraszda
A térről a 49-es villamossal, a 4-es metróval vagy autóbusszal tudsz a belvárosba
visszamenni.

