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Új híd a Dunán
2022-ben kezdődhet a Galvani híd építése
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Lassan újraindulhat Budapest

Nyitnak a játszóterek
a kerületben is MARAD
A JÁTSZÓTÉR
ISMÉT NYITVA TA
RT,

A korlátozások fokozatos feloldása jegyében
május 16-ától megnyitottak egyes budapesti
játszóterek, a gyerekek 18 év feletti kísérőinek kötelező az arc eltakarása. Nyitnak
a játszóterek a kerületben is, Újbudán 14
év felett kötelező a szájmaszk és a másfél
méteres szabály betartása.

E hét elejétől már Magyarország összes megyéjében
jelentősen lazított a teljes felhatalmazással rendelkező
kormány a veszélyhelyzeti korlátozásokon, beleértve
a korábban Budapesttel azonos megítélés alá eső Pest
megyét is. A fővárost illetően lapzártánk utánra, szombatra ígért döntést Orbán Viktor miniszterelnök. Ezt
megelőzően írásban megkérdezték Karácsony Gergely
főpolgármestert, valamint a kerületi polgármestereket,
időszerűnek tartják-e Budapesten a kijárási korlátozások feloldását, az élet fokozatos újraindítását – közölte

Mire tanított
a karantén?

Megváltozott érzések,
felértékelődött tárgyak

6

a kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
– Minden polgármester, akinek ismerem az álláspontját, a nyitás pártján áll, kormánypártiak és ellenzékiek is
– jelentette be ezt követő online sajtótájékoztatóján a főpolgármester, hozzátéve, hogy már előtte egyeztetett erről
az összes kerületből vagy a polgármesterrel, vagy az alpolgármesterrel. Karácsony Gergely később arra is emlékeztetett egy tévéinterjúban, a nyitáspárti álláspont úgy
alakult ki, hogy nem az államtól, hivatalosan kapták meg
az ehhez szükséges információkat. Maga részéről már
„tegnap” nyitott volna, tette hozzá. A főváros – saját hatáskörében – egy konkrét intézkedéssel is jelezte szándékát: hétvégén a gyalogosok és a kerékpárosok vehették
birtokba a pesti alsó rakpartot.
A főpolgármester már a kormányülés, illetve a később
megígért döntés előtt jelezte, hogy határozottan támogatja
a budapesti korlátozások fokozatos feloldását, ennek részleteit is kifejtette.
Folytatás az 5. oldalon

OSC: Kinn vannak
a vízből?
Új edző már van, de még nem
egyértelmű a jövő az OSC-nél
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Érettségi járvány idején

Maszkot osztottak Újbudán
a vizsgára érkezőknek
Újbuda képviselői és az önkormányzat munkatársai május
4-étől, az írásbeli érettségik első
napjától hat kerületi gimnázium
és egy kollégium előtt adtak
védőmaszkokat a diákoknak.
A végzősök arról számoltak be,
hogy az online oktatás során is
fel tudtak készülni a vizsgára.
A járványügyi veszélyhelyzet miatt ebben
a tanévben csak írásbeli érettségit rendeznek, a vizsgákat május 4. és június 17.
között, szigorú biztonsági előírások mellett tartják meg. Az első héten 9 órakor
kezdődő vizsgák legelső napján, a magyar
érettségi előtt, már 8 órától szájmaszkokat
osztottak az érkezőknek az önkormányzat
képviselői, illetve munkatársai a József
Attila Gimnázium, a Nemes Nagy Ág-

nes Gimnázium, a Bethlen
Gábor Gimnázium, a Széchenyi István Gimnázium,
a BGSZC Mechatronikai
Szakgimnázium, valamint
a Táncsics Kollégium előtt.
– Furcsa napra ébredtünk, ilyen még nem volt
az életünkben – mondta
az akcióban részt vevő Görög András. – A tanulóknak
úgy kellett érettségi vizsgát
tenni, hogy Magyarországon
veszélyhelyzet és kijárási
korlátozás van érvényben.
Újbuda Önkormányzata azzal szeretett volna segíteni
nekik, hogy a vizsganapokon minden kerületi érettségi helyszínen a koronavírus
elleni védekezéshez szükséges maszkokat adtunk a di-
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Az újbudaiak fegyelmezetten kezelik a járványt

Végre eljöhet
a fejlesztések ideje
Újbuda Önkormányzata minden tavasszal
nagytakarítást végez a közterületeken.
Ilyenkor zajlik le többek között a parkok
karbantartása, öntözése, a cserjék,
évelők, egynyáriak tavaszi gondozása,
a terek takarítása. A járványhelyzetben
mindez elkerülhetetlen módosításokkal
történhet meg. Erről, és a tervezett fejlesztésekről is kérdeztük Hintsch Györgyöt,
Újbuda városüzemeltetésért felelős
alpolgármesterét.

Mennyire írhatta át a járványhelyzet az idei munkálatokat a kerületben?

ákoknak – tette hozzá az önkormányzati
képviselő.
Az érettségire igyekvőknek most nemcsak a feladatok miatt kellett aggódniuk,
hanem a fertőzés miatt is, többségük azonban mégsem halasztotta őszre a vizsgát,
mert tanulmányaikat már szeptembertől
a felsőoktatásban szeretnék folytatni, illetve a felkészülési időszak végén még frissebb a tudásuk. Szentpéteri Zoltán, a József
Attila Gimnázium végzős tanulója is vállalta a kockázatot. – Csupán annyi problémám volt a járvány miatt, hogy nehéz volt
egy beadandó dolgozathoz nyomdát találnom, de végül sikerült megoldani – mesélte. Egy másik érettségiző, Vörös Döme
is úgy érezte, ilyen körülmények között is
rendesen tudott tanulni. – Kicsit nehézkesebb volt konzultálni a tanárainkkal, de
azzal, hogy nem kellett minden nap az is-

kolába jönni, sokkal több időt tudtunk fordítani a felkészülésre – fejtette ki a helyzet
előnyét.

D. B. S.

Ettől a korosztálytól
a járvány elvette annak
lehetőségét, hogy rendesen
elbúcsúzhasson tanáraiktól,
barátaiktól, az iskolától.
A ballagás idén elmaradt
vagy az interneten köszöntek
el a végzősöktől. Akad olyan
intézmény is, ahol úgy tervezik,
egy későbbi időpontban
megtartják az ünnepséget.

A válság alatt végig az az alapelvünk, hogy a városüzemeltetés lehetőleg a megszokott szinten működjön, az emberek mindennapjait, életét felborító veszélyhelyzetben
legalább a szűkebb környezetünk, élőhelyünk az ismert,
megnyugtató közeg legyen. Ha ezen a téren is hanyatlás
mutatkozott volna, az különösen rossz hatással lehetett
volna az egyébként is felzaklatott emberekre. Úgy gondolom, ezt a vállalásunkat többé-kevésbé tartani tudtuk. Még
ha nehezebbek voltak is a körülmények, és kicsit kevesebb
forrás, munkaerő jutott, igyekeztünk úgy működni, mint
a normális időkben. Elkezdődtek a tavaszi munkálatok,
rendben lezajlott a tavaszi nagytakarítás az Újbuda Prizma
szervezésében, kihelyeztük a muskátlikat, nyírják a parkokban a füvet, az utak kátyúzása is folyamatos. Remélem,

A védekezés érdekében kidolgozott szabályok az egészségügyi alapellátások (háziorvosi, gyermek háziorvosi, fogászati),
valamint a járóbeteg-szakrendelések működése körében továbbra is érvényesek.
Dr. Lehoczky Péter Gábor, a Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója elmondta,
az újbudaiakat eddig is a fegyelmezettség
és a szabálykövetés jellemezte, ennek kö-

szönhetően folyamatos és eredményes volt
a betegellátás.
A továbbiakban is a már meglévő és hatékony szabályok érvényesek mind a Szent
Kristóf Szakrendelőben, mind pedig a há-

ziorvosi szolgálat területén. A rendelőket
csak telefonos egyeztetést követően, a megadott időpontban lehet felkeresni. A háziorvosi és a szakorvosi rendelések ideje,
illetve telefonszáma a szentkristofrendelo.

hu honlapon megtalálható.
A rendelőkben folyamatos
fertőtlenítőszeres takarítást végeznek, a dolgozók
vírusölő kézfertőtlenítőt,
szükség szerint védőfelszerelést használnak.
– Határozottan érezhető a megnövekedett igény
az ellátásra, így a szakrendelő igyekszik a betegforgalmi szükségletek
szerint indítani a rendeléseket – mondta a főigazgató. Dr. Lehoczky Péter
Gábor azt is kiemelte,
hogy bár sikerült lelassítanunk a vírus terjedését,
a járvány még nem múlt
el, ezért nagyon fontos,
hogy továbbra is figyeljünk egymásra és magunkra, viseljünk
maszkot és gumikesztyűt. Kicsit fellélegezhetünk, ám nagyon lényeges az elővigyázatosság.

T. E.

várhatók

Talán már látszik a fény az alagút végén, így az idei fejlesztéseket hamarosan el tudjuk kezdeni.
Persze a válság idején is dolgoztak a szakemberek, elindítottunk
több tervezési és előkészítési folyamatot, most a kivitelezés ideje jöhet: a csökkentett kerettel is
lesznek játszótér-, parkfejlesztések, út- és járdaépítések több száz
millió forintos önkormányzati
forrásból. Számos beruházás pedig állami támogatással valósulhat meg, nagyon remélem, hogy
ezek a források továbbra is a renHintsch György: A válság alatt is folyt
delkezésünkre fognak állni, nem
a tervezés és az előkészítés, most végre
vonják el őket, mint esetleg más
átléphetünk a kivitelezés szakaszába
önkormányzatoknál. Ilyen például a Gyermekegészségügyi Centrum vagy Albertfalván a Bóbita
a kerület lakói, ha majd szabadon jöhetnek-mehetnek Újbu- Bölcsőde fejlesztése, ami nemcsak a kerületnek, hanem
dán, semmit nem fognak észrevenni abból, milyen nehéz a kormánynak is fontos kell, hogy legyen.
hónapok vannak mögöttünk.
Itt kell megemlíteni a déli körvasút vagy a Galvani híd
Persze voltak változások, korlátozások a közterületeken, ügyét, ahol együtt kell dolgoznunk az állammal és a főváde csak a legszükségesebb mértékben. A veszélyhelyzet- rossal, hogy ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor
ben is alapelv nálunk, hogy nem tiltunk, nem cél, hogy a lehető leghasznosabbak legyenek a kerület számára, a lehető legtöbbet hozhassunk ki belőlük, és a lehető legkevesebb negatív hatással legyenek az újbudai polgárok életére
és lakókörnyezetére.
A csökkentett keret
Budapesten és Újbudán amúgy is speciális a helyzet:
a
várost,
a kerületet ellenzéki politikusok vezetik, illetve
ellenére is megvalósulnak
azok, akik a nagypolitikában kormánypártinak számítaa játszótér- és parkfejlesztések, nak, nálunk ellenzékben vannak. De vannak a politikán
túlmutató ügyek, ahol szerintem szükséges az együttműaz út- és járdaépítések
ködés: egy bölcsődefejlesztésben például nincs ellenzék,
bárki azt érezze, be van zárva vagy el van zárva bármitől. pláne nem ellenfél vagy ellenség, itt partnerségre kell töAzt támogattuk, hogy bizonyos szabályok betartásával ki rekedni minden szereplőnek, ez a kerület érdeke. Nagyon
máshogy látjuk a világot akár az elődeinkhez, akár a korlehessen menni a parkokba, ami elengedhetetlen az egészségünk, fizikai vagy lelki állapotunk megőrzéséhez. A kerület lakói példás fegyelmezettséggel viszonyultak, viszonyulnak ehhez.

A vírus elleni védekezés mellett maradt-e forrás, tartalék a tervezett fejlesztésekre?

Újbudán folyamatos
az egészségügyi alapellátás
Május 4-étől kormányrendelet
alapján az egész országban
újraindították az intézmények
az egészségügyi alapellátásokat. Újbudán a járvány miatt
kialakult veszélyhelyzetben
sem állt le a betegek ellátása,
a Szent Kristóf Szakrendelő
és a háziorvosi szolgálat
folyamatosan vár mindenkit.
Május eleje óta a fokozatosság és óvatosság jegyében
bővülnek a rendelések.

Milyen munkák
idén és mikor?

Elkezdődtek a tavaszi munkálatok:
kikerültek a megszokott muskátlik, folyik
a parkok kaszálása és az utak kátyúzása

Őszintén el kell mondanom, hogy abból, amit év elején elterveztünk, nem tudunk mindent megvalósítani. A februári
költségvetést jelentősen át kellett alakítani az elmúlt hetekben. Létrehoztunk egy hárommilliárd forintos válságalapot
a kieső bevételek és a felmerülő többletköltségek fedezetére,
így több beruházást, fejlesztést el kell halasztanunk, hiszen
most nyilvánvalóan prioritást élvez a közalkalmazottak,
köztisztviselők munkájának megőrzése, az üzemeltetés,
a szociális segítség vagy a védekezés költsége. Abban azonban nagyon bízom, hogy ha további kormányzati elvonásokat nem fog a kerület megszenvedni, és ha nem a legdurvább
forgatókönyvek válnak valóra – amire szerintem most van
esélye Magyarországnak –, akkor lehetőségünk lesz ezt a zárolást újragondolni, és talán forrásokat tudunk visszacsoportosítani a fejlesztési, beruházási sorokra.

mányhoz képest, de reméljük – bár a válsághelyzet alatti
drasztikus elvonások és általánosan barátságtalan lépések
a kormány részéről egyelőre nem ebbe az irányba mutatnak –, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben a kerület
érdekében együtt tudunk gondolkozni és dolgozni. Mi erre
készen állunk.
Újbuda

TÖLTSD LE TE IS AZ
ÚJBUDA APPOT!

HÍREK I INFORMÁCIÓK I SEGÍTSÉGKÉRÉS

ujbuda.hu/app

Korlátozott örömök
Vidéken már egyre nagyobb mértékű a lazítás
Fotó: MTI/Balázs Attila

Magyarország legnagyobb részén már május
eleje óta lazább az élet,
mint a koronavírus-járványban leginkább érintett Budapesten és Pest
megyében.

Fotó: MTI/Varga György

Május 4-étől időbeli korlátozás
nélkül kinyithatott vidéken – Pest
megyét leszámítva – az összes
üzlet, bevásárlóközpont, de a 65
évnél idősebbek továbbra is csak
a 9 és 12 óra közti idősávban vásárolhattak mindenhol, az annál
fiatalabbak pedig az előtt vagy
után. (A helyi piacok nyitvatartási rendjéről, illetve arról, hogy ott
mikor várják az időseket, a helyi
önkormányzatok dönthettek.)
Látogathatóvá váltak a strandok, a szabadtéri fürdők, a múzeumok és az állatkertek. Az éttermek, kávézók, büfék, presszók

A vidéki enyhítések hatását
a fővárosban is lehetett érezni:
megteltek a parkok, sorok álltak
a fagyizók előtt

kerthelyiségeiben, teraszain már
bő két hete lehetett enni-inni.
Május 18-ától kezdve már a belső termekben is tartózkodhatnak
vendégek, ám az arc eltakarására
és a másfél méteres védőtávolságra vonatkozó szabályok érvényben maradnak – közölte a múlt
heti kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető

miniszter. Ugyanekkor megnyithattak a szabad területen lévő vidéki játszóterek, parkok (tapasztalatok szerint sok helyen ennek
már elébe mentek). A szállodák
és a panziók a megyékben fogadhatnak vendégeket.
A rendezvényekre vonatkozó
általános korlátozások még vidéken is érvényben maradtak,

az egyházi eseményeket viszont
már meg lehet tartani, csakúgy,
mint a polgári házasságkötés ceremóniáját és a temetéseket (a
megfelelő távolság mellett). Június 1-jétől azonban akár már 200
fős lagzik is rendezhetők vidéken.
Nézők nélkül, zárt kapuk mögött
sporteseményeket is lehet szervezni, és az amatőr szabadidős sportnak sincs akadálya. Mindezek
a lazítások május 18. óta az addig
Budapesttel azonos megítélés alá
eső Pest megyére is vonatkoznak
a kormány múlt heti döntése értelmében.

Vidéken már május második hétvégéjén beindult az élet, különösen
a kiülős vendéglátóhelyeken, vízpartokon. Budapesten (és Pest megyében) mindeközben hatályban
voltak a március 28-án életbe léptetett kijárási és nyitvatartási korlátozások, az ott élők kizárólag alapos
indokkal hagyhatták el otthonaikat,
ebbe a munkavégzés, egészségügyi
ellátás, vásárlás mellé belefért
az együtt élő családtagok közös
kimozdulása is. Az azért már a fővárosban is éreztette hatását, hogy
a korábbiakkal ellentétben nem
zártak le egyes népszerű zöld területeket (Margitsziget, Óbudai-sziget). A parkok megteltek az egykét méteres távolság megtartására
törekvő látogatókkal, kocogókkal,
a kispályákon fociztak, kosaraztak. A vendéglátóhelyek továbbra
is kizárólag elvitelre szolgálhatták
ki az érkezőket, de az amúgy is így
működő helyek, kávézók, fagyizók
forgalma láthatóan megélénkült.
Korábban a kormány azt kommunikálta, hogy a budapestiek nem
mehetnek el a vidéki nyaralóikba,
ez végül úgy tisztázódott, hogy
természetesen mehetnek – ennek
megfelelően helyi beszámolók szerint sok üdülőhelyen majdnem rendes előszezoni víkend volt.

Május 11-étől húsz vidéki helyszínen újrakezdődtek a márciusban felfüggesztett közlekedési vizsgák az Innovációs és Technológiai
Minisztérium döntése alapján. A résztvevők korlátozott létszámban, védőfelszerelésben tehettek
számítógépen elméleti, illetve gépjárművön
gyakorlati vizsgát. A közlekedési vizsgák és utánképzések Budapest és Pest megye kivételével
az egész országban újraindultak. Az egyes helyszíneken kizárólag azokat fogadták, akik életvitelszerűen is az adott megyében élnek, budapesti
lakosok tehát máshol sem vizsgázhattak.

Mert EZT
nem lehet
minden nap
csinálni.
Eddig közel 30 millió forintot gyűjtöttünk össze,
amelyet védőfelszerelésekre költöttünk.

Most az újbudai bölcsődékbe és óvodákba szeretnénk
ÁLLANDÓ, ÓZONGENERÁTOR FERTŐTLENÍTŐKET venni,
hogy gyermekeink a legnagyobb biztonságban játszhassanak.

TE IS

SEGÍTHETSZ.

Újbuda

VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY,

OTP Bank 11711034-20084376

aktuális

5 | 2020. május 20. |

Lassan újraindulhat
Budapest is
Lesznek napközis
táborok

specifikus szabályok megalkotásával
újra kinyithatnának az üzletek és a vendéglátóhelyek. A fizikai távolságtartás
lehetőségétől és a résztvevők közötti
kontaktustól függően fokozatosan újra
lehetővé kellene tenni a közösségi, kulturális és sportrendezvények szervezését. Folyamatosan figyelni kell azonban,
hogy miként hat a korlátozások lazítása
a járvány alakulására.

Karácsony Gergely: a főváros újranyitását
úgy kell megtervezni, hogy a járvány
újbóli visszatértére is reagálni tudjunk

Folytatás az 1. oldalról

A Budapest Restart: Javaslatok a főváros
felelős újranyitásához címmel a főváros
honlapján közzétett, Karácsony Gergely
által jegyzett dokumentum alapvetése
szerint a főváros fokozatos és óvatos
újranyitását úgy kell megtervezni, hogy
a járvány újbóli belobbanására, esetleges szezonális visszatértére is reagálni
tudjanak.
A hétköznapok rendje a következő feltételek teljesülése esetén állítható helyre:
• az új fertőzöttek száma alacsony szinten
stabilizálódik;

Fotó: MTI/Sóki Tamás
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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• a tesztelés tömeges és folyamatos, ezek
adatai nyilvánosak és alátámasztják
az újranyitás lehetőségét;
• felépülnek a szükséges egészségügyi tartalékkapacitások, és senki nem eshet el
olyan ellátástól, amelynek elmaradása
maradandó egészségromlást okozna;
• továbbra is fegyelmezetten betartjuk
az ismert biztonsági intézkedéseket (higiénia, száj- és orrvédő eszközök viselése, távolságtartás).
Ha a kormány úgy ítéli meg, hogy a fenti feltételek teljesültek, akkor az eddigi korlátozó intézkedések lazításával,

– Az ottalvást nem igénylő
gyermektáborokat nyáron
meg lehet tartani – ismertette
a kormány döntését Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter. A hónap végén
a járványügyi helyzet ismeretében döntenek az ottalvós
táborokról is. A miniszter
megerősítette: június 2-áig
nem lesz iskolai oktatás
Magyarországon. – A tanév
lezárásával akkor sem lesz
gond, ha a diákoknak már nem
kell visszatérniük júniusban
az iskolákba – tette hozzá.

A főpolgármester ragaszkodik a folyamatos,
tömeges és nyilvános teszteléshez

Nem!
Nincs
egyedül.

BÁNTALMAZÁS? MEGALÁZTATÁS?
FENYEGETÉS A NÉGY FAL KÖZÖTT?
CSAK EGY POFON?
Ha Ön is átélte és segítségre szorul, vagy családon belüli
erőszakos eseményt sejt, lát vagy hall, kérjük, szintén
forduljon segítségért a lenti telefonszámok bármelyikén!

+36 30 459 5090

NANE
Alapítvány

+36 80 505 101

Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat

+36 80 205 520

Újbudai Humán
Szolgáltató
Központ Krízisvonal

Gyermekbántalmazás
esetén Kék-vonal

116 000
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Kiállítóhely lesz
a kelenföldi állomásból

Megváltozott érzések, felértékelődött tárgyak

Mire tanított
a karantén?
Minden rosszban meg kell látnunk a jót.
A világjárványt és a vele járó szörnyűségeket ugyan senki nem kívánta, de el kell
ismerni, sok olyan dolgot is felszínre hozott,
ami mindenkinek hasznára lehet.

Hogy mire tanított meg minket a karantén? Elsősorban
arra, amire Douglas Adams Galaxis útikalauza: ne pánikolj! Elképedve néztük, ahogy az első napokban elfogyott
a boltokból a vécépapír, a szalvéta, a cukor és a liszt. Sokan ugyanis a legrosszabbra készültek, arra számítva, hogy
teljesen megáll az élet. Az igazán előrelátók valószínűleg
már január–februárban beszerezték maguknak a maszkokat, fertőtlenítőszereket, mert a koronavírus magyarországi
megjelenését követően ezek rögtön kifogytak az üzletekből,
gyógyszertárakból. Néhány nap, néhány hét múlva azonban
újra lehetett kapni szinte mindent, teljesen feleslegesnek bizonyult felhalmozni otthon bármit is.

Mindennapi kenyerünk

Sokan úgy gondolták, ha nagyon nagy a baj, és bezárnak a boltok, akkor legalább kenyeret sütnek odahaza, ám azzal kevesen számoltak, hogy az élesztő hiánycikk lesz, mert a gyártók
nem tudtak lépést tartani a megugró kereslettel. Az eltökéltek ekkor sem adták fel: a nagymamák tudását felelevenítve,
internetről tanulva megjelent az új házi kedvenc, a kovász.
Ez olyan, mint egy kisállat, szeretgetni, nevelgetni, etetgetni kell, különben elpusztul. Ráadásul nem lehet egyik napról
a másikra kenyeret dagasztani vele, sőt, az olyan konyhákban, ahol keveset sütöttek addig, nincs elegendő élesztőgomba a levegőben, ezért hiába csinál a kovászra vágyó kezdő
mindent profin, az első sütés csalódás lesz. Az sem
mindegy, milyen lisztet használ az ember.
Sokan hamar rájöttek, hogy a hipermarketekből kitargoncázott raklapnyi finomlisztből soha nem
lesz olyan gyönyörű és ízletes
kenyér, mint a pék influencer
videójában. Ezek után kiürültek a bioboltok, kenyérlisztet
áruló szaküzletek polcai, ha
érkezett utánpótlás, már aznap
mind eladták. A szemfülesek feliratkoztak a boltok közösségi oldalaira, ahol a forgalmazók jelezték, ha új
szállítmány érkezett – lehetett telefonálni, félrerakatni, rohangálni.

nem csúszkáló maszkot, teletömte a kocsiját és a zsebeit fertőtlenítőgéllel meg -spray-vel, akkor szembesülhetett azzal,
hogy nem kap levegőt, iszonyúan viszket az orra – de nem
szabad hozzáérni –, a pénztáros pedig semmit nem ért abból,
amit kérdez.
Ezt is megszoktuk valahogy, mert túlélésre játszunk. Ma
már szemről ismerjük meg egymást az utcán, kézfogás helyett a könyökünket ütjük össze, mi több, néhányan „lábfogási” technikákat is megtanultak. Legtöbbször marad azonban
a legalább másfél méter távolság. Persze a zöldségmérlegnél
nyakamba lihegő idős úr még lehet, másfajta mértékegységet tanult anno, ha pedig túl nagy távolságot
hagyunk a pénztár előtti sorban, akad, aki lefelezi
a távolságot, és simán beslisszol elénk.
Azért nem csak bosszankodni lehet egy
bevásárláskor, mert az emberi kreativitás
határtalan. Jómunkásemberek jelentek
meg a műhelyben kiszolgált filteres
csodákkal, atomtámadás ellen is védő
gázálarcokkal. A másik véglet meg
tényleg felkötötte a kiszuperált melltartót az arcára. Egy biztos, komoly divatja is lett a szájmaszkoknak. Virágos,
színes, vicces alkotások terelik el figyelmünket a pánikról, némelyikük kifejezetten
szexi. Kiemelik viselőjük tekintetét, megmutatják
rejtett egyéniségüket, és csak sejteni engedik arcának valódi vonásait.

Maszkabál

A közösség hiánya

Mivel családunkban sok az egészségügyi dolgozó, meg sebészkesztyűből is volt itthon egy nagy dobozzal, én eleinte
nem izgattam magam a védőfelszerelés miatt. De a kesztyűről
kiderült, hogy nem rendszeres használatra tervezték, könnyen
elszakadt, így gyorsan kiürült a doboz. Egy bioboltban találtam erősebb, mosható, többször használható kesztyűt, azóta
is remekül szolgál, de az okostelefon érintőképernyője ebben
már nem kezelhető. Lehetett headsetért szaladni, hogy legalább a bevásárlókocsit tolva fel tudjam venni az otthonról
érkező extra infókat, hogy mi maradt le mégis a gondosan
összeállított bevásárlólistáról.
A legtöbb gondot azonban a maszk beszerzése és (el)viselése jelentette mindenkinek. Újbudán is nekiálltak az óvónők,
az ügyesebb háziasszonyok textilmaszkokat készíteni, akkor
meg a gumipánt lett hirtelen hiánycikk, de sokan ezt is megoldották valahogy. Amikor aztán az emberfia végre felhúzta
a nem szakadó kesztyűt, felöltötte a tökéletesen illeszkedő,

Karanténtárgyak

A Néprajzi Múzeum felhívást hirdetett Karanténtárgyak címen, hogy online
látogatóik küldjenek fényképeket olyan
eszközökről, amelyek szerepe a vészhelyzet
alatt felértékelődött. Hangszerek, vasalók,
informatikai eszközök, mobiltelefontartók
szerepelnek a bőséges online kiállításban,
és persze olyan kézműves alkotások is,
amelyek elkészítésére most jutott végre idő.

Miután rájöttünk arra, hogy éhen nem halunk, és talán a vírusfertőzést is megússzuk, a bezártság érzését kellett enyhíteni. Előkerültek a régi sporteszközök, ezer éve nem használt
társasjátékok – eredetileg azzal a céllal, hogy a családtagok ne
menjenek egymás agyára, hátha a közös játék majd segít ebben, de egy durva Ki nevet a végén parti után kialakuló hangulat láttán ez nem biztos, hogy jó megoldás. Az esti közös
meseolvasás, fektetés ott is családi program lett, ahol eddig
nem volt rá lehetőség, a régebben túlórázó apukák most segít-

Miután rájöttünk arra,
hogy éhen nem halunk, és
talán a vírust is megússzuk,
a bezártság érzését kellett
enyhíteni
hetnek a tanulásban. A gyerekek ennek általában örülnek; ha
majd minden visszaáll a régi kerékvágásba, különösen nekik
lesz nehéz lemondani a sok közös élményről.
Hiányoznak a barátok, rokonok, sőt, egy idő után már
a kollégák is. A sporttársak, klubtársak, ivócimborák is mély
letargiába süllyednek, aztán a home office gyakorlatába beépülő videós konferenciás megoldás után látni akarjuk már
a távoli unokahúg első lépéseit, a nagymamát vagy a régi osztálytársat is. Internetes közösségek, kulturális szereplők egyre komolyabb videós tartalmat szeretnének közreadni, akár
élőben, ám a laptop kamerája gyengébb, mint a mobilé, az vi-
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Újbuda 20 millió forinttal járul hozzá a felújításhoz
Megkezdődhet a kelenföldi állomásépület felújításának előkészítése; a Közlekedési Múzeum
koncepciója szerint vasútmodelleket és terepasztalokat bemutató kiállítóhely és új közösségi
tér lehet belőle.

szont hamar lemerül. A megoldás:
rendeljünk profi webkamerát. No de
ez másoknak is eszébe jutott. Sajnos
nagyon sokaknak. A webáruházak
üresek, offline sem biztos, hogy talál kamerát, aki 9 és 15 óra között
nyakába kapja a várost. Kínából
hónapokig jön a legtöbb csomag,
ha egyáltalán megérkezik, meg kinek van most kedve éppen Kínából
rendelni?
A net lassú, bár talán nem pornót
néznek manapság a legtöbben. Koncertekre vágyunk, régi találkozók,
kulturális események képeit játs�szuk le ismét magunknak, táborozni, utazni szeretnénk, újra, korlátozásoktól mentesen. Az már a vég,
amikor hiányozni kezd a mozgólépcső előtti totyorgás, a „felférek-e
még erre a buszra” érzés, de bizakodunk, hogy hamarosan
újraindul az élet.
Rádióamatőrként döbbenetes megélni, hogy a kihalt sá
vok újra megtelnek élettel. A kiveszőfélben lévő hobbi reneszánszát éli, még a CB-s világ is felélénkül. Fiatalok, teljesen
kezdők csatlakoznak az esti éteri beszélgetésekhez, egyre
több antenna kerül fel a háztetőkre, ezer éve nem hallott operátorok porolják le a berendezéseket, és szólalnak meg újra.
A véletlenszerű találkozás varázsát ugyanis nem pótolja
az internet, meg talán sokan attól is félnek, mi lesz, ha már net
sem lesz. Mert a kommunikáció szintén létszükséglet.

Százmillió forintból kezdődhet meg a kelenföldi vasútállomás százharminc esztendős épületének átfogó műszaki állapotfelmérése és rekonstrukciójának tervezési
folyamata – közölte a Közlekedési Múze-

um. A tervezési munkák során a Közlekedési Múzeum partnere az Építész Stúdió
lesz (az ő nevükhöz fűződik egyebek közt
az FMH Fővárosi Művelődési Ház tervezése is).
A projekt finanszírozásának 20%-át,
azaz 20 millió forintot Újbuda önkormányzata biztosítja. Bár az elmúlt hetek-

ben olyan téves hírek, állítások is megjelentek, amelyek szerint a kerület kihátrált
az együttműködésből, az önkormányzat
lapunk és a partnerek felé is egyértelművé
tette: a Kelenföldi vasútállomás felújítására
szánt 20 millió forint az eredeti, sőt a veszélyhelyzet miatt módosított költségvetésben is hiánytalanul rendelkezésre áll.
A régi kelenföldi indóházat a MÁV
bezárta, miután eredeti funkcióit már
elvesztette, a 4-es metró átadása óta
a jegyvásárlást és az egyéb szolgáltatásokat
az aluljáróba helyezték át. A Közlekedési
Múzeum kulturális és közösségi funkciókra tenné alkalmassá
az épületet, illetve
egy vasúti fókuszú
kiállítóhelyet akar
ott kialakítani tematikus programokkal,
a családok és a vasútbarátok körében
népszerű terepasztalokkal, modellekkel.
Várhatóan ide kerülnek a megszűnt
Andrássy úti Miniversum egyes terep
asztal-elemei és modelljei, amelyeket
a Közlekedési Múzeum megvásárolt.
Itt lesz látható többek között a Nyugati pályaudvar, a zuglói és a győri vasútállomás
kicsinyített mása is. Emellett bemutatják
majd a múzeum gyűjteményében található
világhírű 1:5 méretarányú vasúti modellek egy részét, ezek között száz–százötven éve készült alkotások is vannak.

Új tulajdonos
a Karinthyban?
A Magyar Teátrumi Társaság
(MTT) érdeklődik a Karinthy
Színház iránt – derült ki
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) által
május 5-én nyilvánosságra
hozott, az előadó-művészeti
szervezetek többlettámogatásáról szóló döntési listából.
A Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház
igazgatója által vezetett Magyar Teátrumi
Társaság Közhasznú Egyesületnek ingatlanvásárlás támogatás címszó alatt 300
millió forintot ítélt meg az Emmi „a Karinthy Színházzal összefüggésben”.
A tavaly novemberben elhunyt alapító, Karinthy Márton úgy rendelkezett,
hogy lánya, Karinthy Vera mellett Kerekes-Katz Petra és Major Attila ügyvezető
vigye tovább a Karinthy Színház ügyeit,

a művészeti vezető pedig Földes Eszter
színésznő lett – számolt be lapunk januárban. A fidelio.hu szerint Földes Eszter
márciusban jelentette be, hogy a továbbiakban nem őt bízzák meg a színház művészeti vezetésével, majd Kerekes-Katz
Petra is távozott. Karinthy Vera közleményt adott ki, hogy „tárgyalások folynak a színház jövőjéről, a támogatások
lehetőségeiről”. Április elején a Népszava körképben foglalkozott a járványveszélyben bezárt magánszínházakkal,
ebben Oberfrank Pál, a veszprémi Petőfi
Színház igazgatója, az MTT alelnöke úgy
nyilatkozott, „a Karinthy Színház nemzeti kulturális érték, amely nem szabad,
hogy veszélybe kerüljön. Ezért is indult
el egy közös gondolkodás, hogy az állam miként tudna segítő kezet nyújtani
a Karinthynak”. A témában következő
számunkban megszólaltatjuk a Karinthy
Színház és az önkormányzat képviselőit.
Újbuda

MTI/Újbuda

Egy kicsi mozgás

Az otthongubbasztás, a mozgás hiánya most azokból is
sportolót csinál, akik eddig kevésbé edzettek rendszeresen.
Hétvégenként a fővárosban majdnem annyian kerékpároztak, mint a bringás felvonulások idején, pedig nem is hirdettek semmiféle rendezvényt. A bezártságból szabadulás
vágya, a tavasz sokakat a természetbe hív. A kevésbé látogatott helyek felkeresése, a családtagokkal túrázás talán a legkevésbé veszélyes kültéri mozgásforma, főleg ha a helyszínt

saját gépjárművel közelítjük meg, és másokkal találkozva
betartjuk az előírt távolságot. A legbiztonságosabb azonban otthon sportolni, ki is kerültek a lomtárakból a félretett
szobabiciklik, haspadok, futópadok, a teraszokon, erkélyeken egyre többen jógáznak vagy végeznek online követhető
edzésprogramot.

OTTHONÁPOLÁSI
TÁMOGATÁS
50 EZER FORINT
EGYSZERI
TÁMOGATÁS
A KÓRHÁZBÓL
HAZAKÜLDÖTT
ÚJBUDAI
BETEGEKNEK

Javítási lehetőség

Pali bácsi hív, az Újbuda Ezüstkar citerása. Miután megbeszéljük, hogy mindenki jól van, jókedvre derít: a kerületi
nyugdíjasokból álló énekkar nem szűnt meg létezni a járvány idején. Karnagyuk elérte, hogy online is próbáljanak,
többször egy héten, így ha a találkozás még várat is magára, a hangulat biztos sokakat feldob, ahogy a közös éneklés
öröme is. Megemlíti azt is, hogy felesége, aki a 60+ tornájára
járt rendszeresen, most otthon, az internet segítségével végzi
a gyakorlatokat.
Nem vagyok idealista, de talán kicsit jobb világ jön el
a járvány után, toleránsabb, emberközpontúbb társadalommal. Hiszen most mindenki a saját bőrén tapasztalhatja
meg, hogy rossz mások nélkül, bezárva élni. Liszt, kenyér
van, élesztőt is lehet végre kapni, esetleg még webkamera
is lesz, de nagyon hiányzik az a normális, közösségi élet,
amiben eddig éltünk, amit nem tudunk pótolni, netről letölteni, és semmilyen boltban sem kapható.
D. B. S.

BEMUTATKOZIK
A BUDAI GASZTROENTEROLÓGIAI CENTRUM
Dr. Szőnyi Mihály vagyok, gasztroenterológus, a Budai Gasztroenterológiai Centrum vezetője. Azzal a céllal hoztuk létre
rendelőinket Budapesten a XI. kerületben a Fehérvári úton
és a Savoya Parkban, hogy családias hangulatú, ugyanakkor
modern környezetbe hívjuk azokat, akiknek gasztroenterológiai kérdésekben nyújthatunk segítséget. Rendelőnkben
innovatív megoldásokkal, modern eszközállománnyal segítjük szakértő kollégáinkat, akik tudása és betegközpontú
hozzáállása a minőségi szolgáltatásunk alapja.
Komplex szemlélet, szaktudás, innováció és empatikus
hozzáállás: ezek az alapvető értékek, amelyek köré a Gasztroenterológiai Centrum épült. Az alapításkor az volt a célunk,
hogy olyan rendelőt hozzunk létre, ahol igazi családias, közvetlen hangulattal, humánus hozzáállással segítjük betegeink gyógyulását. Kiemelten fontos számunkra, hogy pácienseink számára teljes körű ellátást biztosítsunk, alapvető
szemléletünk, hogy ezt szükség esetén nemcsak egy orvos
szakértelme, hanem az egyedi esetre összeállított csapat
(például pszichológus és dietetikus) segíti, így a diagnózis
és a gyógyulás egy teljes szakértő csapat kezében van.
Fontos számunkra, hogy a tudomány eszközeivel biztosítsuk a gyors és fájdalommentes vizsgálatot és segítsük
a gyógyulást: munkánk során pácienseinknek lehetőségük
van bódításban vagy altatásban végzett vizsgálatokat kérni.
Kollégáink minden nap azért dolgoznak, hogy a betegeink jó
érzéssel, problémáikat biztos szakértő kezek gondozásában
tudják és nyugodtak lehessenek afelől, hogy hozzánk bármilyen panasz esetén fordulhatnak. Csapatunkban gyermek-,
és felnőtt gasztroenterológus, aneszteziológus, endoszkópos szakasszisztens, dietetikus, pszichológus és sebész
kollégák dolgoznak.
MIÉRT VÁLASSZON MINKET?
• megbízható szakértelem, tapasztalt orvoscsapat
• családias hangulat, modern környezet
• szűrések, pontos diagnosztika
• kezelés, hosszútávú gondozás
Hitvallásunk: mi a Budai Gasztroenterológiai Centrumban
szívvel-lélekkel a betegeinkért dolgozunk! Ismerjen meg
minket és legyen a partnerünk! Jelentkezzen be hozzánk!
Már a Savoya Parkban is várjuk!

Jelentkezés és információk:

+36 1 372 4566

fókusz
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Előkészületben
a Galvani híd
2022-ben kezdődhet az új Duna-híd építése

Ez év végéig kell döntést
hozni az Újbudát
Ferencvárossal összekötő Galvani hídról levezető utak nyomvonaláról.
A XI. kerületi szakaszon
nem lesznek alul- vagy
felüljárók.
A Galvani híd megépítéséről idén
február végén született megállapodás a főváros és a kormány között
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa
(FKT) ülésén, erről akkor Vitézy
Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BKF) vezérigazgatója számolt be a Facebookon. Ő mutatta be
a híd és a kapcsolódó utak terveit,

a forgalomcsillapítási lehetőségeket, a villamosfejlesztések koncepcióját – összességében, hogy mi
szól a Galvani híd mellett. (Az új
déli Duna-híd lehetséges verziójaként korábban egy albertfalvai híd
is szóba került.)
– A Galvani híd és a hozzá csatlakozó körút a belváros elkerülésével köti majd össze a városba
nyugatról és délkeletről befutó
főútvonalakat és autópálya-szakaszokat – emelte ki a vezérigazgató. Tehermentesíti a Könyves
Kálmán körút–Rákóczi híd útvonalat, ennek nyomán a Rákóczi
híd és a Petőfi híd jelentős közúti
forgalmat vehet át a belvárosi hidakról.

A XI. kerületi Galvani utca
és a IX. kerületi Illatos út közti,
a Csepel-szigeten átvezető híd
évtizedek óta fel-felbukkant a főváros, illetve a kormány terveiben, 1991-ben például az 1996-ra
megpályázott, később lemondott
világkiállítás kapcsán került

szóba – emlékeztetett korábban
az Index –, akkor azonban végül
a Lágymányosi (ma Rákóczi)
híd épült meg. Az elképzelést
2016-ban vette újra elő az Orbán-kormány a 2024-es olimpiai
pályázat részeként, és azután sem
mondtak le róla, miután azt 2017-

fókusz
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UNStudio és a Buro Happold
Engineering konzorciuma nyerte meg, a Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja (KKBK)
2019 januárjában kötött velük
szerződést. Az állami beruházás-

Az olimpiai pályázatot
visszavonták,
de a híd terve tovább élt
ban épülő híd tervei és engedélyei
2021-re készülhetnek el.
A kapcsolódó utakról még zajlanak a viták, és mint Vitézy is
elismerte, sok aggály hangzott
el az új városi körút esetleges
autópálya jellege miatt. Arra törekszenek, hogy az városi főútként működjön, szintbeli csomópontokkal – kivéve a vasúti
és HÉV-vonalak keresztezéseit
–, gyalogosátkelési lehetőségekkel. Újbudán, a Fehérvári
út és a Galvani híd között sem
lesznek közúti alul- vagy felüljárók, a Fehérvári út és a Gubacsi út között pedig villamospálya is épül.

A levezető utak lehetséges
nyomvonalának hat változata van; ha ez év végéig nem
születik megegyezés a főváros
és a kormány között – közölte

ben – a Momentum népszavazási
kezdeményezése nyomán – vis�szavonták.
Kormányhatározat
született a fent említett útvonalon
létesülő, a kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 sávos Duna-híd
építéséről, és nemzetközi tervpályázatot írtak ki. Ezt a holland

Az úthálózat budai
szakaszának kialakítása















teljes hosszban (Fehérvári út–
Gubacsi út) egységes elvű keresztmetszeti kialakítás, a lokális beépítési
viszonyokhoz igazodóan
járdaszélesség mindkét oldalon
minimum három méter,
mellette zöldsáv
irányhelyes, védett kerékpárút
mindkét oldalon
közösségi közlekedési sáv mellett
minimum öt méter
zöldsáv, városias fasorok
városias lakótömbök
új feltáró utcák kialakítása
széles hídfőtér, zöld terület növelése
a Galvani út építészetileg rendezett
városi tengellyé válása, déli oldalán
park kialakítása
északi és déli oldali kisajátítás közel
szimmetrikusan
lokális szűkületek a Fehérvári úti
és a Budafoki úti saroképületek
megtartása érdekében

Kedvező hatások Újbudára


a Duna-part és a Fehérvári út
közötti terület- és ingatlanfejlesztési
sáv jelentős értéknövekedése,
Újbuda fejlesztésének
előmozdítása déli irányban



barnamezős területek
megújulásának előmozdítása



villamosközlekedés és kerékpáros
közlekedés vonzóbbá tétele



közvetlen közösségi közlekedés
Gazdagrét–Őrmező
és Csepel, Dél-Pest között



Duna-parti sétány kialakítására irányuló kerületi projekt
felértékelése



a Rákóczi híd és a Petőfi híd
érzékelhető tehermentesítése,
a Rákóczi híd környéki utcahálózat
tehermentesítése, a Petőfi híd
környéki úthálózat városiasabbá
tételének lehetősége



a Budafoki út belső,
Szent Gellért térre vezető
szakaszának forgalomcsillapítási
lehetősége

Újbuda

FOLYAMATOS EGYEZTETÉS
A Budapesti Fejlesztési
központtAL

A kerület vezetői, főépítésze és önkormányzati
képviselői végigjárták a Galvani utcát, hogy
személyesen győződhessenek meg arról: a tervezett híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztése
a környéken élők és az erre közlekedők érdekeit
és kényelmét is szolgálja-e majd.
A bejárás során megállapították, hogy a beruházás mindenképpen javítani fog a Duna ezen
partszakaszának állapotán, a tervezett villamosvonal pedig egy új környezetbarát összeköttetést
kínál Csepel és Ferencváros irányába.
Sok kérdés merült fel ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy az – előzetes hatástanulmányok
alapján – napi 55 ezerrel nagyobb gépkocsiforgalmat elbírja-e a kiszélesítésre váró Galvani
utca. Az önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy a Szerémi úti kereszteződésben egy
felüljáró építésével csökkenthetőek-e a torlódások.
Fontos, hogy minél több zöldterület maradjon
a beruházás végén is ezen a környéken.
Dr. László Imre polgármester kifejtette: kiemelt
kormányzati beruházásról van szó, így csekély
beleszólásunk van a folyamatba, de rendszeresen
egyeztetünk a Budapest Fejlesztési Központtal,
hogy megnyugtató válaszokat kapjunk aggályainkra. A beruházással kapcsolatos döntésekről
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a kerület lakóit.

Új villamosvonal,
bicikliutak, tehermentesítés
Újbudán az új Duna-híd megépülésével
új villamosvonal, új közlekedési kapcsolatok, kerékpárutak, zöld felületek
jöhetnek létre, új Duna-parti sétányt
lehet kialakítani.

korábban a BKF vezetője –, akkor az új körút a híd megépítésekor Pesten átmenetileg a Soroksári útnál ér majd véget.

Tovább bővül a kerékpáros hálózat
Újabb újbudai helyszínen alakított ki kerékpársávot a főváros: a Villányi úti 1,7
kilométer hosszú szakasz közvetlenül
csatlakozik az április eleje óta használható Bartók Béla úti biciklisávokhoz. Ezzel
biztonságosabban megközelíthetővé válnak a Villányi út mentén található MOL
Bubi kerékpárgyűjtő-állomások, miközben az autók által használható forgalmi
sávok száma nem csökken – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A Villányi úti kerékpársáv létrehozása
régóta szerepel a tervekben, eddig is sokan bicikliztek a Szentimreváros egyik
fő útvonalán. A Fővárosi Önkormányzat
folyamatosan figyeli az új sávok használatát, azok véglegesítéséről a tapasztalatok
tükrében egyszerre, várhatóan nyár végén
hoz majd döntést.
A járványügyi veszélyhelyzetben megváltozott közlekedési szokásokra reagáló kerékpáros fejlesztések jellemzően

A közlekedők véleményére kíváncsi a BKK

a leginkább hiányzó szakaszokat pótolják – hangsúlyozta a BKK. A széttöredezett budapesti hálózat egységessé válik,
és nemcsak a belvárosban lehet kön�nyebben biciklizni, hanem a külső kerületekből is egyszerűbb elérni a belvárosi
célpontokat.
A BKK a már használatba vett Bartók
Béla úti és Tétényi úti biciklisávokkal
kapcsolatban kíváncsi a közlekedők véleményére: mennyire tartják biztonságosnak az új rendet, milyen észrevételeik vannak. A kérdéssor a https://bkk.hu/
tarsadalmi-egyeztetes-uj-kerekparos-letesitmenyek/ linken érhető el, a válaszokat 2020. május 31-éig várják. A BKK
és a fejlesztéseket kivitelező Budapest
Közút figyelemmel kíséri kerékpársávok
használatát, és dönt a szükséges korrekciókról, ezt a munkát segíthetik a felmérésben részt vevők.
BKK/Újbuda
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Úgy látom, nagy
a kapkodás

OSC: Kinn vannak
a vízből?

A koronavírus-járvány mindan�nyiunk életét megváltoztatta.
Napjaink otthonainkban telnek,
szokásainkat felülírták a korlátozások. A kéthetente megjelenő
Közeli című sorozatban Juhász
Anna, Újbuda kulturális nagykövete Újbuda neves alkotóit
kérdezi arról, hogyan változott
az életük, miben alakultak
át mindennapjaik. Van-e
számunkra hasznos tanácsuk,
gondolatuk? A sorozatban Spiró
György Kossuth-díjas és József
Attila-díjas is megszólalt.

Hogyan érinti az életedet a mostani
helyzet? Az írás, az alkotás társul az

otthoni munkával, mégis azt
sejtem, hatással van rád.

Nagy szerencsém volt, hogy
az új darabomhoz minden anyagot össze tudtam gyűjteni, és még
éppen befejeztem. Egy csomó
könyv nálam rekedt, mert bezárták a könyvtárakat. A 20. század
második felét próbáltam megírni
egy tragédiában, amely a magyar
politikai szférában játszódik,
valóban élt szereplőkkel. Hatvanheten vannak, de úgy 25–30
színésszel elő lehetne adni. Most
persze úgysincs színház egy ideig, aztán pedig már más lesz érdekes.

Hogyan állsz a kialakult állapothoz? Szerinted mennyire
volt várható?

Polgármester: fenntarthatóbb
és igazságosabb gazdasági
modellre van szükség az élsportban

A közelmúltban felröppent a hír, hogy Újazon dolgoznak, hogy minden újra a hetában van azzal, hogy az élsport támogatást kíván megvalósítani. A polgármester
buda egyik legsikeresebb csapata, a járvány
lyére kerüljön. Szerződések előtt állnak,
tása Magyarországon legnagyobb részben
a diák- és szabadidősportokat emelte ki,
miatt most véget ért csonka
új támogatókkal tárgyalnak, ezért még
az állam feladata. Az adott sportámert egy jól működő rendszerben
bajnokságot veretlenül
nem szeretnének nyilatkozni ebben
gak országos szövetségei osztaz élsport támogatása leginvezető, emellett a LEN
a képlékeny helyzetben. Becsey
ják el az állami támogatást
kább az állam, a tömegKupában is kiválóan
Péter ígéretet tett arra, hogy
a klubok között, ráadásul
sporté pedig az önkorszereplő OSC férfi
amint konkrétumokkal tudegy nemzetközi sikeremányzatok feladata.
v ízi labdacsapat
nak szolgálni, sajtótájékozket felmutatni képes
László Imre úgy
mögül
kiháttatón adnak választ minden
látványsportág,
mint
érzi, nem szabad senrált a főszponkérdésre.
például a vízilabda,
kit sem hátrányba
zor, az A-HÍD
Megkérdeztük dr. László
a tao-pénzekből is kell,
vagy előnyös helyZrt, és napokkal
Imrét, Újbuda polgármeshogy kapjon számottevő
zetbe hozni az önkorLászló Imre szerint hibás
később
beállt
terét is az ügyről. Egykori
támogatást. – Minden
mányzati sporttámoegy csapat működését
a Vasas vízilabdásportvezetőként ő nem csak
más „talált pénz”, ami
gatások elosztásánál.
egyetlen szponzortól
sai mögé. Az első
a politikai perspektívát ismefontos része lehet az adott
A kerület vezetője a koVarga Dániel,
függővé tenni
az új edző
hírek az OSC azonnali
ri: az ezredforduló környékén
klub költségvetésének, de
rábban ellene felhozott vácsődjéről, az edző és vele
a Magyar Súlyemelő Szöhibás megoldás egyetdakra, miszerint az önkoregyütt a legjobb játékosok Vavetség elnöke, valamint
len szponzor szubvencióira
mányzat nem fizette ki az OSC-nek
sasba igazolásáról szóltak, ez utóbbi azonaz Európai Súlyemelő Szöbízni egy nemzetközileg is
járó összeget, úgy reagált, hogy ő semmiban megalapozatlannak bizonyult: Vad Lavetség egyik alelnöke
prosperáló csapat működféle olyan szerződést nem írt alá, amellyel
jos edzőt nem követték az OSC-sek, csak
volt, dolgozott a Matetését – fogalmazott
elkötelezte volna magát az OSC irányába.
a szerb sztár, Andrija Prlainovic igazolt
gyar Olimpiai Bizotta polgármester.
Az élsport támogatására szánt korábban
el, de nem Angyalföldre, hanem a francia
ság és a Nemzetközi
Ugyanúgy
nem
évi 115 millió forintos keretből 70 milliMarseille-be. A Magyar Nemzet informáSúlyemelő Szövetség
függhet az élsport
ót az OSC-nek adott a XI. kerületi önkorciói alapján szinte egyben maradhat az újorvosbizottságában;
működése az önkormányzat. Ezt aránytalannak érzi a polbudai gárda, de várhatóan eddigi délszláv
hét olimpián vett részt
mányzatoktól kapott
gármester, kiemelve, hogy a MAFC férfi
légiósai nélkül. Az új edző is megvan:
keretorvosként, majd
támogatásoktól
sem,
kosárlabdacsapata, a Kelen SC férfi, illetve
az olimpiai és világbajnok Varga Dániel
csapatvezetőként és száhiszen ezek az összegek
női furballcsapata, a MAC Újbuda jégkoPrlainovic
a Ferencváros ifjúsági csapatától érkezik
mos verseny ügyeletes
csupán töredékét adhatják
rongcsapata, valamint a BEAC női kosárMarseille-be igazolt
a Nyéki Imre Uszoda partjára.
orvosaként, illetve zsűritaga klubok költségvetésének.
labdacsapata is figyelemre méltó eredméE-mailben megkerestük az eddigi fő
ként. László Imre úgy gondolja,
Természetesen Újbuda, ahogy
nyeket mutatott fel az elmúlt időszakban,
szponzor részvénytársaság vezetőit, ám
nem szabad, hogy egy szponzor jeeddig is, ezt követően is támogatni
így mindenképpen egy igazságosabb tálapzártánkig nem érkezett válasz. Telefolenléte vagy kivonulása jelentős mértékben
fogja a kerülethez tartozó, kiemelkedő telmogatási rendszerben gondolkodik most
non sikerült elérnünk az OSC szakvezetőmeghatározza egy sportklub működését.
jesítményt elérő sportklubokat, egyesüleÚjbuda Önkormányzata.
D. B. S.
jét, Becsey Pétert, aki elmondta, jelenleg
Korábbi sportvezetőként tökéletesen tiszteket, ám a korábbinál igazságosabb elosz-

Csak a fokozatos, biztonságos nyitás jön szóba
A mozgást, sportot kedvelő emberek már alig várják,
hogy vége legyen a vészhelyzetnek, feloldják a korlátozásokat, Legutóbbi számunkban már beszámolhattunk arról, hogy például a teniszpályák kinyithattak,
de a legtöbb embert vonzó csapatsportágaknál kép
telenség betartani az előírt távolságot, így a labdajátékok szerelmeseinek még várni kell egy ideig.
Megkérdeztük László Imre polgármestert, mikor
indulhat újra a teljes sportélet Újbudán.
László Imre szerint jelenleg még nincsenek meg
a világos feltételei annak, hogy újrainduljon a sportélet.
A közelmúltban közreadott, a zártkapus, nézők nélküli
mérkőzések lebonyolítását az egész országban újra
megengedő, rövidke kormányhatározat nem fogalmaz
egyértelműen – véli a polgármester –, ezért a Sport 11
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Kft. ügyvezetőjét, Simon Károlyt kérték fel, hogy tájékozódjon milyen feltételekkel lehet újra tömegsport
rendezvényeket tartani. Ő elmondta: A kormány május
4-i hatállyal lényeges könnyítéseket engedélyezett,
ezért felvettük a kapcsolatot a szakági sportszövetségekkel, és igyekeztünk beszerezni állásfoglalásukat,
ajánlásaikat. Csak példaként említve, a kosárlabda-szövetség május 31-ig nem ajánlja edzések megtartását a sportegyesületeknek, így a kezdeti lelkesedés
után a termeket egyelőre nem is kívánják igénybe venni
a kosárlabda-utánpótlás egyesületek.
Végigkérdeztük a létesítményeinket használó sport
egyesületeket elképzeléseikről, az edzések, mérkőzések újraindításáról. Egyértelműen látszik, hogy
a sportszervezetek is kellő óvatossággal vannak

az újrakezdést illetően. Elképzeléseink szerint a sportlétesítményeket kellő körültekintéssel és a járványügyi
intézkedéseket is betartva, lépcsőzetesen nyitnánk
meg a sportolók előtt.
A legnagyobb igény a szabadtéri műfüves labdarúgópályák használata kapcsán merült fel, így
a szabadtéri teniszezés után, második fázisként
a sportegyesületekkel egyeztetett szigorú szabályozás mellett, ezeken a pályákon adnánk lehetőséget
a sportolásra.
Május 11-étől a Sport11-ben és a Hunyadi úton található nagyméretű műfüves labdarúgópályákat, illetve
az Újbuda Sportcentrum műfüves kispályáit használhatják szervezett edzés, illetve mérkőzés megtartására a sportegyesületek.

Én ugyan nem vártam, de nem is rajtam múlik, miként kezelik. Úgy látom,
világszerte a lehető legnagyobb kapkodással. Az egyik német szakértő április
közepén azt nyilatkozta a német állami
tévében, hogy a 65 esztendőn felüliek
a járványt követően se mehessenek ki
az utcára bármikor; a vitában részt vevő
többi német – politikusok, szakértők –
buzgón bólogatott. Látni vélem sorsomat, mert nálunk ezer éve hajlamosak
a német ideológiát követni.

Olvassanak klasszikusokat, nem véletlenül
híresek. A kelet-európai irodalomból ajánlom Miroslav Krleža, Tadeusz Borowski,
Ivo Andrić, Liviu Rebreanu, Iszak Babel,
Mihail Bulgakov, Andrej Platonov műveit, meg persze a nagy magyarokat – szerencsére jó sokan vannak. Érdemes Jókait,
Mikszáthot, Kosztolányit, Móriczot is újra
olvasni, más-más korokban újabb arcukat
mutatják. Illetve tessék a műveiket végre valóban elolvasni, mert amit kötelezővé tettek
az iskolában, azok a gyengébb alkotásaik.

Mit ajánlasz ezekben a napokban
töltekezésül? Egy könyvet, ami akár
neked is sokat ad?

Olvassa el a sorozat
további részeit is
az ujbuda.hu-n!

J. A.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 19/2005./IV. 27./XI.ÖK sz.
rendelete alapján – MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére
Pályázni azoknak a művészeknek lehet, akik legalább öt éve – pályakezdő ösztöndíj
esetében három éve – XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek. Egy pályázó csak
egy ösztöndíjat jelölhet meg.
Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő részére, a Cseh Tamás zenei ösztöndíj
évente legfeljebb egy fő részére adományozható. Nem pályázhat az a művész, aki más,
a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül vagy nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas,
illetve e rendelet alapján egymást követő két esztendőben már valamelyik ösztöndíjban
részesült. Az elnyert ösztöndíjakat adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

(szakmai önéletrajz és az eddigi művészeti tevékenység bemutatása,
a munkaterv rövid leírása /max. 1 oldal/) együtt lehet.
Pályázati adatlapok letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).

„Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Újbuda – Mecénás” Művészeti Ösztöndíj
Pályázattal kapcsolatos információ: Varga Katalin 381-1379, varga.katalin@ujbuda.hu
Az ösztöndíjak adományozásáról az önkormányzat Kulturális és Köznevelési
Bizottságának javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A formailag hibás
pályázatokat a Kulturális és Köznevelési Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki
a pályázati eljárásból. Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon megadott adatai
továbbításra kerülhetnek az elbírálás során eljáró bizottság és a képviselő-testület
részére az előterjesztés mellékleteként.

1–12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege: minimum bruttó 50
ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.

„Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj

Meghatározott célú művészeti alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege
minimum bruttó 400 ezer forint, de legfeljebb bruttó 600 ezer forint.

„Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj

Azon fiatal művészeknek adományozható, akik a pályázati kiírás közzétételekor még
nem töltötték be 35. életévüket, és már önálló művészeti tevékenységet tudnak bemutatni. Az ösztöndíj 1–12 havi időtartamra szól. Az ösztöndíj havi összege minimum bruttó
40 ezer forint, de legfeljebb bruttó 60 ezer forint.

A pályázat a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
kizárólag postai úton adható be.
Postai cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
1113 Budapest, Bocskai 39–41.

Döntés várható ideje: 2020. július

Cseh Tamás zenei ösztöndíj

A pályázat eredménye nyilvános. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik
a pályázó személyes adatai védelméről. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió
általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz
az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges. Érintetti jogairól, az Adatkezelő kötelezettségeiről,
valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatáról az önkormányzat
honlapján, az www.ujbuda.hu/adatvedelem címen tájékozódhat.

A pályázat beadásának határideje:
2020. május 29. (péntek)

Az ösztöndíjpályázat eredményéről írásban értesítjük a pályázókat.

A kortárs zenei tehetségek művészi fejlődésének, kibontakozásának, alkotó munkájának támogatására, 1–12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege:
minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.

Pályázni kizárólag az ösztöndíjak alapításáról szóló rendelet mellékletét képező
pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel

Budapest, 2020. május 6.

Dr. László Imre sk.
polgármester
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fogadóórák

pártok eseményei

Az egészségügyi veszélyhelyzetre való
tekintettel a személyes fogadóórák
szünetelnek. A képviselők továbbra is
várják kérdéseiket, javaslataikat
az alábbi elérhetőségeken.
DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester

Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon

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

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

1. evk., alpolgármester. Bejelentkezés
Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon,
barabas.richard@ujbuda.hu, +36/70/475-9047

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest, 116. Pf. 141., e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/3001000. Az iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda
várhatóan júniusban nyit újra, ekkortól minden szerdán
16–19 óráig várja az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Budafoki úti iroda határozatlan ideig zárva tart. E-mail:
ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko

Bejelentkezés Kaczeus Beátánál
a +36/1/372-4672-es telefonszámon

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

OROSZ ANNA (MOMENTUM) 5. evk., alpolgármester,
orosz.anna@ujbuda.hu, +36/20/626-9274.

A KDNP-iroda, a kormány bejelentett vészhelyzet rendelkezéseivel, valamint az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink és minden kedves érdeklődő szimpatizánsunk iránt
érzett felelősséggel összhangban, határozatlan ideig zárva
tart! Vigyázzunk egymásra!

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.
Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.

Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen.

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu
BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI

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

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: daam.alexandra@ujbuda.hu,
+36/30/184-3396
ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.

Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu, +36/20/3162925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.

Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.com/lmpdelbuda. Tel.: 06/20/209-5932, mail:
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,
zsoltkeller1@gmail.com
KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/571-1922,
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

+36/70/383-7230, antal.aniko@ujbuda.hu

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/358-27-23, novak.elod@mihazank.hu
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

Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.
facebook.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak
a Momentumhoz a https://jelentkezes.momentum.hu/
oldalon, és légy részese a változásnak! Elérhetőségünk:
bp11@momentum.hu

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
ÖN IDŐSKORÚ és túl nagy a lakása?

Balatoni háza és budapesti kis lakása is lehet
megszokott környezetében! 06/30/336-5319.

Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva
utca 3. 06/20/399-8131, teremberles@szeglet.
hu, https://www.szeglet.hu/teremberles

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

Bevásárlási segítséget nyújt a koronavírus által leginkább veszélyeztetett időseknek a társadalmi szolidaritás jegyében, önkéntes mozgalmi alapon a Mi Hazánk
Újbudai Szervezete. Az ingyenes szolgáltatás felől
a helyi elnöknél, Novák Előd önkormányzati képviselőnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu,
06/30/358-2723. A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem távoktatást nyújt: www.mihazank.hu/fisz. Újbudai hírek:
facebook.com/mihazankujbuda

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD PROGRAMJAI

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)

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

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

Bérlemény

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

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

A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI

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

önk. képv. Bejelentkezés alapján: +36/30/655-3053,
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselője, Bába Szilvia a +36/70/379-9163-as telefonszámon
és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk
e-mail címe nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.
hu címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Facebook-oldalon!

Telefon: 06/70/560-3919

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

A koronavírus-járvány alatt segítünk bevásárolni az idős
vagy beteg embereknek. Érdeklődés: +36/30/384-7280. Ön
is segítene? Jelentkezzen aktivistának! https://lehetmas.hu/
csatlakozz/

TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet

Víz, gáz, villany, fűtés

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső

marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs: 06/20/264-7752.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Kőművesmunkák,
szobafestés, hideg-meleg burkolás,
villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes:
állapotfelmérés és árajánlat! Gyors, precíz,
minőségi munka! GARANCIÁVAL!
06/30/359-42-22.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, ácsmunkák:
06/20/943-5564.
MŰAGYAGABLAK-CSERE és faablak-felújítás
megrendelhető: 06/70/560-3857.

FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-

Lakásszerviz

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505,

TV, számítógép

Szolgáltatás

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

0542.

TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,

referenciákkal: 06/20/396-1933.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
KISEBB IRODAHÁZAK takarítását vállalom
100 nm-től 1000 nm-ig. Ár megegyezés
szerint a takarítandó terület állapotától,
nagyságától függően személyes megbeszélés
alapján. Hívjon bizalommal! 06/70/277-6734.

06/30/251-3800. Halász Tibor.

Gyógyászat

Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs
10.00–19.00.
WWW.MAGYARANTIK.HU Régiség és teljes
hagyaték felvásárlása: vitrindísztárgyakat,
ezüstneműt, ékszert, antik órát, festményeket,
bútorokat (koloniált is), csillárt, szőnyeget,
kitüntetést, pénzérmét, zongorát. Házhoz
megyünk, készpénzben fizetünk! 06/70/6737787, e-mail cím: antik@magyarantik.hu
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.
HAGYATÉK, RÉGISÉGEK felvásárlása kp.ért, XI., Karolina út 2. 06/70/600-1727.
FELMENT az arany ára! Magas áron
vásárolok aranyat, ezüstöt, Herendi-porcelánt,
kar-, zseb-, asztali-fali órát, hagyatékot. 1117
Bp., Fehérvári úti vásárcsarnok, földszinti
virágsor, PORCELÁN-EZÜST ÜZLET:
06/20/200-6084, 06/1/209-4245.

Könyvek
KÖNYVEKET antikvárium vásárol! A vírus

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése,

javítása garanciával. Tel.: 06/20/980-3957.

idején is, maszkban, kesztyűben. 06/20/4256437.

Régiség

Vegyes

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.

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

impresszum
Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media11@ujbuda.hu
• Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Szabó Márta •
Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381 1307 • marketing@ujbuda.hu
• Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató
• Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.
Egyeztetés alapján: +36/70/475-9049,
varga.gergo@ujbuda.hu

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 12.00–20.00

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A természet válasza?

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

eredt. A virológusok a legnagyobb gondot
abban látják, hogy rengeteg olyan ismeretlen patogén lehet még a világban, amelynek esetleges elterjedése katasztrofális
következményekhez vezethet. És hogy mi

egymáshoz, ez pedig elősegíti a fertőző
betegségek elterjedését. David Quammen
amerikai író 2012-ben megjelent Spillover
című könyvében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a következő világjárvány a természet-

A koronavírus kitörése óta
egyre több olyan tanulmány
látott napvilágot, amelyben
a járványok megjelenését
szoros összefüggésbe hozták
az ember által előidézett
környezetpusztítással,
illetve klímaváltozással.
Környezetvédelmi szakemberek, biológusok és orvosok
is úgy látják, ha nem tanulunk
a jelenlegi helyzetből, és nem
változtatjuk meg a szemléletünket, sokkal veszedelmesebb
betegségek várhatnak ránk.

A sas-hegyi tölgyes
fennmaradásáért Jane
Goodall főemlőskutató,
az ENSZ békenagykövete
tavaly nyáron három
facsemetét ültetett el
a Sas-hegy lejtőin

Az elmúlt néhány évben eljutottunk odáig, hogy a klímaváltozást tudományos
tényként kezelik a világban, és számos
publikáció próbálja felhívni a figyelmet
a környezetrombolás hatásaira. Egyre több
erdő esett áldozatul a fogyasztói társadalom pazarlásának, ami miatt a természetes
ökoszisztéma is felborult. A klímaváltozás
hatására olyan fajok hagyták el megszokott
környezetüket, amelyek korábban csak bizonyos országokban voltak jelen. Magyarországon például – az emelkedő hőmérséklet és egyenetlen csapadékeloszlás miatt
– megjelentek már olyan szúnyogfajok is,
amelyek a maláriát és a dengue-lázat terjesztik. Az erdőirtások következményeként
csökkent az állatok élettere, így az ember
közelségébe kerültek. A népesség növekedése és az urbanista életszemlélet miatt
az emberek is egyre közelebb költöztek

lehet a megoldás? Jane Goodall, a főemlőskutatás és az etológia legendás alakja
szerint a természet a mostani pandémia
nyomán fellélegezhetett, a gyárak leállásával olyan helyeken is megtisztult a levegő,
ahol a legmagasabb volt a szennyezettség.
Úgy látja, a koronavírus elég sok olyan pozitív dologra megtanította az emberiséget,
amelyet a jövőben is érdemes lenne alkalmazni. A világjárvány miatt bevezetett
intézkedések, például a távoktatás, a távmunka és a távgyógyászat akár részbeni

ből fog érkezni. „Azáltal, hogy az emberiség komplett ökoszisztémákat tesz tönkre, új vírusok jelenhetnek meg, amelyek
majmokról, tobzoskákról és denevérekről
könnyen átterjedhetnek majd az emberekre” – írta Quammen.
Az elmúlt években a madárinfluenza,
a SARS, a MERS, végül pedig a SARSCoV-2 okozott nagyobb riadalmat a vírusfertőzések során. Az amerikai központi
járványügyi hivatal adatai szerint az új
betegségek közel háromnegyede állatoktól

ELKÉSZÜLT A KERÜLET
KLÍMASTRATÉGIÁJA
Újbuda Önkormányzatának
képviselő-testülete tavaly
novemberben fogadta el
a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló
határozatot,
amelyben azt
a célt tűzte ki,
hogy a jövőben a környezetvédelmi szempontokat előtérbe
helyezve hozza meg döntéseit.
A Klímastratégia tervezésében
és formálásában a lakosság
véleményét is kikérik, az észrevételeket és javaslatokat 2020.
augusztus 31-ig várják a klimabarat@ujbuda.hu e-mail címre.
A Kerületi Klímastratégia tervezete az alábbi linken érhető el:
https://ujbuda.hu/klima
megtartásával kevesebb lenne az utazással
kapcsolatos széndioxid-kibocsátás, az ész
nélküli fogyasztás és a természetpusztítás,
például az erdőkivágások visszaszorításával fenntarthatóbb, működőképesebb világ
K. A.
jöhetne létre.

KLÍMAKERESZTREJTVÉNY

Kedves Olvasóink!
Újbuda Önkormányzata fontosnak
tartja a klímaváltozás kérdését.
Ezért most egy olyan
keresztrejtvényt ajánlunk a kerületi
lakosok figyelmébe, amelyben
a klímaváltozás témakörében
gyakran használt fogalmakat
gyűjtöttük egy csokorba.
Kellemes rejtvényfejtést kívánunk!
Újbuda Önkormányzata
KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 azonosító számú,
„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex
szemléletformálás Budapest XI. kerületében,
Újbudán” című projekt
Keresztrejtvény beküldési szabályzat
A keresztrejtvény megfejtését minden 18. életévét
betöltött, Budapest XI. kerületi lakcímmel rendelkező
természetes személy (továbbiakban: Beküldő)
küldheti be. A keresztrejtvény beküldése
kizárólag elektronikus úton történhet az alábbi
címre: klímabarat@ujbuda.hu
A Beküldő köteles megadni nevét és lakcímét
az elektronikus úton beküldött megfejtéséhez
a kapcsolattartás és
a jogosultság beazonosítása miatt.
Beküldés időszaka: a megfejtéseket beküldeni
2020. május 25. 0.00 órától
2020. június 15. 23.59 óráig lehet.
Nyeremények: a keresztrejtvényt helyesen megfejtő
első 10 Beküldő ajándékkönyvben,
a további 400 Beküldő 1-1 db LED-izzóban részesül.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyeremények átvételekor a jogosultságot ellenőrizzük!
Nyeremények átvételének helyszíne,
időpontja és módja:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri
Hivatal, Környezetvédelmi Osztály
(1113 Budapest, Zsombolyai út 4. II. emelet 209. számú
szobában) ügyfélfogadási időben:
hétfőn: 13–18 óra, szerda: 8–16 óra, péntek: 8–12 óra
Kérjük a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyereményük
átvételekor hozzák magukkal a kitöltött keresztrejtvényt egy tetszés szerinti jeligével ellátva.

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.

mozaik
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mozaik

Tekintettel a Magyarországon jelenleg hatályos
veszélyhelyzetre, kérjük a Tisztelt Beküldőket, hogy
az ajándékuk átvételét előzetesen egyeztessék
az alábbi telefonszámon: 06 1 372 3449 vagy
a berezvai.zoltan@ujbuda.hu e-mail címen.
A keresztrejtvény megoldását nem küldhetik
be azon személyek, akik a megfejtendő keresztrejtvény megalkotásában részt vettek, azt létrehozták,
és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Kérdések:
1.

A szerves anyagok, elsősorban növényi részek lebomlásából keletkező szilárd, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, magas szervesanyag-tartalmú anyag, amelyet trágyázásra használnak.

2.

A mezőgazdaság egyik ága, amelynek például metánkibocsátása miatt jelentős hatása van az üvegházhatásra.

3.

Elterjedt tartású kérődző állat, húsát a hamburgerek készítésénél is használják.

4.

Csomagolóanyagok pl. az üvegek
visszaváltásáért kapott pénz.

5.

A földi bioszférát a káros ultraibolya
(UV) sugárzástól védő légréteg.

6.

A Nap energiáját közvetlenül
elektromos árammá
alakító berendezés.

7.

A nagyvárosokban
bekövetkező mikroklimatikus jelenség,
melynek lényege, hogy
a beépített területek
hőmérséklete helyben magasabb,
mint a környező
területeké.

8.

A Föld alatti
melegebb rétegekből származó hőenergia.

14.

A szelektív hulladékgyűjtést szolgáló közterületen elhelyezett gyűjtőhelyek.

15.

A nyári forróság szervezetünkre kifejtett negatív hatása.

16.

A klíma magyar megfelelője, valamely hely hosszú
távon jellemző időjárási viszonyainak összessége.

17.

Medencékben, akváriumokban is tapasztalható kedvezőtlen folyamat, amely során a fény, a meleg és a nagy
mennyiségű tápanyag hatására a víz elszíneződik.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Üvegházhatású
gáz, a földgáz
fő összetevője.

10.

A levegő mozgásán alapuló, megújuló
energiát hasznosító erőmű.

11.

A Földre érkező napenergia visszasugárzását elnyelő
folyamat, amely révén a Föld
átlaghőmérséklete megnövekedett.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

12.

Jégár a hegyekben.

13.

A kontinensek között elterülő víztömeg.

15.
16.
17.

közös
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Ünnepeljük az eperszezont
epres tiramisuval!

Az olaszok egyik méltán népszerű desszertje a tiramisu, mely egy
lágy, habos „espressónak” tökéletes kiegészítője. Az eredeti recept
babapiskótát, mascarponét, tojást,
cukrot, kávét és kakaót tartalmaz,
de már számtalan változata látott napvilágot. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem séfje kedvenc
epres tiramisujának receptjét hozta el nekünk.
Hozzávalók:
• 40 dkg babapiskóta
• 60 dkg mascarpone
• 50 dkg eper
• 5 db tojás
• 1,5 dl kávé
• 25 dkg cukor
• 5 dkg vaníliás cukor
• 1 db lime reszelt héja és leve
• 5 db lapzselatin
• egy kevés kakaópor
Elkészítés:
Az epret tisztítjuk, megmossuk, majd a felét a cukor felével
és a lime levével felfőzzük, mint

egy
lekvárt.
Mikor
elkészült
összet u r m i xolju k ,
passzírozzuk.
Az epervelő
felét
hozzáadjuk a mascar ponéhoz,
a másik felét
összekeverjük
a
beáztatott
buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27
lapzselatinnal.
Fontos, hogy
még meleg legyen a velő,
különben Ujbuda
nem mag
olvad
zse- 1
hird fel
66x49a2020.indd
2020. 03. 18.
latin. A mascarponét a cukorral,
a vaníliás cukorral, a lime-héjjal
és az epervelővel habosra verjük. A tojásokat szétválasztjuk,
és külön-külön szintén habosra
verjük, majd előbb a sárgáját,
majd a fehérjét óvatosan hozzáforgatjuk. A piskótákat kicsit kenjük a mascarponekrém felét,
beáztatjuk a kávéba, majd egy hogy éppen ellepje, aztán hűtőmegfelelő méretű tepsibe egy- ben kidermesztjük, és óvatosan
más mellé helyezzük a felét. Rá- ráöntjük a zselatinos epervelőt.

Házhoz repítjük a varjúságokat!

Keresd éttermeinket a vakvarju.com oldalon!

új lakóink
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi
babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media@ujbuda.hu e-mail címre kérjük.
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói.
Bereczky Balián
vagyok, és 2019.
november
5.
napján születtem
3840 grammal
és 57 centiméterrel szüleim
legnagyobb örömére. Rengeteget mosolygok,
és nagyon jó
kisfiúként sokat
eszem és alszom. Azon kevés babák közé
tartozom, akik
az első estétől
vég iga lu s sz á k
az éjszakát, de csak várjátok meg, hogy elinduljak,
tudok ám én kópéskodni is, ha akarok.
Nyári Luca Dorinának
hívnak,
2019.
december
20-án jöttem a világra a Szent Imre
Kórházban, így én
lettem a legszebb
karácsonyi ajándék.
Nagy izgalommal
várt, első kincse
vagyok
apának
és anyának. Mosolyommal bárkit
megveszek. Ha lufi
száll, boldogan nevetek. Tele pocival,
nagy társaságban vagyok a legboldogabb. Szívesen
„beszélgetek” bárkivel bármiről. A hosszú sétákat
nagyon élvezem, bár a ringatózástól és a friss levegőtől folyton elalszom.

11:18

Mikor ez a réteg is megszilárdult
ismét egy babapiskótás és mascarponés réteg következik, és ismét dermesztjük. Végül a tetejét

meghintjük kakaóporral, és díszítésként rászeleteljük a maradék
epret. Pár órára hűtőbe tesszük,
hogy kellemesen lehűljön.

keresztrejtvény
Radnóti Miklós: Május c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (O, O, F, E). 13. Serleg. 14.
Kerékpáralkatrész. 15. Még jó! 16. Igényel. 18. Mohamed prófétától származó arab nemes. 20. Némán rákenő! 21. Kiejtett betű.
22. Bakonyi hegy. 24. Nehézkesen ír. 25. Szalonnát bevagdos.
28. … rasa, tiszta lap. 30. Pendulum. 31. Klasszikus én. 33. Kis
Ulrik. 34. Téli sportszer. 35. Költői
sóhaj. 36. Összetételekben hatszorosat jelent. 38. Bizonyít. 40. Kettőzve:
Thor Heyerdahl könyve. 41. Hozzáér.
43. Egykori brit lemezkiadó cég betűjele. 44. Indokol. 46. Szarvasfajta. 47.
Alkonyatkor nyíló virág. 50. Lakás része. 51. Lugosi Béla. 52. Író, újságíró,
üzletember (Tamás). 53. Vesztegel. 55.
Egykori tömegmérték. 57. Idegen Sándor rövid változata. 58. Nagy spanyol
hajóhad. 60. Tüzes szekéren száguldó
próféta. 62. Izomkötő. 63. Talajforgató eszköz. 64. Stroncium vegyjele.
65. Az amerikai polgárháború egyik
tábornoka (Robert). 66. Ódon. 69. Fellép. 71. Gyagya. 73. Ókori város Jeruzsálemtől É-ra. 75. Emberevő félóriás
az észak-európai mitológiában.
Függőleges: 1. Európai nép. 2.
Felhőszakadás. 3. Após, népiesen. 4.
Dunántúli község, határátkelőhely.
5. Maléter Pál. 6. Beszélni kezd! 7.
Német–lengyel határfolyó. 8. Lónév.
9. Mázli, de csak a végén! 10. Ismeretlen névbetűi. 11. Édesvízi halfajta.
12. Amerikai–kanadai énekes, dalszövegíró, színész (Paul). 17. Szent
és sérthetetlen dolog. 19. Műsor befejező része. 23. Party. 26. Oregon egynemű betűi. 27. Az idézet második
sora (F, Ő, A, K, O). 28. Természetes biológiai folyamat során létrejövő méreg. 29. Kossuth-díjas
zeneszerző (György). 30. Összetételekben azonosságot jelöl. 32.
Szereplő „A Pál utcai fiúk” regényben (Dezső). 34. Ösztövér. 35.
A farkascsapat vezére Kipling művében. 37. Antonov felségjele.
39. Vonatkozó névmás. 40. Belgrád hegye. 42. Spanyol női név.
45. …-faktor, a vörösvértest felszínén található, antigén sajátságú
fehérje. 48. Nemiség, latinul. 49. Sütnivaló. 52. Fél betűi keverve.

Újbudai
dekameron
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Albertfalvi Közösségi Ház
Telefon: 1/204-6788 • E-mail: akh@ujbuda.hu
www.facebook.com/Albertfalva200

54. Tó, angol földrajzi nevekben. 56. Imádkozó testtartást vesz
fel. 57. Orosz gépkocsimárka. 58. Női név. 59. Golden Globe-díjas francia színész, filmrendező (Alain). 61. Ököllel rácsap. 62.
Bírói döntést hoz. 64. Egyszerű lábbeli. 67. Észak-amerikai profi
kosárlabdaliga, angol rövidítéssel. 68. Ébred. 70. Tőgy része! 72.
Európa Kupa, röv. 74. Lyka Károly.

Beküldendő: a vízsz. 1. és a függ. 27. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. A 9. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Zöld föld felett kék ég alatt a hangos
pacsirta fütyörész. Nyertese: Tímár Lajosné, 1116 Bp., Fehérvári
út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

A Dekameron főhősei az 1348-as firenzei pestisjárvány elől vonulnak el egy vidéki villába, ahol furfangos, vidám, pajzán és tanulságos
történetekkel múlatják az időt. A 2020-as koronavírus-járvány elől lassan az egész világ elvonul az otthonokba, ahol mindannyian az online
térben keresünk magunknak unaloműzőt. Az Albertfalvi Közösségi Ház Dekameron-ihlette novellaíró pályázatot ír ki!
Boccaccio remekművének szellemében várunk elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, pajzán-szerelmes novellákat, történeteket önmagunk
és egymás szórakoztatására. A művek térben és időben bárhol és bármikor játszódhatnak. Azonban ha a novella megtörtént eseményen
alapul, akkor kérjük a szereplők nevét, a helyszínt vagy az időt úgy megváltoztatni, hogy ne lehessen felismerni az eredeti szereplőket!
A novellákat 2020. szeptember 1-jéig folyamatosan várjuk! Terjedelem: max. 15000 karakter
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, a szerző nevével.
Az összes beérkezett pályamunka – előzsűrizést követően – az ujbudaidekameron.blog.hu weboldalon lesz olvasható.
Szakmai zsűrizést követően a legjobb műveket év végén igyekszünk egyéb módon is megjelentetni, illetve a legjobb szerzők jutalomban részesülnek!
Érdemes csatlakozni az Újbudai Dekameron Facebook-csoporthoz, ahol szintén olvashatóak lesznek a beérkezett írások,
amelyekhez megjegyzéseket fűzhetünk, és vitatkozhatunk rajtuk, és még ezer témában cserélhetünk egymással eszmét!

történelem
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Hírességek a Bartókon – 1. rész

Az igazi angol beteg
Nem büszkélkedhetett grófi
címmel, nem szeretett bele
barátjának feleségébe,
nem égett össze, de még
jóképűnek sem tartották,
Almásy László élete mégis
sokkal kalandosabb volt,
mint Az angol betegben
megismert karakterének.
Bár Anthony Minghella
alkotása kilenc Oscar-díjat
söpört be, a hiteles jellemés cselekményábrázolás
igencsak hiányzott belőle.
A magyarok szempontjából
a film legnagyobb értéke
az, hogy a világ megismerte
Sebestyén Márta hangját,
honfitársai pedig újra felfedezték a felfedezőt, aki
nem mellesleg a mi kerületünkben, a Bartók Béla út 29.
alatt is lakott.

A világhírű Afrika-kutató 125 esztendeje született az Almásy családnak abból
az ágából, mely nem volt jogosult a grófi
címre. A bátyja nevén volt a borostyánkői,
vastag kőfallal körbevett vár, ahol világra jött, és amely azt sugallta a külvilág
felé, hogy elegáns nemesek lakják. Kalandvágyó, szárnyaló képzeletű fiatalember volt, a száguldás megszállottja. Már
gyerekként is annyira sietett mindig,
hogy egy alkalommal sikerült az iskola igazgatóját is elgázolnia
biciklijével,
emiatt
eltanácsolták
az intézményből.
Tizennégy éves
volt,
amikor
egy újságcikk
alapján barkácsolt magának
egy vitorlázó
repülőt, amel�lyel aztán sikeresen lezuhant egy
kőbányába.
Még
ez a bordatörésekkel és zúzódásokkal járó baleset sem
szegte kedvét, hogy
belevesse magát a repülés
rejtelmeibe. Tizenhat esztendősen már motoros gépet
vezetett, és amint lehetősége adó-

dott rá, vásárolt is egyet. Az I. világháborúban a Monarchia légierejének önkéntes
pilótája lett, az olasz és az orosz fronton
vetették be felderítőként. A veszélyes
missziókat sikerrel teljesítette, így had-

nagyi kinevezésig
jutott. Kiállt a trónfosztott
uralkodó,
IV. Károly mellett,
puccskísérleteit is támogatta, de elfogadta, hogy a kísérlet megbukott. Később az sem jelentett
neki gondot, ha történetesen Horthy
Jenővel, azaz a kormányzó,
Horthy Miklós testvérével
kellett vadásznia.
Több országban is
tanult, de az Angliában töltött évek
voltak
leginkább hatással rá.
Anyanyelvi szinten sajátította el
a nyelvet, rengeteg hasznos kapcsolatot épített ki, ott
döntötte el azt is, hogy
Afrikába megy, feltérképezni a Szahara addig
még nem ismert részeit.
A háború után teljesült is
az álma a Steyr révén: az osztrák cég ebben az időszakban
állt át fegyverről automobil gyártására,

és kellett nekik egy reklámarc.
Almásy remek képviselőjük lett, több
mint háromezer kilométert autózott Afrikában, végül Egyiptomban táborozott
le, ahol az uralkodóház több tagjával is
bizalmas kapcsolatot alakított ki. Megnyitotta az ország első pilótaiskoláját,
és számos expedíciót folytatott a sivatagban. Legjelentősebb eredménye az volt,
hogy egyik szaharai útja során rátalált
azokra a régészeti jelentőségű barlangrajzokra, amelyek úszó embereket, pálmafákat, struccokat, teheneket és zsiráfokat
ábrázoltak, azt bizonyítva, hogy a kietlen
szárazság birodalma egykor vízben gazdag élőhely lehetett. Almásy tudósított
először az Egyiptom és Észak-Szudán
vidékén lévő magyarab településekről
is, amelyek lakói azt állították, olyan
magyarok leszármazottai, akiket a 16.
században, Szulejmán szultán uralkodása idején hurcoltak el Magyarországról,
és telepítettek le Dél-Egyiptomba.
A II. világháború aztán véget vetett
ennek az idilli életnek. Magyar állampolgárként el kellett hagynia a brit fennhatóság alatt álló Egyiptomot, Líbiában
pedig az olaszok nem látták szívesen,
mert azt feltételezték róla, hogy brit
kém. A németek viszont tárt karokkal
fogadták, olyannyira, hogy egy Wehr-

macht-alakulat tisztjeként több felderítő
akcióban vett részt.
A leghíresebb bevetése egy lehetetlennek tűnő küldetés
volt: Rommel tábornok
parancsára hírszerzőket kellett csempésznie
a Szaharán keresztül
a brit vonalak mögé.
A sikeres műveletet vaskereszttel jutalmazták,
és őrnaggyá léptették
elő. De nem volt a nácik
híve. Amikor visszaköltözött Budapestre, már
a Szálasi-kormány volt
hatalmon, a nyilasok
pedig vadásztak a zsidókra. Almásy a Bartók
Béla úti lakásán rejtegetett üldözötteket, köztük
Fuchs Jenő olimpiai bajnok fiát is. Egyik alkalommal, amikor nyilas
osztag dörömbölt a lakása ajtaján, hogy zsidókat keressen, felöltötte
német
egyenruháját,
feltűzte vaskeresztjét,
és erélyes tiltakozások
közepette küldte el őket.
Ennek ellenére 1945
után, a már kommunista irányítás alatt
álló rendőrség letartóztatta, és háborús,
illetve népellenes bűntettek vádjával népbíróság elé állította.
A legfőbb bizonyíték ellene a saját, Rommel seregénél Líbiában című könyve
volt, melyben leplezetlen büszkeséggel
ecsetelte, miként juttatta be a kémeket
Egyiptomba. Hiúsága csaknem végzetesnek bizonyult, a haláltól a híres orientalista, Germanus Gyula tanúvallomása
mentette meg. 1947-ben azonban ismét
letartóztatták, és csak az egyiptomi király közbenjárására szüntették meg a vele
szembe indított eljárást. Kiszabadulása
után Kairóba utazott, és a város Zamalek
negyedében telepedett le végleg. 1951ben amőbás vérhast diagnosztizáltak
nála, amely végzetesnek bizonyult, 1951.
március 22-én hunyt el.
K. A.

Almásyról sokáig úgy
tartották, hogy egyetlen igaz
szerelme a sivatag volt. A film
megjelenése után a kölni
Afrika-kutató Intézetben előkerült publikálatlan magánlevelei
tanúsága szerint Almásynak
igenis voltak intim kapcsolatai,
szerelmi viszonyt folytatott
többek között egy Hans Entholt
nevű fiatal német katonával
és egy egyiptomi herceggel is.
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A JÁRVÁNYNAK NINCS VÉGE.

A fokozatos enyhítéseknek
mindenki örül, de hogy ne
kapjon új erőre a járvány,
továbbra is óvatosnak
kell lennünk:
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TARTS
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TARTSD BE
A HIGIÉNIAI
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