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Ha hasznosak, 
maradnak a bicikliutak
Szükséges volt-e Budapest újranyitása, és mi 
lesz, ha esetleg visszatér a járvány? Milyen 
a kapcsolat a kormányzat és az önkormányzat 
között, a veszélyhelyzet hogyan borította fel 
a költségvetést, és számíthat-e többletbevételre 
a főváros? Többek között ezekre a kérdé-
sekre válaszolt Budapest főpolgármestere, 
Karácsony Gergely. 

 � A koronavírus elleni védekezés a jelek szerint sikeres volt. 
Ilyenkor az emberek és a döntéshozók azt hihetik, hogy 
hátra lehet dőlni, már nem kell annyira vigyázni, hiszen 
alig vannak betegek. Nem tart attól, hogy ha esetleg újra 
berobban a vírus, önt tartja majd felelősnek a 
kormány, mondván, nem volt elég óvatos?

A kormányzati propaganda eddig sem 
a valósághoz kötötte, hogy mikor, 
mivel támad. A parlamenti két-
harmad biztosítja nekik, hogy 
bármikor bármiben határoz-
hatnak. Nem szokták kikérni 
a polgármesterek vélemé-
nyét, de Budapest újranyi-
tása kapcsán mindenki 
láthatta az a méltatlan 

vitát, amelyben a kormány nem merte egyedül meghozni a dön-
tést. Azt gondolom, a felelős döntés az volt, hogy el kell indítani 
a város nyitását, azzal a feltétellel, hogy bizonyos óvintézkedé-
seket betartunk. A nemzetközi ajánlások is elég világosan fo-

galmaznak. Három feltétele van annak, 
hogy egy város, egy ország életét 

valamilyen mértékben újraindít-
hassuk. Az első, hogy meglegyen 
a megfelelő kórházi kapacitás, 
ha baj lenne, mindenki megkap-
hassa a kielégítő orvosi ellátást. 
Ilyen szempontból, legalábbis 
a számok alapján, jól állunk, van 
elég kórházi férőhely, más kér-
dés, milyen állapotban vannak 

ezek az intézmények. Szintén adott-
nak látszik a lakosság fegyelmezett 

együttműködése, a maszkviselés ál-
talánossá válása. A napokban egyeztet-

tünk a BKK vezetőivel, az ő számításuk 
szerint a tömegközlekedésben a budapestiek 

98 százaléka hord maszkot, ami nagyon nagy 
felelősségvállalásról tanúskodik. A harmadik 
feltétel pedig a folyamatos tesztelés, szűrés. 
Ha hamar észrevesszük, hogy a járvány újra 
belobbant, időben tudunk adott esetben 
óvintézkedéseket tenni. 

Folytatás a 8. oldalon

4

A teraszok és a kerthelyiségek után júniusra 
megnyíltak a vendéglátóhelyek belső terei is

Éledezik  
az újbudai 

belváros

MTI/Mónus Márton

Interjú a főpolgármesterrel

15

Új kerületi zöld 
koncepció 



 | 2020. június 3. | 2 

A tanítási időszakban szokásos, normál 
menetrend szerint indulnak a közösségi 
közlekedési járatok a fővárosban – közölte 
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).  
A kijárási korlátozások feloldásával sokan 
visszatérnek a munkahelyekre, megnyílik 
számos vendéglátóhely, az üzletek tovább 
tartanak nyitva. Mindezek miatt a BKK 
az érettségi időszak lezárulta után is fenn-
tartja a legsűrűbb járatkövetést.

Az utazás szabályai nem változtak: 
csak maszkban vagy kendővel, il- letve sállal az orrot 
és a szájat eltakarva lehet felszállni 
a járatokra, valamint a megállóhe-
lyeken tartózkodni. Az autóbuszo-
kon, trolibuszokon a járművezetők védelme érdekében to-
vábbra sem nyitják ki az első ajtót, a kordonozás is megmarad. 
A fővárosi járműveket naponta fertőtlenítik.

Az utazási módok kombinációs lehetőségeinek bővítése ér-
dekében az eddigi nyolcvan mellett újabb hatvankét villamos-
kocsin lehet kerékpárt szállítani. A budai fonódó hálózatba 
kapcsolt 17-es, 41-es, 56-os, 59-es és 61-es villamosvonalon 

az összes olyan kocsiba fel lehet szállni biciklivel, amelyen erre 
utaló piktogram található. Kocsinként legfeljebb egy kerékpár 
szállítható, ezeket az ott felszerelt tépőzárral kell rögzíteni. 
A biciklire külön jegyet kell váltani vagy az utasnak kerékpár-
bérlettel kell rendelkeznie. További információk a BKK honlap-
ján: bkk.hu/kerekpar-szallitasa-a-bkk-jaratain.

aktuális

Marad a normál menetrend  
a tömegközlekedésben
Több villamoson lehet biciklit szállítani a budai hálózatban

Május 25-én ismét megnyitottak 
a BKK-ügyfélközpontok – beleértve 

a Móricz Zsigmond körtéren és a Kelenföldi 
metróaluljáróban lévőket –, valamint 
a központi ügyfélszolgálat (1075 Budapest, 
Rumbach Sebestyén u. 19–21.). A helyisé-
gekben kézfertőtlenítőket tesznek ki, emel-

lett kötelező az orr és a száj eltakarása (hat 
évnél idősebbeknek), és egyszerre csak annyi 
ügyfél lehet benn, amennyi nyitott pult van.

Az ügyfélközpontok a hét minden napján 
7–19 óráig tartanak nyitva, a központi ügyfél-
szolgálat hétvégén zárva van, a hétköznapi 
nyitvatartás változó.

Húsz számítógépet ajánlott 
fel a kerületünkben működő 
Tata Consultancy Services 
Újbuda Önkormányzatának. 
Az adományt a koro-
navírus-járvány miatt 
bevezetett távoktatás 
nehézségeinek megoldá-
sára ajánlotta fel a cég; 
az eszközöket a kerület 
hátrányos helyzetű, digitális 
eszközökkel nem rendel-
kező családjai, valamint 
az Újbudai Montágh Imre 
Általános Iskola alapít-
ványa, a Fogyatékos 
Kisiskolásokért Alapítvány 
kapja meg.

Újabb húsz számítógépet kaptak az újbudai tanulók

Segítségnyújtás  
Újbuda Hírrel
Az önkormányzat informatikai cége, 
a SMART 11 Kft. néhány hete pub-
likálta a Google Play-n és az Apple 
Store-on az Újbuda Hír nevű app-
likációt, amely így mind Android, 
mind IOS rendszerű telefonokon 
elérhető. Ez egy későbbi, komplex 
megoldás „előhírnöke”, amely a ve-
szélyhelyzet kihirdetésekor már ter-
vezés alatt volt. 

A könnyebb és gyorsabb lakossá-
gi kommunikáció és segítségnyújtás 
érdekében az önkormányzat még 
márciusban állította fel azt a call 
centert, ahová a járványhelyzetben 
segítséget, információt kérők for-
dulhattak; néhány hét alatt több mint 
háromezer megkeresés futott be. 
A folyamatosan változó helyzet miatt döntött úgy a SMART 
11, hogy kiadja az applikáció első verzióját, amelynek se-
gítségével hívni lehet a call centert, szöveges üzenetet le-
het küldeni, emellett közvetlenül is elérhetők rajta keresztül 
a fontos információk.

– A közeljövőben tervezzük az applikáció funkcióbővíté-
sét – mondta el Görög András, az önkormányzat informati-

kai tanácsnoka. Lehetőség lesz problémák, hibák jelzésére 
úgy, hogy azt a felhasználó közvetlenül az önkormányzat 
munkatársának tudja eljuttatni. Az alkalmazás révén lehet 
majd tájékozódni az aktuális programokról, rendezvényekről, 
a részvételi szándékot is lehet jelezni. – A lakossági igényeket 
az applikációban elérhető tematikus kérdőívekkel tudjuk majd 
felmérni – tette hozzá a tanácsnok.

Tovább bünteti  
a kerületeket  
a kormány
A koronavírus-járvány idején 
az Orbán-kormány tudatosan egyre 
nehezebb helyzetbe hozta és elle-
hetetlenítette azokat az önkor-
mányzatokat, amelyek a vírus elleni 
védekezés frontvonalában mindeddig 
eredményesen tevékenykedtek.

Ha a most benyújtott költség-
vetés tervezetét fogadja el 
a parlament, akkor ez 
nemcsak azt jelenti, 
hogy a gépjárműadót 
teljes egészében a kö-
vetkező évben is el-
vonják a kerületünk-
től, hanem ez még 
kiegészül a szolidari-
tási adó eddigiekhez 
képest négyszeresére. 
emelésével is. Csak ezek 
a döntések Újbuda 2021. 
évi költségvetéséből mintegy 
2,4 milliárd forintot vesznek majd 
el. Ez lenne a ránk eső része a Gulyás Gergely mi-
niszter által az önkormányzatoknak beígért plusz 16 
százalékos juttatásnak?

Elfogadhatatlannak tartom, hogy a kormány a vé-
dekezésben aktívan közreműködő önkormányzatok-
tól akkor vegyen el újabb forrásokat, amikor a vírus 
folyamatosan velünk van, és fel kell tudnunk készül-
ni a járvány egy esetleges második hullámára is. Be-
vételeink a kormányintézkedések eredményeképpen 
jelentősen csökkentek, tessék csak a gépjárműadó 
elvonása mellett az idegenforgalmi adó eltörlésére 
és a parkolási díj megszűntére gondolni, de a ren-
delkezésünkre álló iparűzési adó is kevesebb lesz 
2021-ben.

Ugyanakkor a járvány elleni védekezés miatt ki-
adásaink folyamatosan nőnek: maszkokat, teszteket, 
védőeszközöket vásároltunk, mert a kormány nem 
segített – pedig a törvény szerint kötelessége lett 
volna. De mi nem feledkezhetünk meg kerületünk 
nehéz helyzetbe került családjairól és lakóiról, ezért 
támogatást adtunk azoknak, akiket miniszteri utasí-
tásra egyik napról a másikra tettek ki a kórházakból. 
Álláskeresési támogatáshoz juttatjuk továbbá mind-
azokat, akik elveszítették a munkájukat, és Euró-
pában példátlan módon csak rövid ideig kaphatnak 
állami segítséget.

Újbuda lakói – kormánypárti és ellenzéki érzel-
műek egyaránt – rengeteg adó fizetnek be, és ezért 
joggal várhatják el ebben a nehéz helyzetben az álla-
mi segítséget. Érthetetlen és mindannyiunknak rosz-
sz, hogy a kormány az összefogás, a támogatás he-
lyett továbbra is a másként szavazók megbüntetésén 
ügyeskedik, nem törődve még saját híveivel sem. 
Az elvonások valamennyiünket sújtják, de ezt nem 
hagyjuk, nem hagyhatjuk. Nekünk Magyarország 
és az emberek nem szóban, hanem tettekben meg-
nyilvánulva elsők.

László Imre polgármester

Újbuda benyújtotta  
a számlát   
a kormányhivatalnak
Csaknem 88 millió forintnyi kiadása 
megtérítésére szólította fel Újbuda 
Önkormányzata Budapest Főváros 
Kormányhivatalát. A hivatalnak 
azokat a költségeket kellene ezzel 
ellentételeznie, amelyeket az önkor-
mányzat a fertőzés megelőzésének, 
terjedésének leküzdéséhez szükséges 
anyagokra, eszközökre fordított 
május 8-áig. László Imre polgármester 
levelében felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a kormányhivatal nemcsak 
az egészségügyi alapellátásban 
dolgozók esetében lett volna köteles 
gondoskodni mindezekről, ez a kötele-
zettsége illetékességi területén kiterjed 
a lakosság egészére, így Újbudára is.

Az applikáció mellett elindult az ujbuda.hu  
automata chatbot szolgáltatása is
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Június 2-ától teljes kapacitással dolgoznak 
a budapesti óvodák és bölcsődék. Újbudán 
a kényszerű leállás alatt ügyeleti rendszert 
tartottak fenn az intézmények. Az újrain-
dításról és az elmúlt időszak kihívásairól 
Orosz Annát, Újbuda alpolgármesterét 
kérdeztük.

 � A vírushelyzet miatti kényszerű leállás számos nem 
várt feladatot rótt az óvodákra, bölcsődékre. Vélhető-
leg az újraindítás sem egyszerű feladat. Hogyan fog-
lalná össze mindezek kihívásait?

A legfontosabb feladat akkor is az volt és most is az, hogy 
a higiéniai feltételeknek megfeleljenek ezek az intézmé-
nyek, a fertőtlenítéstől kezdve az óvodai és bölcsődei 
dolgozók rendszeres szűréséig. Az is nagyon összetett 
kérdés volt, hogy miként  szervezzék át a munkát az in-
tézményeken belül, hiszen nagyon sok óvodapedagógus 
és munkatárs veszélyeztetett kora vagy krónikus beteg-
ségek miatt nem vállalhatott ügyeletet, mások kisgye-
rekekkel voltak otthon, emiatt nem tudták megoldani 
a bejárást. Tehát a megszokottnál sokkal kisebb neve-
lői és óvodapedagógusi állománnyal kellett megoldani 
az ügyelet idején a munkát. Az új munkarendet gyorsan 
és jól megszervezték az intézmények vezetői. Emellett 
kialakult egy szigorú protokoll a védekezésre, megelő-

zésre, amelyet mind reggel az érkezéskor, mind napköz-
ben, mind távozáskor betartanak a munkatársak. Úgy 
gondolom, hogy most, az újranyitáskor ezeket az elő-
írásokat még szigorúbban kell majd venni, hiszen míg 
eddig kis, ötfős csoportokban vigyáztak a gyerekekre, 
a nyitás után elméletileg akár a teljes létszám is visz-
szaállhat. Az intézmények felkészültek erre, mindent 
fertőtlenítettek az udvari játszóterektől a belső terekig, 
a használati eszközöktől a konyhai felszerelésekig. Min-
den intézményt felszereltünk ózongenerátorokkal, ame-
lyek egy-egy nap végén fertőtlenítik az összes teret, ahol 
aznap gyerekek és dolgozók megfordultak. A rendszeres 
fertőtlenítés az alapfeltétele annak, hogy biztonságosan 
működhessenek az óvodák, bölcsődék.

 �Mennyire lehet kivitelezni azt, hogy a gyerekek 
ugyanahhoz a nevelőhöz, ugyanabba a csoportba ke-
rüljenek, mint a leállás előtt?

Száz százalékig sajnos ezt nem lehet garantálni, de 
azon dolgozunk, hogy lehetőség szerint mindenki oda 
kerüljön vissza, abba a csoportba, azok közé a nevelők 
és gyerekek közé, akiket korábban már megszokott, 
megszeretett. Teljes mértékben azért nem lehet ezt biz-
tosítani, mert sok dolgozó ebben az időszakban ment 
nyugdíjba, illetve nem lehet egyik napról a másikra 
pótolni azokat a kollégákat, akik valamilyen krónikus 
betegségüknél fogva fokozottan ki vannak téve a fer-
tőzésveszélynek. 

 � Rövidesen jön a nyári időszak. Lesz 
nyári szünet az óvodákban, bölcsődék-
ben?
Idén nem a szokásos nyári ügyeleti rend-
szerben, hanem teljes kapacitással dolgoz-
nak majd az intézményeink, hiszen tud-
juk, hogy a szülők most sokkal nehezebb 
helyzetben vannak a nyári szabadságok, 
nyaralás tekintetében, mint máskor. Arra 
készülünk, hogy lesz egy kéthetes leállás, 

amikor az óvodapedagógusok szabadságra mehetnek, de 
ettől eltekintve ugyanúgy folyik majd a munka, mint az év 
bármely szakában. A szünet időpontjáról mihamarabb dön-
tenek az intézmények. 

 � A vírusjárvány és a védekezéssel kapcsolatos nem várt 
kiadások mennyire írhatják felül a kerületi óvodák, 
bölcsődék helyzetét?

Kétségkívül kevesebb pénzt jut most mindenre a nem várt 
kiadások és bevételkiesések miatt, és éppen a napokban jelen-
tette be a kormány, hogy az eddigi elvonásokon túl jövőre sem 
számolhatnak az önkormányzatok például gépjárműadó-be-
vétellel. Sokkal szűkösebb időszak jön, mint amire számítot-
tunk, de ettől függetlenül az intézményeink helyzete, színvo-
nala és biztonsága, az ott dolgozók munkakörülményeinek 
minősége garantált. Az, hogy a gyerekeknek jó helye legyen 
Újbudán, nem lehet és nem is lesz soha kérdés.  

T. E.

aktuális

Orosz Anna: Intézményeink helyzete garantált

Mindenkit várnak  
a bölcsődék, óvodák 

TÖLTSD LE TE IS AZ 
ÚJBUDA APPOT!
HÍREK   I   INFORMÁCIÓK   I   SEGÍTSÉGKÉRÉS

ujbuda.hu/app 

Eddig kis, ötfős csoportokban vigyáztak a gyerekekre,  
a nyitás után elméletileg akár a teljes létszám is visszaállhat
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Bár az újbudai éttermek, kávézók már nagyon várták, hogy 
újra vendégeket fogadhassanak, a hirtelen jött enyhítésre 
nem mindenhol tudtak azonnal reagálni. Az áruk beszer-
zése, a készletek feltöltése miatt egyes helyeken akár né-
hány napba is beletelt, amíg a teraszokat, kerthelyiségeket 
megnyithatták. (A belső terek a pünkösdi hétvégéig nem 
fogadhattak vendéget.) Május 20-án már találtunk 
a Bartókon olyan vendéglátóhelyeket, ahol leg-
alább az utcára kitett asztaloknál ki tudták 
szolgálni a vendégeket – a pincérek, sé-
fek, pultosok maszkot, kesztyűt viseltek 
–, köztük volt a Kelet Kávéház, a Béla 
és néhány street food bár. Pár nappal 
később a Hadik Kávéház is megnyitot-
ta Gárdonyi téri teraszát. Megkérdez-
tük az első vendégeket, milyen érzés 
újra szabadon fröccsözni, kávézni, enni 
valahol, az üzletvezetőktől pedig meg-
tudtuk, miként vészelték át ezt a különö-
sen nehéz időszakot.

„Egész jól rászoktunk  
a főzésre, de azért 
jó néha étteremben 
enni”
Balázs éppen az ebédjét fejezte be 
kedvenc street food étterme előtt 
a Bartók Béla úton. Ott volt aznap, 
amikor bezártak, stílusosan a nyitásra 
is eljött. A közelben lakik, gyakran sé-
tált a környéken a karantén idején, és na-
gyon furcsán érezte magát, amikor a Bartók 
Boulevard szokásos nyüzsgése helyett nappal is 
kihalt tereket talált.

„Az étel megy tovább” 
A fenti szlogennel indította el a túléléshez szükséges ház-
hoz szállítást a Béla Bár, de más megoldásokat 
is alkalmaztak a kényszerhelyzetbe került 
vállalkozók. A Hadik például Újbuda Ön-
kormányzatától kért és kapott segítséget, 
hogy munkavállalóinak a bezárás ideje 
alatt is tudjon fizetést adni. Naponta 75 
adag ételt készítettek itt, ezt a kerület 
a rászorulóknak juttatta el. A kávéhá-
zak a vesztegzár idején is kiadhattak 
elvitelre kávét papírpohárban, így vege-
tált a máskor mindig zsúfolt Kelet, ahol 
a későn ébredők a járvány előtti időkben 
alig találtak szabad asztalt. 

Szuhay Gergely, a Béla Bár 
üzletvezetője nagyon boldog 
volt, amikor megtudta, hogy újra 
kinyithatnak. Riasztotta a csapa-
tot, letisztították az asztalokat, be-
szerezték az italokat, az  alapanya-

gokat, fúrtak, faragtak, és már 
érkeztek is az első vendégek. 

A házhoz szállításra sok 
pozitív visszajelzést kaptak, 

számolt be Gergely, aki nagyon 
hálás a megrendelőiknek, hogy eképpen 
segítették őket a túlélésben. A Béla fő 
profilja azonban továbbra is a megszo-
kott, beülős hely marad.

„Csodálatos érzés  
újra itt fröccsözni”

Koós Krisztina és Bács Annamá-
ria egyetemisták. Kivételes érzés 

volt számukra, hogy újra beülhet-
tek valahová, azaz be még nem, 

csak ki, a teraszra. Annamá-
ria a vírus terjedésének idő-
szakában hazament vidékre, 

és már nagyon hiányzott neki a főváro-
si pezsgés, a barátok. Krisztina szerint 
az emberek felelősségteljesen kezelték 
a járványhelyzetet; fröccsözés közben 
persze ők sem viseltek maszkot, de a tö-
megközlekedésben, bevásárlóközpontok-
ban mindig használják, maguk és mások 
védelmére. – Eddig okosan oldottunk 
meg mindent szerintem, vigyáztunk egy-
másra. A nagy kérdés a nyár lesz, hogy 
mennyire szabadulnak el az indulatok, 
meddig tart még az emberek türelme – 
mondta Krisztina.

„Nagyon várjuk  
a vakcinát”

A Bartók Boulevard-on 
mindenki azt szeretné, 
ha minden újra úgy 
folytatódna, ahogy az-
előtt volt. Szalai Tamás 
és fia, Barna szeren-
csésnek vallja magát. 

Bár Barnának meg kel-
lett szakítania londoni 

tanulmányait, és a vizsgáit 
is törölték, folytatja, ha vége 

lesz a járványnak. Tamás otthon 
is tudta végezni a munkáját, 

így anyagi kár nem érte őket. 
A nyitás napján annak örül-
tek a legjobban, hogy végre 
nem papírpohárból, sétálva 
kellett elfogyasztani ká-
véjukat. – Nagyon várjuk 
a vakcinát, mert addig biz-
tos nem lehet  visszatérni 

a rendes kerékvágásba. Amíg 
nincs oltóanyag, számítha-

tunk korlátozásokra – tették 
hozzá Szalaiék.

„Még jobban 
összekovácsolódtunk”

Bosznai Tibor, a Hadik Kávéház és a Szatyor Bár és Galé-
ria üzletvezetője számára a járvány pozitív hozadékkal is 
járt. – Bár azt olvastuk a feleségemmel, hogy sok házas-

ság felbomlott, mert összezárva kellett élniük, 
mi nem rontottuk a statisztikát, a közös 

családi jógázások, a telken töltött szép 
napok csak még jobban összeková-

csoltak minket – mondta. Bíznak 
abban, hogy hamarosan bepó-
tolhatják a Hadikban elmaradt 
programokat, és újra megin-
dulhat a kulturális pezsgés is 
a Bartók Boulevard-on.

D. B. S.

aktuális

Éledezik az újbudai 
belváros

Szalai Tamás

Bosznai Tibor 

Bács Annamária

Benke Balázs

Szuhay Gergely

Koós Krisztina

Már nagyon sokan várták,  
hogy kiülhessenek a teraszokra
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Elkészült Újbuda klímastratégi-
ájának társadalmi egyeztetésre 
küldött változata. A részletekről 
Bakai-Nagy Zitát, Újbuda alpol-
gármesterét kérdeztük. 

 �Melyek azok az alapvető területek, 
amelyeket érint a klímastratégia?

A klímastratégia azt a keretet teremti meg, 
amelyben az önkormányzat intézkedések 
sorozatát tudja majd végrehajtani az ebben 
meghatározott célok sikeres megvalósítá-
sa érdekében. Ez három részre tagolható. 
Az első, legfontosabb terület az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának csökkentését, 
a második a megváltozott klímaviszonyok-
hoz való alkalmazkodást tárgyalja, a har-
madik pedig a lakosság klímatudatos szem-
léletformálásának lehetőségeit taglalja. 
Kerületünk két meghatározó gyenge pontja 
az energiafogyasztás, illetve a közlekedés 
által kibocsátott szennyező anyagok kár-
okozása. A felmérések alapján 2018-ban 
Újbuda teljes kibocsátása több mint 543 
ezer tonna szén-dioxid volt, ezzel szemben 

a zöldfelületeinek szén-dioxid-elnyelő ké-
pessége ennek kevesebb, mint 0,1 százalé-
ka, körülbelül 490 tonna. Ezért is nagyon 
fontos Újbudán a zöldítés. Figyelnünk kell 
például arra, hogy a további beépítések-
nél előírjuk a cégeknek, hogy garantálják 
a zöldfelületek védelmét, a parkosításokat. 
Véget kell vetni annak, hogy mindent le-
betonoznak, letérköveznek. Nagyon fontos 
a Sas-hegy, a Rupp-hegy, a Gellért-hegy, va-
lamint a Duna-parti vízparti sáv védelme. 

Van a klímastratégiánkban 
olyan felmérés is, amely-
ben látható, hogy egyes te-
rületek milyen mértékben 
melegednek fel nyáron. Eb-
ből kiderül, hogy leginkább 
a kerület belső területei 
vannak kitéve a hőszigethatásnak, továb-
bá Gazdagrét egy része. A sok beton, térkő 
ugyanis úgynevezett hőszigethatást ered-
ményez, ami nagyon veszélyes az egészség-

re, főként az idősek 
szenvedik meg. 
Ezeken a helyeken 
nyáron nagyon fel-
melegszik a beton, 
mivel nincsen fa, 
nincsen árnyék, 
nem tud lehűlni. 
A betonrengeteg 
hőt ad le éjsza-
ka, így az emberi 
szervezet nem tud 
megpihenni. Arra 
is fel kell tehát 
készülnünk, hogy 
a szociális jelző- 

és ellátórendszerünk el tudja látni azokat 
a főként idős embereket, akik a hőség miatt 
lesznek rosszul. Az a célunk, hogy Újbuda 
klímabarát módon fejlődő kerületté váljon, 
egészségesebb környezetben élhessenek 
a lakói. 

 � A közlekedésben milyen változtatások-
ra lehet számítani a klímavédelem ér-
dekében?

Feltétlenül fontos, hogy minél inkább 
környezetbarát megoldásokat, eszközö-
ket vezessünk be a közlekedésben is, de 
a szabályozottság legalább ilyen lényeges. 
Bizonyos kerületekben, ahol elérhetők 
az olyan alternatív közlekedési eszközök, 
mint például a villanyrollerek, de nincs 

kellően szabályozva ezek használata, 
előfordul, hogy a közlekedésben inkább 
fennakadásokat okoznak, ahelyett, hogy 
minőségi alternatívát kínálnának. Itt, Új-
budán tervezzük az elektromos töltőállo-
mások bővítését, hogy ezáltal is többeket 
ösztönözzünk elektromos autó vásárlásá-
ra. Az önkormányzatnak is vannak ilyen 
járművei. Fontos kérdés a környezetbarát 
tömegközlekedés is, hogy előnyben tudjuk 
részesíteni a környezetkímélőbb villamost 
és a metrójáratokat. Ehhez egy bizonyos 
szemléletváltásra is szükség lehet.

 � A szemléletváltásban, szemléletformá-
lásban milyen szerepe lehet az önkor-
mányzatnak?

Nem könnyű feladat. Még a személyes éle-
tünkben is nehéz a szemléletváltás, nehéz 
átállni, hiszen sokkal kényelmesebb példá-
ul levenni a polcról az egyszer használatos 
flakonban lévő ásványvizet, mint alternatív 
megoldásokat választani. De hogy csak egy 
ígéretes példát emeljek ki: a kerület óvodái-
ban, bölcsődéiben szelektív hulladékgyűj-
tés folyik. Az elmúlt időszakban több visz-
szajelzés érkezett, hogy amikor a gyerekek 
óvodából iskolába kerülnek, rácsodálkoz-
nak és nem értik, ott miért nem szelektí-
ven gyűjtik a hulladékot. Tehát a felnövő 
korosztály már érzékenyebb szemléletében 
a környezetvédelemre. Türelmesnek kell 
lennünk, egyik pillanatról a másikra nem 
lehet szemléletet váltani. Egy generációval 
később már sokkal könnyebb lesz.

 �Most folynak a társadalmi egyezteté-
sek, Újbuda honlapján és egyéb kö-
zösségi oldalainkon is tájékozódhat a 
stratégiáról bárki, civilek is vélemé-
nyezhetik augusztus 31-éig. Mi követ-
kezik ezután?

Minden vélemény számít. Az önkormány-
zat kiküldte véleményezésre a kerület 
vállalataihoz, környezetvédelmi és zöld 
szervezeteihez a tervezetet, és várjuk 
az Újbudán élők véleményét is. Ezeket ösz-
szevetjük és összefésüljük a stratégiával, 
aztán fogadjuk el.

T. E.

aktuális

Mindenki véleményezheti 
az új klímastratégiát 
A felnövő korosztály érzékeny a környezetvédelemre

Garantálni 
fogjuk a zöldfelületek 
védelmét: véget kell 
vetni annak, hogy 
mindent lebetonoznak, 
letérköveznek

Tervben van az újbudai elektromos 
töltőállomások bővítése

Bakai-Nagy Zita 
alpolgármester

Mondja el véleményét Ön is!
Újbuda Önkormányzata társadalmi egyeztetésre bocsátja kerületünk klímastra-
tégiájának tervezetét. A stratégia tervezete meghatározza azokat a klímaváltozás 
kedvezőtlen hatásait enyhítő vagy az azokhoz való alkalmazkodást segítő célokat 
és intézkedéseket, amelyek megvalósítása hozzájárul a klímaváltozás kezeléséhez. 
A társadalmi egyeztetés lényege, hogy a Klímastratégia formálásába és véglegesítésé-
be minél nagyobb számban vonjuk be a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a civil 
szervezeteket.
A stratégiával kapcsolatos véleményeket, észrevételeket és javaslatokat 2020. augusz-
tus 31-ig e-mailben várjuk a klimabarat@ujbuda.hu címre.   

A Klímastratégia tervezete letölthető innen: 

ujbuda.hu/klima
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Starthoz áll az újbudai sportélet

Nyitnak a létesítmények, 
lesznek gyermektáborok 
A  Covid-19-járvány miatt bezárt sportlétesítmények fokozatos újra-
nyitása mellett döntöttek Újbudán. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, Simon Károlyt kérdeztük, hol és milyen 
feltételek mellett lehet edzeni, illetve szurkolni a kerületben.

 �Az elmúlt hónapokban a profi és az 
amatőr sportolók egyaránt otthonaikba 
kényszerültek, zárva maradtak a kerületi 
létesítmények is. Hogyan élték meg az új-
budai sportélet szereplői ezt az időszakot?

M á r c i u s 
16-án kel-
lett bezárni 
az uszodákat, 
spor tcent rumo-
kat, sportcsarno-
kokat. Igyekeztünk 
az eltelt időszakot kihasz-
nálni, takarításra, korszerűsítésre nyílt le-
hetőségünk a kényszerszünetben. A Nyéki 
Imre Uszoda tanmedencéje új világítást 
kapott, a medencetereket alaposan fertőt-
lenítettük, a kinti részen is felújításokat 
végeztünk. Itt  burkolatjavítás, lépcsőfel-
újítás eredményével találkozhatnak ha-
marosan azok, akik eljönnek a Kondorosi 
útra. A Sport11-ben már megújult a tan-
medence, és a kinti medence is hamarosan 
sorra kerül. Nagyszerű volt, hogy a kollé-
gák partnerek voltak ebben. Úszómestere-
ink festettek, szereltek, takarítóink az ab-
lakokat pucolták, és a sportszervezőink is 
beálltak segíteni, szóval mindenki kivette 
a részét a feladatokból. 

 � Megszületett a döntés önöknél is. Ho-
gyan tér vissza a sportélet Újbudán? 
Miben lesz más, mint a járvány előtt 
volt? Milyen feltételekkel lehet láto-
gatni a létesítményeket?

A fokozatosság mellett döntöttünk. Áp-
rilis közepén a teniszezők már jöhettek 
a pályákra játszani, de csak szigorú hi-
giéniai feltételek betartása mellett. Majd 
újabb és újabb műfüves pályákat nyitot-
tunk ki, de ezek öltözőit továbbra is zár-
va tartottuk. Pünkösdhétfőn kinyithattak 
a kerületi uszodák szabadtéri medencéi, 
ám nagyon szigorúan fogjuk felügyelni 
ezek használatát. Mindenkit arra kérünk, 
alaposan olvassa el az új házirendet, így 
részletesen megtudhatja, milyen feltéte-
leknek kell megfelelnie, hogy beléphes-
sen az adott létesítmény területére, és ott 
milyen távolságot kell tartania másoktól. 
A jelenlegi helyzetben még szabályoz-
nunk kell a strandok befogadóképességét, 
például hogy egy sávban hányan úszhat-
nak egyszerre. De a lényeg az, hogy júni-

us 1-jén reggel 6 órától a Nyéki szabadtéri 
részlege, 8 órától pedig a Sport11 kültéri 
medencéi is készen álltak a látogatók fo-
gadására. Tervezzük a belső terek, meden-
cék megnyitását is, ám azokra még várni 
kell. Először az egyesületek tarthatnak 
majd ott edzéseket, és ha minden rendben 
lesz, akkor a nagyközönség is újra teljesen 
birtokba veheti őket. Fontos megjegyez-
nünk, hogy a bérletek továbbra is érvé-
nyesek, akik a járvány és a lezárások előtt 
vették meg, azokat nem éri kár, most le 
tudják járni az úszásra vagy tornára meg-
váltott alkalmakat.

 � Beszéljünk más, szabad téren üzemelő 
sportlétesítményről, például mi a hely-
zet a Bikás parki pályákkal? Milyen 
követelményeknek kell megfelelni eze-
ken a helyszíneken?

A megfelelő távolságtartás nagyon 
lényeges. Erre továbbra is fi-

gyeljünk oda futás, kerék-
pározás közben. A csa-

patsportágakban ezt 
persze nehéz be-

tartani. Az Újbu-
da Sportcentrum 
műfüves pályá-
in beindulha-
tott az amatőr 
labdarúgó-baj-
nokság, de 
nézők nélkül, 
és szigorú 

házirend is védi 
az egymással 

mérkőzőket. Kor-
látoztuk a létesít-

ményben egy időben 
tartozkodók létszámát, 

új rendje van az öltözőhasz-
nálatnak, szóval óvatosan, foko-

zatosan nyitunk az amatőr sportéletben 
is. Szerencsére a sportolók fegyelmezet-
tek, és megértik, mindannyiunk érdeke, 
hogy betartsák ezeket a szabályokat, amíg 
szükséges.

 � Mikor lehetnek újra hangosak a le-
látók? 

Az őszi szezonok elindulására látok 
esélyt. A Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetsége októberi startot tervez. 
A vízilabdázók azonban hamarosan újra 
medencébe ugranak, kezdetét veszi a ku-
páért folytatott harc. A labdarúgók már 
az élvonalban is újraindították a bajnoksá-
got. Ősszel az amatőr bajnokságokban is 
elindulhat az élet, az edzéseket elkezdték, 
a műfüves pályákon már az utánpótláscsa-
patok is kergetik a labdát, az igazán  han-
gos lelátókra azonban őszig  valószínűleg 
várni kell.

 � Ha már a gyerekeknél tartunk, lesz-
nek idén számukra sporttáborok?

Igen, jó hírekkel tudok szolgálni. Június 
15-étől két helyszínen, a Nyéki uszodában 
és a Sport11-ben is elindulnak az úgy-
nevezett törptáborok, vagyis a napközis 
gyermektáborok.

 � Az edzőtermekről még nem beszél-
tünk. Ezek már látogathatók?

A Sport11-ben és az Újbuda Sportcent-
rumban megnyitottak az edzőtermek, de 
létszámkorlát van, így érdemes előre tá-
jékozódni. A sporteszközöket pedig a lá-
togatóknak fertőtleníteniük kell haszná-
lat előtt és után, ez ebben az időszakban 
az egészséges működtetés záloga.

D. B. S.

Kosár a Bikás parkban: a csapatsportágakban  
nehéz betartani a megfelelő távolságot

Simon Károly

INFÓ VONAL

36 1 505 8888

www.pet.hu

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

POZITRON
DIAGNOSZTIKA
KÖZPONT
Egészségügyi centrum a 11. kerületben

CT, MR, mammográfia, aspirációs citológia 
és ultrahang vizsgálataink újra elérhetőek

• Labordiagnosztika, COVID-19 szerológiai            
gyorsteszt

Szakrendeléseink újra indultak
• Gasztroenterológia – Helicobacter Pylori                

kilégzéses gyorstesztet is végzünk
• Érsebészet
• Pszichiátria
• Kardiológia
• Endokrinológia (diabetológia)
• Dietetikai konzultáció

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.
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Aki az elmúlt hetekben végigsétált Újbuda 
utcáin, nem azt tapasztalta, amit megszo-
kott, a máskor nyüzsgő Bartókon nagy volt 
a csend május végéig. Barabás Richárdot, 
Újbuda kultúráért és külkapcsolatokért 
felelős alpolgármesterét arról kérdeztük, 
mi történt a kulturális életben a karantén 
időszakában, és mi következik ezután.

 � A kulturális eseményeknél szinte elengedhetetlen  
a személyes találkozás. Hogyan tudta az elmúlt heteket 
átvészelni az amúgy pezsgő újbudai kulturális élet? 

Bár fizikailag nem tudtunk találkozni, az online térben 
nagyon erősen jelen voltunk és vagyunk. Már a karantén-
időszak legelején elindítottuk a Kultúra a Bartókon koro-
navírus idején nevű Facebook-csoportunkat, amelynek épp 
az a célja, hogy a kerület kulturális szereplőit, a kultúrában 
résztvevőket ezekben a vészterhes időkben is össze tudja 
kötni a nézőkkel. Ez az együttműködés nagyon szépen fel 
is épült, folyamatosan kapjuk az anyagokat, és folyamato-
san osztjuk meg ezeket az érdeklődőkkel. A célunkat elér-
tük: megszületett egy platform, ahol meg tudjuk mutatni 
és magunk is érezni tudjuk, hogy Újbudán egységben van 
a kulturális erő, és a nehéz időkben is kitart.

 � Nagy tervekkel kezdődött az esztendő, amelyeket min-
den bizonnyal felülírt a járvány. Mi változott meg az 
eredeti elképzelésekhez képest?

Az újbudai kultúra a városvezetés egyik legfontosabb stra-
tégiai területe. Ez továbbra sem változik. Az valóban igaz, 
hogy a járvány miatt ez hirtelen kiüresedett, ezért újra kell 
indítani a kulturális életet is a kerületben. Dolgozunk egy 
Újbuda restart programon, leginkább az újraütemezésen 

van a hangsúly. A hárommilliárd forintos vésztartalék 
képzése – ami Újbuda éves költségvetésének tíz százalé-
kát jelenti – sok kulturális tartalmat is érintett, ezeknek 
a költségét zárolták, ám nem vonták el. Most az a felada-
tunk, hogy megnézzük, mennyit költöttünk a veszélyhely-
zetben, és ennek tükrében újratervezzük, hogy mi az, ami 
megvalósítható még idén, illetve mi az, ami csúszik. Amit 
elterveztünk év elején, az mind nagyon izgalmas, sokat fog 
lendíteni Újbuda kulturális életén, és örömet fog szerezni 
az újbudaiaknak, úgyhogy elengedni semmit nem fogunk, 
legfeljebb halasztjuk. Ha valami most tavasszal nem tör-
tént meg, az nem jelenti azt, hogy nyáron vagy ősszel, eset-
leg jövő tavasszal ne történhetne meg.

 �Mi a helyzet a különböző városrészekben lévő közös-
ségekkel és közösségi házakkal?

Tőlük is nagyon sok online anyagot kapunk, tevékenyen 
vették, veszik ki a részüket ebből a munkából, határozott 
a folyamatos jelenlétük. Emellett az elmúlt hetekben kö-
zösségi házaink egy másik fontos funkciót is betöltöttek: 
a legtöbb hely deponálási pontként működött. A járványve-
szély elején élelmiszercsomagokat, tisztálkodási szereket 
halmoztunk fel, a legrosszabbra is fel voltunk készülve, 
akkor ugyanis még nem lehetett látni, milyen szigorig kell 
elmennünk a kijárás korlátozásában. Szerencsére lassan 
visszaállíthatjuk a normál működésre ezeket a házakat, 
az a célunk, hogy az egészségügyi szempontokat szem előtt 
tartva minél előbb megnyílhassanak e közösségi, kulturá-
lis terek.

 � Év elején elkezdődött egy intenzív együttműködés Új-
buda határon túli testvérvárosaival. A határzárak kö-
vetkeztében ez megrekedt?

Még a járványveszély alatt is tudtunk kapcsolatot tartani 
több testvérvárosunkkal. Megvitattuk, miként kezeljük 
a helyzetet, adtunk és kaptunk is ötleteket, ki hogyan old-
ja meg például az idősek ellátását. A pandémia kissé más 
fókuszba tette beszélgetéseinket a testvérvárosokkal, ám 
a kapcsolat intenzív maradt. Az eredeti célunk az volt, 
hogy olyan kötődést alakítsunk ki, ami túlmutat azon, 
hogy néha meglátogatjuk egymást, és reprezentatív ajándé-
kokat adunk át. Ez a törekvésünk változatlan, folyamatos 
tervezés, szervezés alatt van. Most különösen fontos, hogy 
nemzetközi szinten is támogassuk egymást, és érezhessük, 
senki sincs egyedül.

T. E.

kult

A nehéz időkben is kitart  
a kulturális élet Újbudán
„Elengedni semmit sem fogunk, legfeljebb későbbre halasztjuk”

Megjelent a Pont 
magazin júniusi száma
Megcsillan végre a remény: nyári utazásról, örömteli nyelv-
tanulásról, várakozó állásban lévő könyvhétről szólnak 
az írások a júniusi Pont magazinban. Persze még mindent 
csak óvatosan. Ha mégsem utazhatunk, remek filmekkel 
idézhetjük meg a nyaralások emlékét. A neten kapcsolód-
hatunk be a Kórusok éjszakájába, amely a világ különbö-
ző pontjairól közel hetven kórus részvételével szerveződik 
idén. És más online kezdeményezésről is örömmel számol be 
a lap: újbudai startupok is kivették a részüket a vírushelyzet-
ben a segítségnyújtásból.

Hogy mi mindent tanulhattunk magunkról a két csendes 
hónapban, arról képzőművészek, írók, zenészek mesélnek, 
összegezve a tanulságokat. Történeteikben többféle válasz 
rejlik. Al Ghaoui Hesna újságíró például a karantén első 

időszakában a kontrollvesztést kezelte rosszul. Majd rájött, 
hogy ez tulajdonképpen kiváló alap a kutatási témájához 
– mesélte el címlapinterjúnkban. – Az öröm jól terjed a ké-
pernyőn is – mondta Kárász Eszter, az Eszter-lánc zenekar 
alapítója, bohócdoktor, akit taps helyett most a virtuális 
előadásaira érkezett kommentek töltöttek fel. Beck Zoli 
és a 30Y „majd’ beledöglik”, mégsem zenélnek jelenleg. El-
engedhetetlennek érzik azt az aktív kapcsolatot, amely egy 
koncerten zenekar és közönség között létrejön – a bezártság 
idején másként teremtettek értéket.

Végül azokból az alkotásokból is található a magazinban 
néhány, amelyek természetesen online felhívásra, a veszély-
helyzet ihletésére születtek. A szervezők azt ígérik, a legjobb 
művekből a járvány lecsengése után kiállítást rendeznek.

A teljes visszaállásig folytatódnak 
a minőségi online kultúrprogramok

Barabás Richárt alpolgármester: Az a célunk, hogy az egészségügyi szempontokat  
szem előtt tartva minél előbb megnyílhassanak a közösségi, kulturális terek



 | 2020. június 3. | 8 9 | 2020. június 3. |  

a bicikliutak kialakítása, kikerüli  
a vitákat, és úgy dönt.

Ezek olyan típusú közútkeze-
lési feladatok, amelyekhez 
még közgyűlési támogatás

sem kell. Egyébként 
pedig ez az időszak 
az, amikor tesztfázis-
ba lehet tenni azokat 
az intézkedéseket, ame-

lyek arra szol-
gálnak, hogy 
a városon belül 
elérjük a bal-
esetmentesebb 
és környezet-
tudatosabb köz-

lekedést. Buda-
pesten az elmúlt 

hetekben berob-
bant egy kerékpáros 

forradalom, amelynek 
nagyon örülök, mert 

a kerékpáros közlekedés 
a városban a legkörnyezetkí-

mélőbb mód. A Bartók Béla úton 
például vannak olyan napszakok, amikor 

nagyjából ugyanannyi bicikli közlekedik, mint autó. 
Ezek nagyszerű számok. Folyamatosan nézzük az adato-
kat, mérlegeljük, hogy milyen típusú igények vannak. Azt 
például látjuk, hogy a gépjárműforgalom kezd visszaállni 
a megszokott szintre, de ennél sokkal nagyobb mértékben 
nőtt a kerékpáros forgalom. Nyilván ez mindig egy kisebb 
szelete lesz a városon belüli közlekedésnek, de hogy há-
rom százalék vagy hat százalék az aránya, az nagyon sok 
mindent befolyásol. Természetesen az ideiglenes kerékpár-

sávok valóban csak ideiglenesek. Akkor maradnak meg, 
ha a statisztikák azt mutatják, hogy a város közlekedése 

szempontjából hasznosak.

 � A főváros kulturális életével kapcsolatban 
kihagyhatatlan a színházak jelenle-

gi helyzete. Fogalmazhatunk 
úgy: Budapest több szín-

házat is elveszített...
Egy rossz tör-

vényhez nem 

lehet jól al-
kalmazkod-

ni, de azért 
mindenképp a jó 

kompromisszumra 
törekedtünk. Az volt 

a cél, hogy azokat a szín-
házakat, amelyek politikai tá-

madás színterei voltak, megmentse 
a város. Ezeket a főváros maga finanszírozza, a Vígszínház 
esetében pedig a kormányzati támogatás érvényesül, ám 
a vezető kinevezéséhez a főváros jóváhagyása is kell. Ezek 
mellett pedig vannak olyan színházak, amelyek kifejezet-
ten a kormány hatáskörébe kerültek. Véleményem szerint 
ez a kompromisszumos megoldás a főváros sokszínűségé-
hez hozzá fog járulni.

 � Van-e lehetőség arra, hogy az ellenzéki vezetésű ön-
kormányzatok valamiféle alternatívát mutassanak a 
kormányzattal szemben, hogy lehet bizonyos dolgokat 
másképp is csinálni, a döntéshozatal stílusától kezdve 
a politikai összefogásig?

Ahogy növekszik a kormányzati nyomás az önkormány-
zatokon, de kiváltképp az ellenzéki vezetésű önkor-
mányzatokon, úgy erősödik a szolidaritás az ellenzéki 
települések között, számos közös kiállásuk volt. Na-
gyon intenzív munkakapcsolatban vagyunk a kerületi 
vezetőkkel, László Imre, Újbuda polgármestere a fővá-
ros operatív törzsének tagja, az ő szakmai tapasztalata 
nélkülözhetetlen a védekezésben. Azt gondolom, abban 
az értelemben mutatunk kormányzati alternatívát, hogy 
építünk egymás szakmai tapasztalatára, tudására, és se-
gítjük egymást. Főpolgármesterként pedig nem tudom 
és nem is akarom megtenni, hogy zárva legyen az ajtóm 
a hozzánk képest ellenzéki polgármesterek előtt. Hiszen 
az ő választóik is budapesti emberek, mi az ő érdekeiket 
is képviseljük.

A Dési János által készített teljes interjú  
megtekinthető az Újbuda TV műsorán
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A Bartók Béla úton vannak 
olyan napszakok, amikor 

nagyjából ugyanannyi bicikli 
közlekedik, mint autó

MTI/Mónus Márton

fókusz

Folytatás az 1. oldalról
 � Van-e B-terve arra, hogy ha a helyzet romlik, akkor 
milyen sorrendben, mit kell újraszabályozni, esetleg 
újra bezárni, milyen sorrendben, hogyan kell meghoz-
ni ezeket az intézkedéseket?

Azokat a korlátozásokat kell akkor először is meghozni, 
amelyek a legmagasabb számú társadalmi érintkezést gá-
tolhatják. Jelenleg még az iskolák zárva vannak, az embe-
rek jelentős része távmunkában dolgozik. A nagy kérdés 
az, hogy ha újraindulnak az iskolák, akkor milyen szá-
mokat látunk majd. Ezt a problémát a nyári szünet most 
részben megoldja. De a járványveszély szeptemberben is 
itt lesz, és mindaddig itt lesz, amíg nincs meg a vakcina. 

Én a nagyon óvatos nyitás pártján vagyok, de az nem for-
dulhat elő, hogy több emberi élet, egzisztencia megy tönk-
re a védekezés következtében, mint magától a betegség-
től. Úgy vélem, helyesen járt el Magyarország, Budapest 
és Európa, hogy időben vezetett be drasztikus intézkedése-
ket. Továbbra is óvatosnak kell lennünk, készen kell állni 
arra, hogy szükség esetén behúzzuk a kéziféket. De most 
óvatosan ki kell inkább engedni, hogy újraindulhasson 
a város, mert olyan súlyos gazdasági és társadalmi követ-
kezményei is lehetnek a kényszerű leállásnak, amelyeket 
jelenleg még fel sem tudunk mérni pontosan. A főváros 
vezetése eddig is, a kormány intézkedéseit megelőzve, 
mindig két–három héttel hamarabb javasolt, követelt bizo-
nyos intézkedéseket. Például hónapokkal ezelőtt még azt 
mondta a kormány a maszkviselésről, hogy nem használ, 
nem hatásos, majd azt, hogy nem kivitelezhető, miközben 
a környező országokban már nagyon régóta kötelező volt 
a tömegközlekedésben a maszkviselés. Mi kezdtük el elő-
ször tesztelni az idősotthonokat, szociális intézményeket, 
és mi követeltük először a korlátozások bevezetését, majd 
a kivezetésüket is. 

 � Az tisztán látszik, hogy a felszínen milyen a kormány-
zat és a fővárosi vezetés, az önkormányzatok kapcso-
lata. De lehet, hogy a háttérben létezik egy olyan 
szint, ahol működik a konstruktív együttműködés 
a két fél között?

Szerintem nincs olyan szavazó Magyarországon, aki 
azt várná el a kormánytól és a fővárostól, hogy éles 
ellentétben legyenek. Még a ciklus elején végez-
tünk egy közvélemény-kutatást, amelyből kiderült, 
minden szavazó azt várja el Magyarországon, hogy 
Budapest és a kormány között jó legyen a viszony. 
Az ország olyanná is válik, amilyenné mi tesszük. 
Én olyan országban akarok élni, ahol függetlenül 
attól, milyen viták vannak kormánypártiak és ellen-
zékiek között, az együttműködés fontos. Főpolgármes-
terként az az elvi álláspontom, hogy az utolsó percig 
ezért kell harcolni. Minden méltatlan támadás ellenére 
is hajlandó vagyok az együttműködésre, mert ez Budapest 
érdeke. Bizonyos szinteken egyébként ez megvan. Mikor 
például Budapest testvértelepülései, Kínából felajánlottak 
védőfelszereléseket, a külügyminisztérium aktívan se-
gített. Egyes szakmai ügyekben tudunk segítséget kérni, 

de összességében az a szomorú helyzet, hogy ez a járvány 
és a járványügyi védekezés nem közelítette egymáshoz 
a kormányt és a fővárost, az államot és az önkormányza-
tokat, hanem inkább még több konfliktust eredményezett. 

 � Elég súlyos pénzügyi viták is vannak a kormányzat 
és Budapest között. Mennyire tudják újragondolni  
a fővárosi költségvetést, mekkora mozgástér maradt?

Teljes mértékben újra kell gondolnunk, nagyon sok tervün-
ket felülírja ez a helyzet. Nemcsak a fővárosét, hanem a ke-
rületekét is, a XI. kerületnek is komoly problémákat okoz. 
Három dolog van egyszerre. A járvány miatt rengeteg 
a pluszkiadás a kerületekben és a fővárosban is. Védőfel-

szereléseket kell beszerezni, megjegyzem, 
a kormány helyett, vannak többletkiadások 
a szociális ellátásban, és számos új felada-
tot is generált ez a járvány. Emellett a ke-
rületek számára fontos iparűzési adóban is 
visszaesés lesz, a gazdaság, főleg a turiz-
mus, valamint a vendéglátás, gyakorlati-
lag lenullázódott a veszélyhelyzetben. Ha 
ez még nem lenne elég, a kormány elveszi 
a gépjárműadót, felfüggeszti a fizetős par-
kolást. Ezek jól hangzó intézkedések, ám 
az utóbbi valójában közlekedés szempontjá-
ból rendkívül rossz, katasztrofális helyzetet 
idézett elő, és további bevételkiesést jelent. 
És elvesznek egyedi döntésekkel különböző 

támogatásokat is. A napokban kaptam levelet Gulyás Ger-
gely minisztertől arról, hogy a kormány nem tudja kifizetni 
azt a hárommilliárd forintot, amelyet korábban megígért 
buszbeszerzésre. Az önkormányzati választások 
után volt egy kormányzati alapállás, hogy ami 
az előző városvezetésnek járt kormányzati 
támogatásként, az a mostaninak is jár, 
és azok a beruházások, amelyeket nem 
akar az új vezetés, nem lesznek. Na-
gyon megkérdőjelezi az élet, hogy 
ezt az ígéretet sikerül-e betarta-
niuk. Amikor elkölt a kormány 
tizenöt milliárdot propagandára 
azért, hogy elmondja, minden 
szép és jó, akkor az ember nehe-
zen viseli, hogy nem marad há-
rommilliárd buszbeszerzésre, 
miközben ezt koráb-
ban már meg-
ígérték. 

 � Pluszbevételeket tud-e szerezni a főváros, vagy addig 
kell nyújtózni, amíg a takaró ér?

Amikor az önkormányzatok – teljes joggal – felvetik, hogy 
segítségre szorulnak, akkor a kormányzati retorika az szo-
kott lenni, hogy a központi költségvetést is megterheli 
ez a helyzet. Ám az önkormányzatok mozgástere sokkal 
kisebb, mint az államé. Az állam módosítja a költségve-
tését, és növeli a költségvetési hiányt. Nyilván hitelekből 
próbálja kezelni a gazdasági válságot, ami egyébként 
szerintem is helyes döntés, tud adókat át-
csoportosítani, és az Európai Unió is 
nagyon komoly segélycsomagot 
ad a tagállamainak. Ezzel 
szemben az önkormány-
zat nem tud adót emelni, 
nem tud hitelt felvenni 
kormányzati támogatás 
nélkül, nem kap közvet-
lenül forrásokat Brüsszel-
től. Az önkormányzatok ma-
guktól nem tudják ezt a helyzetet 
megoldani. Olyan sehol nincs 
Európában, mint nálunk, hogy 
az önkormányzatok nem kap-
tak plusztámogatást.

 � Hogyan lehet akkor spó-
rolni? Mit lehet lehúzni  
a listáról?

Azt remélem, 
hogy semmit nem kell le-

húznunk a listáról, de átüteme-
zésekre szükség lesz. Bizonyos beruházásokat, 
amelyekkel ezt meg lehet tenni, el kell hogy 
halasszunk. Például a Lánchíd felújítását idén 
valószínűleg el kell halasztanunk. Az, hogy 
milyen mértékben kell megnyesnünk beru-
házásainkat, akkor derül majd ki, ha látjuk 

a tényadatokat az ipar űzési adóból származó 
bevételről.

 � A járványhelyzetben a jogrend mellett a pol-
gármesterek lehetőségei is megváltoztak. Az-
zal vádolják, hogy ön kihasználja az alkalmat, 
és az olyan vitatott kérdésekben, mint a városi 
autóközlekedés sebességének korlátozása vagy  

Interjú Karácsony Gergely főpolgármesterrel

Olyan sehol nincs 
Európában, mint nálunk, 
hogy az önkormányzatok 
nem kaptak a kormánytól 
plusztámogatást 

Budapesten  
az elmúlt hetekben 
berobbant  
a kerékpáros 
forradalom

Óvatos nyitás,  
szigorú feltételekkel

Karácsony Gergely három 
feltétele a nyitáshoz

Kórház
Legyen meg a megfelelő kórházi 
kapacitás, mindenki megkap-
hassa a kielégítő orvosi ellá-

tást. A számok alapján van elég 
kórházi férőhely, más kérdés, milyen 

állapotban vannak az intézmények. 

Lakosság
A lakosság fegyelmezett együtt-
működése, a maszkviselés 
általánossá válása már adott. 

A BKK számításai szerint a tömeg-
közlekedésben a budapestiek 98 

százaléka hord maszkot, ami nagyon nagy 
felelősségvállalásról tanúskodik. 

Tesztelés
Szükség van a folyamatos 
tesztelésre, szűrésre, hogy 
a járvány esetleges újbóli 

belobbanásakor időben 
lehessen óvintézkedéseket tenni. 
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Az elvonások miatt 
a Lánchíd felújítását  
valószínűleg  
el kell halasztani

Minden szavazó azt 
várja el, hogy Budapest 

és a kormány között 
együttműködés legyen
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Újbuda klímastratégiája a véleményezés 
periódusában van, augusztus 31-éig bárki 
elolvashatja a kerület honlapján a tervezetet, 
és reagálhat is rá. A kerület zöld koncep-
ciójával kapcsolatban Kreitler-Sas Mátét, 
az LMP XI. kerületi önkormányzati képviselőjét 
kérdeztük az eredményekről és a tervekről.

A nemrég kialakított ideiglenes kerékpárutakkal kapcsolat-
ban a képviselő elmondta, ezek a biztonságosabb közlekedést 
szolgálják – bár még szokatlanok, ezért fokozottabb figyelmet 
igényelnek –, és arra is ösztönözhetik a kerületben élőket, dol-
gozókat, hogy az autó helyett válasszák a környezetkímélőbb 
eszközt, ezzel is csökkentve a légszennyezettséget. 

A sokat vitatott Hamzsabégi sétány körüli építkezéssel 
kapcsolatban a képviselő hangsúlyozta: ez akár zöld beruhá-
zás is lehetne, hiszen a vasúti fejlesztés alapvetően azt a célt 
szolgálja, hogy az autózásról a tömegközlekedés felé terel-
je az embereket, ám jelen esetben ez a zöld terület rovására 

történik. – Sajnos a Hamzsabégi sétány környékén nőni fog 
a hőszigethatás, és a zöld területek is sérülni fognak – mondta  
Kreitler-Sas Máté. – A hőszigethatás súlyos probléma a város-
ban élőknek, az elmúlt években több fokot emelkedett Buda-
pest átlaghőmérséklete, a hőhullámok komoly veszélyt jelen-
tenek az egészségre – tette hozzá.

Jó hír azonban, hogy újabb fejlesztésekbe kezdett a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park a Sas-hegy környéki területeken, a ter-
mészetvédelmi szempontok mellett a környéken lakók igé-
nyeinek felmérésével és figyelembevételével. Most egy 
sétálóösvényt újítanak fel a Bod Péter utca és a Dayka 
Gábor utcai szakaszon. 

Kreitler-Sas Máté kiemelte: Újbuda Önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy klímastratégiájának megalkotásában 
mindenki véleményét kikérje és megismerje, ezért minden-
ki számára elérhetővé tette. A klimabarat.ujbuda.hu címen 
augusztus 31-éig bárki megoszthatja véleményét, javasla-
tait, a tervezetet ezek ismeretében és figyelembevételével 
fogadják el.

Újbuda

aktuális

Online 60+  
programajánló 
Számítógéppel, 
okoseszközökkel kapcsolatos 
segítségnyújtó szolgáltatás
Regisztrálni szeretne valahová, de problémába üt-
között? Videohívást szeretne indítani Skype vagy 
Viber alkalmazással? 
Fényképet szeretne külde-
ni? Esetleg az Újbuda 60+ 
Program Facebook-oldalá-
val vagy csoportjaival kap-
csolatban lenne kérdése?

Munkatársunk minden 
hétfőn 12–16 óra között, 
pénteken 8–12 óra között nyújt segítséget önnek. 
Kérdéseiket feltehetik a 06/70/684-7412 telefon-
számon vagy e-mailben az it.60plusz@ujbuda.hu 
címen.

Kérjük, hogy kérdésekkel felkészülve keressék 
munkatársunkat!

Dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás 
jegyében változtatna eddigi életmódján? Eset-
leg betegségével kapcsolatban tanácstalan, mit 
fogyaszthat? Kérdéseinek, problémáinak részle-
tes leírásával várja levelét szakemberünk, hogy 
pontos, mindenre kitérő választ adhasson önnek. 
Dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember to-
vábbra is várja kérdéseiket a 60plusz@ujbuda.hu 
e-mail címen.

Hahota jóga
Domján Ferenc „kacagáskarnagy” hétfőnként 8 órá-
tól tart online Hahota jóga foglalkozásokat a Zoom 

alkalmazáson keresztül. A foglalko-
zásokra a domjanferenc@gmail.com 
e-mail címen tudnak jelentkezni, és in-
nen kapják majd a meghívót is a csat-
lakozáshoz. Naprakész információkért 
kérjük, kövesse Facebookon az Újbu-
da 60+ Program oldalt!

Origami
Foglalkozás minden hétfőn 14 órától. 

A részvételhez csatlakozzon 
a Facebookon az Origami 
(Újbuda 60+ Program) 
nevű csoporthoz.

Do-in  
(japán jóga) 

Foglalkozás minden szerdán 
12.30-tól. A részvételhez csatlakozzon 

a Face bookon a Do-in – japán jóga (Újbuda 
60+ Program) nevű csoporthoz.

3-1-2 meridiántorna
Foglalkozás minden pénteken 14.30-tól. A részvé-
telhez csatlakozzon a Facebookon a 3-1-2 meridián-
torna (Újbuda 60+ Program) nevű csoporthoz.

a XI. kerületi lakóházak felújításának 
pénzügyi támogatására – 2020

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának polgármestere (továbbiakban: 

polgármester) a pénzeszközök átadásának, 
átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) XI. 
ÖK önkormányzati rendelete alapján az alábbi nyílt 

pályázatot teszi közzé.

A pályázat célja: 
Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 

nyújt pályázati úton XI. kerületi lakóépületek 
felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: 

felújítás) elősegítése céljából. A programra 
rendelkezésre álló összeg 105 millió forint.

Támogatható tevékenységek köre:
A pályázat részeként a legalább négy lakást tartalmazó 

lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási 
munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges  

– igényelhető támogatás
 gázvezeték-felújítás

 kéményfelújítás 

 tetőfelújítás

 gépészeti felújítás (kivéve liftek felújítása, 
iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos szellőzőrendszerének 
korszerűsítése, felújítása, valamint 
a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelése)

 elektromos fővezeték felújítása (kivéve iparosított 
technológiával épült lakóépület energiatakarékos 
épület-villamosrendszerének korszerűsítése, 
felújítása)

 homlokzatok felújítása (nyílászárók cseréjére, 
felújítására nem igényelhető támogatás, a bejárati 
lépcső akadálymentesítése támogatott) 

Liftek korszerűsítésére csak az életveszélyes felújítási 
munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett 

lakóépületek igényelhetnek támogatást.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke 

a támogatás szempontjából elismerhető bruttó 
bekerülési költség maximum 40%-a, de pályázatonként 
lakásszámtól függően legfeljebb a részletes pályázati 

kiírás szerinti összeg vehető figyelembe.

A pályázat célközönsége:
Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat 

közigazgatási határán belül elhelyezkedő  
társasházak és lakásszövetkezetek  

(továbbiakban: pályázók) a legalább négy lakást 
tartalmazó épületeik felújítására.

A pályázATok benyújTásánAk hATárideje:  
2020. július 30. 

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat elsősorban postai úton nyújtható be 

a Lakásgazdálkodási Osztály  
részére címzett borítékban  

(1113 Budapest, XI. kerület, Zsombolyai utca 4.) 
A személyes úton érkező pályázat átvételére 
a Lakásgazdálkodási Osztály munkatársaival 

történt előzetes időpont-egyeztetés után a 1113 
Budapest, XI. kerület, Zsombolyai utca 4. alatti épület 
földszintjén elhelyezkedő ügyfélfogadási helyiségben 

van lehetőség. A pályázóknak lehetőségük van 
előzetes konzultációra telefonon, illetve a tervezet 

megküldésére e-mailen.

Munkatársaink elérhetők:  
Horváth Ernő, telefon: 372-4631, 
e-mail: horvath.erno@ujbuda.hu

Kapitány Regina Anna, telefon: 381-1385,  
e-mail: kapitany.regina@ujbuda.hu

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A részletes pályázati kiírás és mellékletei 

az önkormányzat internetes oldaláról tölthetők 
le (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-

palyazatok). Indokolt akadályoztatás esetén 
a nyomtatványok mérsékelt példányszámban 

átvehetők az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
(Zsombolyai utca 4. portáján,  

valamint Bocskai út 39–41. recepcióján).

A pályázatok eredményhirdetése után  
a nyertes pályázókkal az önkormányzat  

Támogatási Szerződést köt. 

Szerződéskötési határidő: 2020. október 30. 12.00 

Az elszámolás benyújtásának végső határideje:  
2021. március 31. 16.00 

A pályázni kívánó társasházak figyelmét felhívjuk arra, 
hogy a járványhelyzet időszakában a közgyűlések 

megtarthatósága korlátozott, ezért más módon tud 
a lakóközösség határozatokat hozni.  

Ezt szabályozza a veszélyhelyzet során  
a személy- és vagyonegyesítő szervezetek  

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 
102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet  
társasházakra vonatkozó része.

Budapest, 2020. május 15.
dr. László Imre 
polgármester

pályázati felhívás 

 Kreitler-Sas Máte felhívta a figyelmet a Hamzsabégi sétány 
körüli építkezés környezetvédelmi kockázataira

Újabb fejlesztések a Sas-hegy környékén

Kész a zöld 
koncepció

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

További információ 
és médiaajánlat:  
marketing@ujbuda.hu

HIRDESSEN 
AZ ÚJBUDA ÚJSÁGBAN!
Jusson el közvetlenül  
80.000 újbudai  
háztartásba!
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maradj otthon!

Kríziscsomag
A kerület rendkívüli juttatással  

is segít az állásukat elvesztőkön

IDŐS, BETEG, SEGÍTSÉGRE SZORUL?

+36 1 372 4566

Steril környezetben  

a legkisebbek

Ügyeleti üzemmódban az újbudai 

bölcsödék és óvodák

4

5

Kríziskezelés 

számokban

Egyszerű otthoni megoldások 

varrással és varrás nélkül

Hogyan készítsünk

maszkot

11

A kézmosás és  

a higiénia fontossága  

meglepően  
újkeletű  
találmány

Kézenfekvő 
megoldás

15

Nem csökkennek a szociális juttatások  I  Tesztelik az idősotthon lakóit  I  

Folytatódik az élelmiszercsomagok kiszállítása   

I  Felépülőben az őrmezői háziorvosok  I  Kötelező maszk a piacokon

A járványügyi veszélyhely-

zetben máris nagyon sokan 

maradtak állás, állandó jöve-

delem nélkül az újbudai lakosok 

közül is, és táboruk várhatóan 

csak növekedni fog a közel-

jövőben. Számukra új támo-

gatási formákat dolgozott ki 

a kerület vezetése – a korábban 

meglévők megtartása mellett.

Az újbudai veszélyhelyzeti krízistámo-

gatást azok vehetik igénybe, akik a jár-

ványügyi veszélyhelyzet nyomán elvesz-

tették állásukat vagy nem tudják folytatni 

korábbi kereső tevékenységüket. A jo-

gosultsági jövedelemhatár egy főre havi 

nettó 85 600 forint; ha a kérelmező egy-

személyes háztartásban él, és legfeljebb 

ennyi a jövedelme, akkor legalább 45 ezer 

forint krízistámogatást kaphat. Legfeljebb 

53 500 forintos havi nettó mellett leg alább 

60 ezer forint a támogatás összege. Csa-

ládban élő kérelmezők – ugyanekkora egy 

főre jutó havi nettók mellett – leg alább 70 

ezer, illetve 85 ezer forintra számíthat-

nak. A támogatások maximális értéke 100 

ezer forint.
Az önkormányzat bevezeti az újbu-

dai rendszeres élelmiszer-támogatást is 

– tartós élelmiszercsomag formájában –, 

azok számára, akiknél az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az 53 500 forintot, és legalább egy kiskorú 

gyermeket tartanak el. Azok is kérhetik 

az élelmiszer-támogatást, akik családjá-

ban fogyatékkal élő személy vagy tartósan 

beteg gyermek van, valamint akik egyedül 

élnek és nyugdíjszerű ellátásban, rokkant-

sági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve 

nyugdíj előtti álláskeresési járadékban 

részesülnek. A rendkívüli támogatáso-

kat annak ellenére is bevezeti Újbuda, 

hogy a kormány a veszélyhelyzet március 

11-i kihirdetése után rendeleti úton újabb 

és újabb feladatokat hárított az önkor-

mányzatokra. Ezeket azóta is saját forrás-

ból, jelentős többletkiadások árán, köz-

ponti támogatás nélkül látják el, miközben 

kormányzati döntések alapján rendkívüli 

forrásmegvonásokkal kellett szembesülni-

ük. Újbuda Önkormányzatának is az ápri-

lis elején létrehozott Járványügyi Alapba 

kell befizetnie meghatározott tételeket, 

mint például a 2020. évi gépjárműadó 53 

százalékát. Emellett a XI. kerületben is 

komoly bevételkiesést jelent a közterületi 

parkolás április 6-ától érvényes ingyenes-

sé tétele, az iparűzési adó várható vissza-

esése, az idegenforgalmi adó év végéig 

szóló felfüggesztése, vagy a bezárt, eset-

leg szüneteltetett vállalkozásoktól befolyó 

egyéb bevételek megszűnése. 
Folytatás a 2–3. oldalon

Az újbudai  
intézkedések  

legfontosabb  

adatai

Ke l e n f ö l d  |  Ő r m e z ő  |  G a z d a g r é t  |  A l b e r t f a l va  |  Ke l e n vö l g y  |  L á g y m á n y o s  |  S a s a d - S a s h e g y  |  G e l l é r t h e g y  |  S z e n t i m r evá ro s

Kelenföld |  Őrmező  |  Gazdagrét  |  Albertfa lva  |  Kelenvölgy |  Lágymányos  |  Sasad-Sashegy  |  Gel lérthegy  |  Szent imreváros
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7Kutyás 
tanácsok

10

Maszkban a piacon

Az önkormányzat mindenkinek biztosítja a tesztet, akit hazaküldtek

Beindult a járvány a Szent Imrében?
A HVG és a Magyar Hang 
értesülései alapján a Szent 
Imre Kórház közel száz 
fekvőbetegénél mutatták 
ki a koronavírus-fer-
tőzést, és negyven 
dolgozó tesztje  
is pozitív lett.

Sajtóinformációk szerint a Szent 
Imre Kórházban még márciusban, 
a krónikus belgyógyászaton lett rosz-
szul két páciens, ám mire megérkezett 

a tesztek pozitív eredménye, mindket-
ten meghaltak. Ezt követően vettek 

mintát az osztály más betegeitől 
is, közülük tizenhétnél mutatták 
ki a koronavírust. 

A vesebetegek kezelését vég-
ző nephrológiai osztályon ápri-
lis második hetében robbant be 
a járvány, a fertőzöttek száma 
már akkor tíz felett volt. A ko-

ronavírus felütötte a fejét továbbá 
az anyagcsereosztályon, a kardio-

lógián, a neurológián és a sebésze-
ten. A gasztroenterológiai osztályon 

kezeltek több mint 40 százalékánál mu-

tattak fertőzést a tesztek. A Szent Imre Kórház 670 ágy-
gyal rendelkezik, ehhez viszonyítva a koronavírus házon 
belüli elterjedtsége 15 százalékos. Pozitív lett a tesztje 
leg alább negyven alkalmazottnak is – orvosoknak, ápo-
lóknak és egy gyógytornásznak.

Különösen aggasztó mindez annak fényében, hogy 
több Szent Imrében dolgozó orvos is arról nyilatkozott, 
hogy az újbudai kórház országos szinten is kifejezetten 
szigorú  óvintézkedéseket vezetett be, jóval túlteljesít-
ve az Operatív Törzs által támasztott követelményeket. 
Felhívták a figyelmet azonban arra is, hogy valószínű-
leg a Szent Imre Kórházban végzik a legtöbb tesztet 
az országban, és a magas esetszám ezzel is összefüg-
gésben lehet.

Folytatás a 2. oldalon

Otthonápolási 
támogatás

Kötelező maszkok, 
új biciklisávok

Sohasem  
az áldozat a hibás

Az oltások 
története

50 ezer forint egyszeri juttatás 
a hazaküldött betegeknek

Huszonöt kilométerrel bővül 
a fővárosi kerékpárhálózat

A családtagok összezártsága  
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

2 15

Az orvostudomány  
legnagyobb ered-

ményei között 
szerepelnek 

a védőoltások

4 5

Országos enyhítések,  
marad a szigor Budapesten

Most kell 
figyelni 
igazán
A kormány múlt heti ülésén változtatott a március 28. 
óta érvényben lévő veszélyhelyzeti korlátozásokon. 
A lapzártánkkor ismert információk szerint az idősek 
és a koronavírussal leginkább fertőzött területeken 
élők eddigi védelmét fenntartják, ennek megfelelően 
Budapesten és környékén május 3. után is megmarad-
nak a korábbi kijárási korlátozások. A 65 évnél idő-
sebbek továbbra is a védett idősávban vásárolhatnak. 

Vidéken új, enyhébb intézkedések lépnek életbe. 
A boltok időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak, 
az éttermek, kávézók megnyithatják a teraszaikat, 
kerthelyiségeiket, látogathatók a szabadtéri stran-
dok. A korlátozási szabályokat kéthetente fogják 
felülvizsgálni, de szükség esetén korábban is vál-
toztatnak rajtuk.

Az április 27-étől érvényes fővárosi szabályok – 
a kötelező maszk vagy az arc más módon való elta-
karása a tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, 

taxikban – most már az egész országra kiterjednek, 
csakúgy, mint az az elvárás, hogy tartsunk egymás-
tól másfél méteres távolságot. 

Az enyhítések, illetve a tetőzés emlegetése azon-
ban nem szabad, hogy hamis biztonságérzetet adja-
nak. A lazább korlátok magukban hordozzák a lehe-
tőséget, hogy új lökést adjanak a vírus terjedésének. 
A járványnak nincs vége, és ugyan nem robbanás-
szerűen, de folyamatosan nő a megbetegedések, 
valamint az elhunytak száma. Azt is látnunk kell, 
hogy Magyarország az európai sereghajtók között 
van az elvégzett tesztek számában, ezért a járvány 
kiterjedtségéről sincsenek igazán megbízható ada-
tok (a tesztelésekről részletesebben a 6. oldalon 
olvashatnak). Mindezekre tekintettel az általános 
üzenet nem változhat: ha lehet, mindenki maradjon 
otthon, tartsa be a szabályokat, viseljen maszkot. 
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
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A XI. kerület közéleti lapja
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Mire tanított  a karantén? OSC: Kinn vannak  a vízből? A természet válasza?
Megváltozott érzések,  felértékelődött tárgyak

6
15

10 13

Új híd a Dunán2022-ben kezdődhet a Galvani híd építése

Új edző már van, de még nem egyértelmű a jövő az OSC-nél
Ha nem tanulunk a helyzetből, nem ez lesz az utolsó járvány

Az igazi  
angol  
beteg

Lassan újraindulhat BudapestNyitnak a játszóterek a kerületben isA korlátozások fokozatos feloldása jegyében 
május 16-ától megnyitottak egyes budapesti 
játszóterek, a gyerekek 18 év feletti kísé-rőinek 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, szom-
batra ígért döntést Orbán Viktor miniszterelnök. Ezt 
megelőzően  írásban megkérdezték Karácsony Gergely 
főpolgármestert, valamint a kerületi polgármestereket, 
időszerűnek tartják-e Budapesten a kijárási korlátozá-
sok feloldását, az élet fokozatos újraindítását – közölte 

a kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter. – Minden polgármester, akinek ismerem az álláspont-
ját, a nyitás pártján áll, kormánypártiak és ellenzékiek is 
– jelentette be ezt követő online sajtótájékoztatóján a fő-
polgármester, hozzátéve, hogy már előtte egyeztetett erről 
az összes kerületből vagy a polgármesterrel, vagy az al-
polgármesterrel. Karácsony Gergely később arra is emlé-
keztetett 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 ha-
táskörében – egy konkrét intézkedéssel is jelezte szándé-
kát: 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 rész-
leteit is kifejtette. 

Folytatás az 5. oldalon

Almásy László élete az Oscar-díjas filmnél is kalandosabb volt
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A JÁTSZÓTÉR  ISMÉT NYITVA TART, DE

+36 1 372 4566

ÚJBUDAI INFORMÁCIÓS VONAL:

TARTSD BE A SZABÁLYOKAT!

1,5 m
Tartsuk meg a biztonságos 

másfél méteres távolságot!

14 év felett kötelező a maszk  
viselete vagy az arc eltakarása!

14+

MARADJÓVATOS!
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Strand, utazás, kerthelyiségek, kirándu-
lások, táborok, baráti összejövetelek. Szinte 
nincs ember a Földön, aki ne vágyná vissza 
a tavalyi nyarat. De vajon idén is élvez-
hetjük ezeket? Mennyire lehet veszélyes 
a koronavírus, ha visszatérünk korábbi 
szokásainkhoz?
Amióta megjelent az életünkben a SARS-Cov-2 vírus, 
mindenki azt latolgatja, hogyan befolyásolja a járvány 
terjedését a meleg idő és az UV-sugárzás. A kutatók a vi-
lág minden táján laborokban vizsgálják az új koronavírus 
természetét, hogy kiderüljön, milyen hatással vannak rá 

az égövi körülmények, illetve az időjárás. Ennek azért van 
jelentősége, mert ha a magasabb külső hőmérséklet, illetve 
páratartalom csökkenti a vírus fertőzőképességét, akkor 
esélyes, hogy a mérsékelt éghajlatú területeken a járvány 
– a szezonális influenzához hasonlóan – a nyár beköszön-
tével alábbhagy, esetleg el is halhat. A legfrissebb, a Prin-
ceton Egyetem szakemberei által publikált adatok szerint 

azonban önmagában ebben nem bízhatunk: vizsgálatuk so-
rán arra a következtetésre jutottak, hogy a lakosság visel-
kedése sokkal jobban befolyásolja a koronavírus terjedését, 
mint a külső környezeti tényezők. 

A nyári hónapokban az emberi szervezet általában jóval 
ellenállóbb, mint ősszel vagy télen. A napfény, az UV-su-
gárzás, a mozgás, a táplálkozás mind jótékony hatással bír, 
így nehezebben betegszünk meg ilyenkor, mint a csapadé-
kos, hideg hónapokban, ám ha nem vagyunk elég óvato-
sak, akkor könnyen kialakulhatnak újabb gócpontok. Ezt 
a véleményt osztja dr. Falus Ferenc korábbi tisztifőorvos 
is, aki úgy véli, a nyár csupán 
szusszanásnyi időt ad nekünk 
ahhoz, hogy felkészüljünk 
a következő harcra. Mert ab-
ban mindenki egyetért, hogy 
a járvány további hullámaira 
még lehet számítani. A szakér-
tő szerint csak a SARS-Cov-2 
elleni védőoltás után térhet 
vissza életünk a régi kerék-
vágásba, addig be kell tartani 
a már megtanult óvintézkedé-
seket. A kézmosás, a maszk-
viselés és a távolságtartás 
az egyén számára a legbizto-
sabb védekezési eszköz, míg 
globális szinten a tesztelések 
bővítésében és a kontaktku-
tatások kiterjesztésében lát-
ja a megoldást. Falus Ferenc 
arra is figyelmeztetett, hogy 
az utazásokat lehetőség szerint 
el kell kerülni, és ha egy mód 
van rá, a külföldről érkezőkkel 
való érintkezést is minimali-
zálni kell. 

A munka világába való visszatérést is újra kell gondolni, 
hiszen a zárt közösségekben és csoportokban könnyebben 
jöhetnek létre fertőzési gócok. Mint a volt tisztifőorvos 
hangsúlyozta, a munkáltatók és munkavállalók részéről 
is áldozatokat követel az elkövetkező időszak. Akinek 
a munkája lehetővé teszi, annak érdemes továbbra is ott-
honról dolgoznia, ahol pedig szoros kapcsolattartást igé-
nyel az elvégzendő feladat, ott a vezetőknek kell átgon-
dolni, adott esetben átszervezni a munkafolyamatokat, 
hogy ne álljon elő olyan helyzet, mint például a német 
húsüzemekben, amelyekben több mint kétszáz fertőzöttet 
diagnosztizáltak a párás hidegben, összezsúfolva dolgozó 
munkások között. Amennyire lehet, az alkalmazottaknak 
is rugalmasnak kell lenniük, hiszen a munkaadók szintén 
nehéz helyzetbe kerültek; könnyen lehet, hogy a biztonsá-
gos munkavégzés feltételeit a munkaidő módosításával, 
esetleg a munkakörök átcsoportosításával tudják meg-
teremteni. Falus Ferenc szerint nagyon fontos, hogy ha 
valakinek légúti panaszai vannak – legyenek azok bármi-
lyen enyhék –, kerülje a közösségi érintkezést, a munka-
adók pedig ilyenkor retorziók nélkül kötelezzék az alkal-
mazottakat az otthonmaradásra.

K. A.

aktuális

Munka és vakáció  
a biztonság jegyében 
A védőoltásig be kell tartani az óvintézkedéseket

M
TI

/B
ru

zá
k 

N
oé

m
i

M
TI

/K
os

zt
ic

sá
k 

Sz
ilá

rd
M

TI
/B

al
og

h 
Zo

ltá
n

4–15 éves korig, úszástudástól függetlenül | kedvezmény az újbudai családoknak | úszásoktatás minden nap | napi háromszori étkezés
NYÁRI SPORTTÁBOR A NYÉKI IMRE USZODÁBAN 2020-BAN IS!

Bővebb információ és jelentkezési lap letölthető: ww.starsportakademia.com

• STRANDRÖPLABDA • KOSÁRLABDA • FOCI • ASZTALITENISZ • TOLLAS • VÍZILABDA •  
STRANDOLÁS • KREATÍV FOGLALKOZÁSOK • VETÉLKEDŐK • OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOKOK

NAGY PETRA | nagypetruska@gmail.com | +36/30 425-0855
SWIMWARS - SÁRY JÓZSI | jozsef.sary@gmail.com | +36/30 606-5872

AQUAMÁNIS - OROSZ ANDI | andrea.orosz@fradi.hu | +36/20 428-8363

Szigorú szabályokkal nyitnak újra a budapesti strandok
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pártok eseményeifogadóórák

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

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

  A XI. KERÜLETI 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI 
Az újbudai választókerület elérhető-
ségei: 1506 Budapest, 116. Pf. 141., 
e-mail: bp11@dkp.hu, www.face-
book.com/demokratikuskoaliciouj-
buda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda 
címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iro-
da várhatóan június 10-én nyit újra, ek-
kortól minden szerdán 16–19 óráig várja 
az érdeklődőket. 

Varga Gergő közös közbiztonsági 
fogadóórát tart Hintsch György al-
polgármesterrel, június 15-én hétfőn,  
17 órakor, az MSZP kerületi irodájában, 
(Mérnök utca 40.) 

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

  A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI 
A KDNP-iroda, a kormány bejelentett 
vészhelyzet rendelkezéseivel, valamint 
az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink 
és minden kedves érdeklődő szimpati-
zánsunk iránt érzett felelősséggel össz-
hangban, határozatlan ideig zárva tart! 
Vigyázzunk egymásra!

  A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI 
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkor-
mányzati 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@job-
bik.hu címre várjuk leveleiket, észre-
vételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik 
Újbuda Facebook-oldalon!

  A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, program-
jainkról: www.facebook.com/lmp-
delbuda. Tel.: 06/20/209-5932, mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbuda-
maskepp.blog.hu. A koronavírus-jár-
vány alatt segítünk bevásárolni az idős 
vagy beteg embereknek. Érdeklődés: 
+36/30/384-7280. Ön is segítene? Jelent-
kezzen aktivistának! https://lehetmas.
hu/csatlakozz/

  A XI. KERÜLETI MSZP 
PROGRAMJAI 
Telefonos ügyelet: 205-3655; e-ma-
il: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.
mszp.hu, www.facebook.com/msz-
pujbuda 

  A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK 
MOZGALOM PROGRAMJAI 
Trianon 100. évfordulóján, június 4-én 
16 órától a Móricz Zsigmond körtéren 
emlékezik a Mi Hazánk Mozgalom. Be-
vásárlási segítséget nyújt a koronavírus 
által leginkább veszélyeztetett idősek-
nek a társadalmi szolidaritás jegyében, 
önkéntes mozgalmi alapon a Mi Hazánk 
Újbudai Szervezete. Az ingyenes szolgál-
tatás felől a helyi elnöknél, Novák Előd 
önkormányzati képviselőnél lehet 
érdeklődni: novak.elod@mihazank.
hu, 06/30/358-2723. A Mi Hazánk ér-
telmiségi holdudvarából alapított Fekete 
István Szabadegyetem távoktatást nyújt: 
www.mihazank.hu/fisz. Újbudai hírek: 
facebook.com/mihazankujbuda

  A XI. KERÜLETI MOMENTUM 
PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbu-
dán (https://www.facebook.com/mo-
mentumujbuda)! Jelentkezz tagnak 
a Momentumhoz a https://jelentkezes. 
momentum.hu/ oldalon, és légy ré-
szese a változásnak! Elérhetőségünk:  
bp11@momentum.hu

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

apróhirdetés
  Lakás, ingatlan

ÖN IDŐSKORÚ és túl nagy a lakása? Balatoni 
háza és budapesti kis lakása is lehet megszokott 
környezetében! 06/30/336-5319.
MENYECSKE u-ban eladó néhány éve felújított 
lakás. Sarokkáddal, klímával, mosogatógéppel. 
Irányár: 48,5 millió Ft. Érd.: +36/20/3760627.

  Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet 
Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca 
3. 06/20/399-8131, teremberles@szeglet.hu, 
https://www.szeglet.hu/teremberles
S.O.S BÚTOROZOTT, kiadó lakást keresek. 
06/70/949-4013

  Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-
4664.

  Szolgáltatás
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.

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.
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, javítása. 
T.: +36/30/401-7462.
KLÍMABERENDEZÉSEK telepítése, 
karbantartása, javítása stabil szakmai háttérrel. 
T.: 06/70/552-6996, Horváth Gergő.

  Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 202-2505, 
06/30/251-3800. Halász Tibor.

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

  Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–17.00, Cs 
10.00–19.00.
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! 06/70/673-7787, 
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.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő 
– múzeumok számára is – készpénzért vásárol 
aranyat, ezüstöt, festményt, bútort, órákat, 
Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720.

 Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok ottlakással. 
06/20/224-9590

  Könyvek
KÖNYVEKET antikvárium vásárol! A vírus 
idején is, maszkban, kesztyűben. 06/20/425-6437.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
ÚJBuDAI TárSASHázI INfOSzOLGáLAT  

elnevezéssel elektronikus hírlevelet indít kerületi közös 
képviselők és lakóközösségek részére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – a jelenlegi speciális helyzet ál-
lította kihívásoknak is megfelelve – törekszik a közvetlen és gyors kapcsolattartásra 
kerületünk társasházi lakóközösségeivel. 

A társasházi lakóközösségek tájékoztatására olyan információs forrást kívánunk 
létrehozni, amely elsősorban a helyi intézkedésekről, iránymutatásokról értesíti a lakos-
ságot. Az elektronikus hírlevél tartalmában főként a lakóközösségi vonatkozású kerületi 
híreket juttatja el a kerületi polgárokhoz. További esetekben kormányzati jogszabályi 
változásokra is kitekintést ad, ha elérhető, akkor azok értelmezési segédletével.

Célunk, hogy a legközvetlenebb tájékoztatási útvonalak hatékony alkalmazásával 
a fontos információk elérjék a túlnyomóan hagyományos módokon tájékozódó újbudai 
polgárokat is, akiknek a digitális információ elérésük korlátozott, valamint a helyi ak-
tuális változások tárgyában kívánnak naprakészek lenni. A jelenlegi időszakban – mivel 
napi szinten születnek fontos, mindnyájunkat érintő védő intézkedések, amelyek miha-
marabbi tájékoztatást igényelnek a gyors változtatások érdekében – a tartalom bővül 

a járványhelyzeti hírekkel, információkkal. Számítunk a közös képviselők és aktív lakók 
közreműködésére a lakóközösségek egészéhez történő eljutásban.

Az önkormányzat által ismert, elérhetőséggel rendelkező, már megkeresett közös 
képviselőkön kívül várjuk olyan társasházak közös képviselőinek, gondnokainak, aktív 
lakóinak jelentkezését, akiknek más okból nincsen közvetlen ügyfélkapcsolata önkor-
mányzatunkkal. Hasonlóan várjuk a lakóközösségi megbízottak, lakószövetkezeti kép-
viselők jelentkezését is, akik vállalják a kerületi hírek hagyományos módokon történő 
megosztását, lakóközösségük tájékoztatását társasházi szinten (pl. lépcsőházi hirdető-
táblán).

Az Újbudai Társasházi Infoszolgálatot az érdeklődés és a tájékoztatási forma sikere 
esetén szándékunkban áll mint kapcsolattartási formát megtartani a közös képviseletek, 
lakóközösségek és a kerületi lakástulajdonosok felé. A hírlevelet speciális helyzetekben 
intenzívebben működtetjük, ameddig kerületi döntések születnek ilyen vonatkozásban.

A jelentkezési szándékot az alábbi linken elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével lehet 
jelezni. Kérjük, amennyiben ismeretségi körében vannak olyan XI. kerületben lakók, akik-
nek az érdeklődésére számot tarthat a kezdeményezés, értesítsék a link megosztásával, 
hogy minél többekhez juthassanak el a helyi lakóközösségeket érintő információk. 

https://ujbuda.hu/tarsashazaknak
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Újbudai döntős a Magyarország Tortája versenyen

Kelenvölgyi Mákvirág  
A kelenvölgyi Poór 
István és Szívós Zita 
Mákvirág tortájának 
szurkolhatunk idén 
a Magyarország 
Tortája versenyen.

2007 óta minden nyáron vár-
juk, hogy milyen lesz az ország 
tortája. A verseny célja hazai 
ízvilágú, Magyarországgal ösz-
szefüggésbe hozható készítmé-
nyek megalkotása. A benevezett 
torták receptjét el kell juttatni 
a Magyar Cukrász Iparosok Or-
szágos Ipartestületéhez, utána 
szakmai zsűri választja ki a to-
vábbjutókat. A júniusi döntőben 
időre kell elkészíteni az alkotá-
sokat, az eredményt augusztus 
20. előtt hozzák nyilvánosságra.

Poór István családja 1930 
óta él a XI. kerületben, ő maga 
középiskolásként nyert a Gun-
del Károly-versenyen. A Ma-
jor Cukrászdában szakoktató 

mesterei (Kiss Károlyné 
és Nagyné Haán Ber-
nadett) sok támogatást, 
ötletet adtak az ország 
tortájához. 

A versenyre szánt Mák-
virág tortát Poór István Szí-
vós Zitával kísérletezte ki, 
a népszerű eper mellé mák 
került belé. Utóbbi kiváltja 
a lisztet, így a torta glutén-
mentes, külleme pedig 
a mákmezők színpompás 
látványát is felidézi

Újbuda

Elhunyt Lakatos 
György prímás

Életének 76. évében szív-
elégtelenségben elhunyt 
Lakatos György cigány-
prímás. A kerületünkben 
élő kiváló zenész bejárta 
az egész világot, emellett 
rengeteget játszott a Gel-
lért Szállóban, a Hiltonban 
és a Gundel étteremben, 
sokat szerepelt televíziós 
műsorokban. Ő szólaltatta 
meg Dankó Pista felújított 
hegedűjét, mielőtt az mú-
zeumba került.

Nagyobb  
a szabadság 
Budapesten is
fegyelmezetten lehet rendezvényekre, étterembe menni

A teraszok, kerthelyiségek megnyitását kö-
vetően május 29. óta a budapesti vendég-
látóhelyek belső helyiségeiben is lehetnek 
és fogyaszthatnak vendégek. A dolgozók 
a vendégek által látogatható területen kö-
telesek eltakarni a szájukat és az orrukat, 
és kötelező a másfél méteres távolság 
betartása is. Megnyithattak a budapesti 
szálláshelyek is, az ott működő vendéglá-
tóhelyekre ugyanazok a szabályok vonat-
koznak, mint a többire.

Ugyancsak múlt péntektől látogathatók 
a fővárosban a szabadtéri játszóterek is 

(ezek egy részét kerületi hatáskörben már 
korábban megnyitották).

Új előírások vonatkoznak országszerte 
az olyan rendezvényekre, amelyek szabad-
téren, azaz fallal körülvett, fedett épületen 
kívül, illetve sátorban, vagy pedig fallal 
körülvett fedetlen, vagy részben fedett lé-
tesítményben, például stadionban, uszodá-
ban, szabadtéri színpadon vagy moziban 
zajlanak le. Rendezvénynek számít a sport-
esemény – ezek már nézők részvételével is 
megtarthatók –, a színházi előadás, a mozi, 
a cirkusz, az intézményen kívüli képzőmű-
vészeti kiállítás, az irodalmi és könyv-
szakmai rendezvény, a közgyűjtemény, 
közművelődési intézmény, illetve közössé-
gi színtér által szervezett esemény. A né-
zőtereken csak minden negyedik ülőhelyre 
lehet leülni (kivéve a páholyokban), és köz-

vetlenül egymás mögötti helyeket sem le-
het elfoglalni. A nézők kötelesek megtarta-
ni a védőtávolságot egymástól, különösen 
az ott található vendéglátóhelyeken, a pá-
holyokban, valamint ott is, ahol nincsenek 
ülőhelyek.

A rendezvényeken a szervezőknek nem 
kell vizsgálniuk a résztvevők fertőzöttsé-
gét – tájékoztatott az operatív törzs munka-
társa. Mint Kiss Róbert alezredes elmondta, 
ilyen kötelezettségük nincs a szervezők-
nek, a védelmi intézkedések feltételeinek 
megteremtése és a szabályainak betartatá-

sa az ő felelősségük. Az alezredes azt kérte 
a látogatóktól, hogy kizárólag egészségesen 
vegyenek részt ezeken az eseményeken.

A szabadtéri rendezvények előírásai nem 
vonatkoznak a vallási közösségek szertar-
tásaira, a polgári házasságkötésre, a teme-
tésre, a kormányrendelet szerinti családi 
rendezvényre, a gyűlésre, a szabadtéri mú-
zeumra és az állatkertre.

Zenés-táncos szabadtéri mulatságok to-
vábbra is korlátozottan tarthatók meg, mert 
a kormányrendelet szerint tilos olyan, nem 
zárt helyen tartott zenés-táncos esemény 
helyszínén tartózkodni – legyen az feszti-
vál, könnyűzenei koncert, táncház, tánc-
klub, diszkó, rockklub –, amelyen a rész-
vételhez nem kell megváltott ülőhellyel 
rendelkezni.

Újbuda

Pillanatok alatt megteltek a város közösségi terei
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Ahány ház, annyiféle hamburger. Van, 
aki csak ketchuppal szereti, akad, aki 
nélküle, más majonézzel vagy anélkül, 
baconnel vagy anélkül… A hambur-
gerben az a jó, hogy úgy variálhatjuk, 
ahogy éppen kedvünk tartja. Parcsetich 
Ernő, a VakVarjú étterem séfje kedvenc 
receptjét hozta el házi bucival, húspo-
gácsával, és persze az elmaradhatatlan 
cheddar sajttal.

Hozzávalók
Bucihoz:
• 60 dkg finomliszt
• 1 csomag élesztő (5 g)
• 5 dkg cukor
• 0,05 liter olaj
• 2,5 dl langyos tej
• 2 dkg só
• 1 dkg 20%-os tejföl
• 1db tojás a kenéshez

Húspogácsához:
• 60 dkg darált marhahús
• 5 dkg füstölt, húsos szalonna
• 1 ek. mustár
• 1 nagy hagyma
• só, bors ízlés szerint

A többi hozzávaló:
• lila hagyma
• paradicsom
• csemege- vagy kovászos uborka
• szeletelt cheddar sajt
• saláta
• mustár, ketchup, majonéz ízlés szerint
 
Elkészítés:
A bucihoz az élesztőt a tejjel és a cu-
korral felfuttatjuk, majd egy megfele-
lő méretű edénybe hozzáadjuk a töb-
bi hozzávalóhoz a tojás kivételével. 
Az egészet összedolgozzuk, hogy 

sima egynemű tésztát kapjunk, majd 
egy tiszta konyharuhával letakarjuk, 
és szobahőmérsékleten kelesztjük fél 
órán át. Ismét átgyúrjuk, kelesztjük. 
Miután kétszer megkelt a tészta 6–8 
(attól függően, hogy mekkora bucit 
szeretnénk) egyforma részre osztjuk, 
és szép gömbölyű bucikat formázunk. 
Egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, 
kicsit megnyomkodjuk, kb. 20 percig 
pihentetjük, aztán megkenjük a tete-
jét a felvert tojással, és megszórhatjuk 
szezám vagy bármilyen más maggal. 
Sütőben 180°C fokon 20 percig arany-
barnára sütjük.

Közben a szalonnát és a hagymát apró 
kockákra vágjuk, a húspogácsa hozzáva-
lóival összekeverjük, majd 30 percig pi-
hentetjük. Kiformázzuk, és serpenyőben 
közepes hőfokon megsütjük. Mikor már 
majdnem elkészül, ráhelyezünk 1-1 szelet 
cheddar sajtot, hogy jól ráolvadjon, majd 
rögtön a félbe vágott bucira helyezzük.

Összeállítjuk a hamburgerünket úgy, 
ahogy mi szeretjük és jó étvágyat kívá-
nunk!

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.  
A rovatban megjelenő kisbabák családjainak 
a Dermedic Hungary 1 db tetszőlegesen  
választott Dermedic Linum Emolient Baby  
babaápolási dermokozmetikumot ajánl fel.  
Bővebb információ a Dermedic Linum Baby 
babaápolókról a www.fullcosmetix.hu weboldalon.

új lakóink keresztrejtvény

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata a 2020. évre pályázatot ír ki 

50 000 0000 forint keretösszegben  
– előfinanszírozással – SPORTEGYESÜLETEK, 

SPORTSZERVEZETEK támogatására

A pályázat beadásának határideje: 2020. június 15. (hétfő)                         
    

A pályázat célja: 
Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel (kivételes 

esetben telephellyel) rendelkező sportszervezeteket, amelyek 
rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny- és sza-

badidős sporttevékenységet, valamint egészségmegőrző 
testedzési lehetőséget biztosítanak a kerület lakosságának.

pályázók köre: 
 bejegyzett társadalmi szervezetként, törvény szerint 

előírt formában működik;

 saját bankszámlával rendelkezik, és határidőre elszá-
molt a 2019. évi bármely forrásból származó önkor-
mányzati támogatással;

 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs, 
és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz 
– nincs tartozása az Újbuda Önkormányzatának In-
tézményei és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett sportlétesítmények felé;

 csak azok a sportszervezetek/szakosztályok kaphat-
nak támogatást, amelyek „eredményességi támoga-
tás” jogcímen a 2020. évben Újbuda Önkormányzatá-
tól nem kapnak egyéb támogatást.

 
A pályázat részletes leírása, az adatlapok és mellékleteik 

letölthetőek a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 
sport-es-ifjusagi-palyazatok internetes oldalról.

A pályázat beadási határideje: 2020. június 15. (hétfő)

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!
Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő  

5. munkanapig van lehetőség.

Budapest, 2020. március 5. 
dr. László Imre
polgármester

pályázati felhívás

közös

Hamburger, ahogy mi készítjük

Dsida Jenő: Június c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (T, K, J, S). 13. Egyetemi 
leckekönyv. 14. Francia férfinév. 15. Beképzelt. 16. Gyomai 
nyomdászcsalád. 17. Képez. 18. Kém. 20. Londoni sav! 22. 
Versenyhossz. 24. Becézett férfinév. 25. A Tokaji borvidék 
egyik települése. 27. Szendereg. 29. Kék szőlőből készült bor. 
31. ÉU. 32. Argon vegyje-
le. 33. Befektetés eredmé-
nye. 35. Afrikai főváros. 
37. Kettő nem fér meg 
egy csárdában. 39. Igekö-
tő. 41. Titkon figyel. 43. 
Éva párja. 44. Opel típus. 
45. Zörej. 46. Ívmérték, 
röv. 47. Kártyacsomag. 
48. A közelébe. 49. Éne-
kes-előadóművész, költő, 
Kossuth-díjas zeneszerző 
művészneve. 51. Fehére-
dő hajszín. 53. Tova. 54. 
Sport Club, röv. 56. Len-
dület. 58. Adóalany ele-
me! 59. Lel betűi keverve. 
60. München folyója. 62. 
Sertés hímje. 64. Fagylal-
tozik. 67. Élénk színben 
díszeleg. 69. Háziszár-
nyas. 71. Összetételekben 
a mértékegység tízszeresét 
jelöli. 73. Jód, bór és oxi-
gén vegyjele. 74. Balatoni 
üdülőhely. 76. Állításra 
nemet mond.

Függőleges: 1. A győ-
zelem görög istennője. 2. 
Fordított kettőzött kettős 
betű. 3. Felém nyújt. 4. 
Az alaphangtól számított 
3. hang. 5. Verne Gyula 
megszállott doktora. 6. 
Órahang. 7. Vél, népiesen. 
8. Nagy, üveges, fedett 
hintó. 9. Római 51. 10. Hanság része! 11. USA-tagállam. 12. 
Thébai királyné a görög mitológiában. 17. Későbbre halaszt. 
19. Szőrme. 21. Előadóművész, kabarészerző humorista (Jó-
zsef). 23. Olasz fizikus (Alessandro). 25. Az idézet második 
sora (C, P, C, G). 26. Kis bolt. 28. Huzamosabb ideig tar-
tózkodik. 30. Görög eredetű női név, jelentése: élet. 33. Igába 
fogásra szolgáló szerszám. 34. Puskával eltalál. 36. Fen. 38. 
Gyermekverés. 40. Nátrium-foszfát. 42. Kigondol. 44. Zacs-

kó. 45. Mindent összevetve. 47. Finom üledék. 48. Terület. 50. 
Más, mint a többi. 52. A közelmúltban elhunyt színész, tanár 
(József). 55. Tyúktojásból kel ki. 57. Sertés. 59. Keverék. 61. 
Juhszállás. 63. Északi férfinév. 65. Porció. 66. … in Hungary, 
magyar termék. 68. A hét vezér egyike. 70. Összetételekben 
életet jelent. 72. Végtag. 75. Kicsinyítő képző. 76. Pertu.

Beküldendő: a vízsz. 1. és a függ. 25. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 5. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 
A 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Szirom 
borzong a fán, lehull, fehérlő illatokkal alkonyul. Nyertese: 
dr. Ivanov Marcell, 1118 Bp., Háromszék u. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) 
vehető át.

Forgó Viola vagyok, 
2020. február 4-én 
23 órakor születtem. 
Anya, apa és bátyus 
imádnak! Bátyus 
minden reggel en-
gem köszönt! Apa 
állandóan puszil-
gat. Mama és papa 
el vannak olvadva 
tőlem! Apa szerint 
ökölvívó leszek, anya 
szerint úszó! Bármi 
is leszek, a moso-
lyommal elvarázso-
lok mindenkit.

Jenővári Márton 
tavaly szeptember-
ben látta meg a nap-
világot. Az elmúlt 
nyolc hónapban 
sok kalandban volt 
részünk, nagyon 
szeret a szabadban 
sétálni és hintáz-
ni. Mosolya beara-
nyozza napjainkat!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Csonka János 1852. január 22-én született Szegeden, egy 
kovácsmester hetedik gyermekeként. Mivel rengeteg időt 
töltött apja műhelyében, hamar kialakult benne a gépek 
iránti vonzalom, ami egész életét meghatározta. Tanulmá-
nyai elvégzése után egy ideig apja mellett dolgozott, hogy 
elsajátítsa a gépészeti mesterség fortélyait, majd a vas-
útnál helyezkedett el. Idegen nyelvtudása lehetővé tette, 
hogy iparilag fejlettebb országokba is eljusson, így Euró-

pa több államában is 
munkát vállalt, tökéle-
tesítette ismereteit. Többek 
között módja nyílt arra, hogy 
személyesen is megcsodál-
ja Étienne Len-
oir világítógázzal 
működő motorját, 
és ezáltal felismerte 
a belső égésű mo-
torok jelentőségét. 
Még külföldön 
élt, amikor a Mű-
egyetem pályáza-
tot írt ki tanmű-
helyének vezetői 
állására, amelyet 
zsenge kora ellené-
re a huszonöt éves 
Csonka nyert meg. 
Az egyetemmel 
kötött megállapodás 
értelmében felvehetett 
maga mellé alkalmazottakat 
is, akiknek a költségeit neki kellett állnia, 
cserébe viszont saját célra is használhatta 
a műhely eszközeit. Első jelentős műszaki 
felfedezése egy külföldi gázmotor tökéletesí-
tése volt, amelyet a már szabadalmaztatott vegyes üzemű 
gáz- és petróleummotorja követett 1882-ben. 

A virágáruslány és a karburátor
Csonka újításaival szerzett hírnevének köszönhette, hogy 
felfigyelt rá a Ganz-gyár, valamint azt is, hogy találko-
zott Bánki Donáttal, akivel később számos közös talál-
mányuk született. Legnagyobb felfedezésük a karburátor 
volt, amelyhez a legendák szerint egy virágáruslány adta 
az ötletet, aki a Nemzeti Múzeum sarkánál fúvókás per-
metezővel frissítette portékáját. Állítólag ez a mozdulat 
indította el a párosban az ötletet, hogy a benzint is így 
kellene a motor szívócsövébe juttatni. Felismerték, hogy 
fújás helyett elegendő a motor szívóhatását felhasznál-
ni, így megszületett a világ első porlasztója. Még abban 

az évben azonban a német Wilhelm Maybach is beadta 
szabadalmi kérelmét hasonló találmányára. A Csonka–
Bánki-karburátor a Ganz-gyár tulajdonában állt, amely-
nek akkori vezérigazgatója Mechwart András volt. Ő nem 
látott túl nagy fantáziát benne, úgy gondolta, a benziné-
gésű motornak nincs jövője, így nem vágott bele egy hosz-
szúnak és költségesnek ígérkező szabadalmi perbe, sőt, 
a védettséget biztosító illetéket sem fizette be. A porlasz-
tó tehát közkinccsé vált anélkül, hogy akár a feltalálói-
nak, akár a magyar gépgyártásnak bárminemű hasznot 
hozott volna. Pedig Bánki és Csonka találmánya a párizsi 
világkiállításra is eljutott, és sokak szerint ennek a szer-
kezetnek köszönhető, hogy az automobilok robbanássze-
rűen elterjedtek a világban. 

Autópremier
A karburátor feltalálása után Bánki Donát a Műegyetemre 

került tanszékvezetőnek, a közös munkák elmaradtak, 
Bánki figyelme a hidraulika felé fordult, míg Cson-
ka a motoros járművekkel kísérletezett tovább. Ebben 
az időszakban történt, hogy a Magyar Királyi Posta 

– Európában elsőként – gépesítette a levél- és csomag-
szállítást, amire számos pályázatot 
írt ki. Az első Csonka János ál-
tal tervezett motoros jármű egy 

tricikli volt, 
amelyet 

a Ganz-gyár kezdett gyártani a megrendelőnek, és ame-
lyet aztán huszonöt évig használtak levelek kézbesítésé-
hez. A háromkerekű járművet továbbgondolva a Magyar 
Posta négy évvel később nemzetközi pályázatot hirdetett 
csomagszállító autó megtervezésére is, amelyet szintén 
Csonka nyert meg. Az első általa tervezett, teljes egészé-
ben Magyarországon előállított gépkocsi 1905. május 31-
én gördült ki a Műegyetem kertjéből, és 2000 kilométe-
res sikeres próbautat tett meg. Ezt a dátumot tekinthetjük 
a magyar autógyártás kezdetének. A tesztidőszakra először 
csak nyolc autót állítottak forgalomba, majd közel százat 
rendeltek belőlük. Később a Röck Gépgyár Csonka János 
tervei alapján egy tizenegy ülőhelyes autóbuszt is készített 
a posta számára. Csonka járművei négyütemű, négyhenge-
res, vízhűtéses motorral működtek, sebváltóval, valamint 

differenciálművel voltak ellátva. Hírük külföldre is elju-
tott, nemzetközi sikereket ért el velük, olyannyira, hogy 
szóba került egy esetleges magyar autógyár létesítése, ám 
ez anyagi okok miatt végül meghiúsult. Ugyanakkor ren-
geteg megrendelés érkezett Csonkához személygépkocsik 
tervezésére, amelyeket megbízhatóságuk miatt „Doxa-au-
tóknak” neveztek el. 

Alagsortól a gépgyárig
Csonka sok mindent feltalált, ami előbbre vitte a járműipar 
fejlődését: az ő nevéhez fűződik többek között az első ma-
gyarországi kompresszoros motor, legelsőként alkalmazta 
a motoroknál az alumíniumot, tervezett motort tűzoltó-
autóba, bányakocsiba, csónakba, de még szakszótárt is 
készített. A technológiát olyan szinten modernizálta, hogy 
végzettség nélkül is kivívta a szakmától a mérnöki elisme-
rést. Hetvenhárom éveseb vonult hivatalosan nyugdíjba, ami 
ténylegesen annyit jelentett, hogy a Műegyetem közelében 
lévő házának alagsorában berendezett egy családi műhelyt, 

amelyet fiaival kö-
zösen vitt. „Csonka 

nyugalomba vonu-
lása előtt a műegyetem 
tanműhelyében öt kis 
szerszámgépet készí-

tett magának: egy 
e s z t e r g a p a d o t , 

egy maró-, egy 
fúró-, egy fű-
rész- és egy 
g y a lu gé p e t . 
Ezeknek a gé-
peknek a bir-
tokában 1924 

végén – 73 éves 
korában – kis 

gépműhelyt ren-
dezett be Budapesten 

a XI. Bartók Béla út 31. 
sz. bérház alagsorában minden 

anyagi tőke nélkül, de annál nagyobb er-
kölcsi tőkével” – emlékeztek vissza apjukra fiai A Csonka 
Gépgyár önéletrajza című írásukban. Amikor a sok megren-
delés halaszthatatlanná tette a bővítést, a műhely egy része 
a Műegyetemmel szemben lévő raktárhelyiségbe költözött. 

A vállalkozás sikerét a gazdasági válság sem törte meg, 
1938-ban már háromszáz fő dolgozott a családnak, így el-
kerülhetetlenné vált egy nagyobb, korszerűbb épület, egy 
gyár létrehozása. A Fehérvári útra tervezett Csonka-gép-
gyár 1941-ben nyitott meg, és nagyon jó hírnevet vívott ki 
magának. Ám névadója ezt már nem élhette meg, 1939 októ-
berében hirtelen betegségben hunyt el. Csonka János emlé-
két szobor, emlékmű, múzeum és köztér is őrzi Budapesten, 
illetve Szegeden, nevét több műszaki középiskola viseli.

K. A.

Hírességek a Bartókon – Csonka János

„Nem húz… csak füstöl mótora? Küldje el hengerét, főtengelyét, dugattyúját Csonka 
János gépgyárába az ország egyetlen üzemébe, mely kizárólag ezeknek a javításával 
foglalkozik” – ez a hirdetés A Kerék című szakmai lapban jelent meg 1930-ban – így,  
hogy „mótora” –, és Csonka János családi műhelyét reklámozta, amelyet a híres felta-
láló öt évvel korábban, közvetlenül nyugdíjba vonulása után hozott létre az akkori  
Horthy Miklós út – a mai Bartók Béla út – 31. alatt. 

Sokak szerint  
a Csonka–Bánki-karburátornak 
köszönhető az automobilok 
robbanásszerű elterjedése

Csonka-féle postai gépkocsi  
a Kőbányai úti járműtelep udvarán

Csonka-féle motoros postatricikli
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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. JÚNIUS 8.

ÚJBUDA
Szókratész

Sportgála

beszámolónk a 11. oldalon

Mazsorettek, gimnasztika, aerobic: a kerületi gyerekek lát-ványos számokkal ünnepelték a 75 éves évfordulót.

írásunk a 13. oldalon

Jordán Tamás, a Nemzeti Szín-ház igazgatója az ókori klasszi-kust, Szókratész védőbeszédét adta elő a Szent Imre Házban. 

cikkünk a 16. oldalon

Gyorsulók
Az illegális gyorsulási verse-nyek sok kerületi lakó életét keserítik meg. Utánajártunk a „száguldó cirkusznak”.

XV. ÉVF. 12. SZÁM 

 ŐRMEZŐ      KELENFÖLD  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  

Minden tekintetben forró hangulatú és minden korábbinál nagyobb rendez-vénnyel ünnepelte Újbuda a 75 éves fennállását, egyben a kerület hivatalos keresztelőjét. Egyre több az ismerős arc a jubileumi év rendezvényein, jeléül, hogy mind többen érzik igazi ottho-nuknak e sokszínű kerületet.

Kolbászból volt a kerítés Újbuda 75-ik születésnapján, május 28-29-én, a Mű-egyetem rakparton. Legalábbis több mint fél kilométernyi fogyott az ínycsiklandó csemegéből, de egyebek mellett elkelt 2800 adag saslik, s persze mellé lecsúszott jó hetven hektó sör is az ünneplő tömeg torkán. Még ennél is több lehetett volna, mondta a vendéglátásért felelős Addis Lalibela cég főnöke, ha nem olyan rekke-nő a hőség, hogy még a söröskorsó buzgó emelgetésére is rest a vendég… Mert ol-vadt az aszfalt rendesen, 33 fok – rekord 

meleg – volt árnyékban is. Fergeteges volt a minden korábbi újbudai rendezvényt fe-lülmúló születésnapi buli. Még mindig a „leg”-eknél maradva: egy óriási, 31 négy-zetméteres videofalat állított fel a Visual Power, amelyen a tűző napban a tér leg-távolabbi pontjáról is jól látható volt min-den, ami a színpadon történt. A videofal, a színpadtechnika és a vendéglátás számára négy generátor szolgáltatott csaknem me-gawattnyi, azaz egy jókora település ellátá-sára is elegendő energiát. Hatalmas volt a rakpartot teljes szélességben betöltő, 140 négyzetméteres színpad is, amelyen folya-matosan peregtek az események. Szombaton délután mazsorett-bemu-tatóval kezdődött a műsor, volt látványos hastáncparti s felcsendültek a 70-es, 80-as évek melódiái a Feeling együttes tolmácso-

lásában. Háromkor a United, majd Vincze Lilla és Krisz Rudi igyekezett lelket lehelni a kánikulában hervadozó közönségbe – ko-rántsem sikertelenül –, az igazi gőzhenger azonban mégis napnyugta táján indult be. Pintér Tibor mikrofon nélkül is mesz-sze áradó orgánumával – s Újbuda ko-rábbi rendezvényeiről már jól ismert repertoárjával – dobogtatta meg a női szí-veket. Aztán a V-Tech forrósította tovább az amúgy sem hűvös hangulatot. Őket két tavalyi megasztár, Tóth Vera és Oláh Ibolya követte. Mindkettőjüknek kijárt egy-egy szál virág a polgármestertől, aki az utóbbi – szókimondásáról híres, s kissé vadóc – énekesnőtől cserébe bezsebelhe-tett néhány színpadi bókot. A hangulat a tetőfokára hágott, s a té-ren már egy gombostűt is nehéz lett volna 

leejteni, amikor felvonult a színpadra Tö-rök Tamás és Szolnoki Péter, ezúttal fúvó-sokkal, vonósokkal és fél tucat vokalistá-val megerősített, csapata. Az első nap csat-tanója ugyanis az ugyancsak jubiláló, idén tízéves Bon-Bon együttes koncertje volt. Hogy mi a népszerűségük titka? Nyilván a – jelek szerint főként az xx-es kromoszó-mákra ható – fülbemászó énekhang és stí-lus, ám emellett az együttes stabilitása is. Mint azt egy születésnap előtti interjúban megfogalmazták: ők kitartottak tíz éven keresztül együtt, nem bomlottak fel, s nem egyesültek újra, noha ez másoknál olykor üzletileg kifizetődő taktikának bizonyul. A bonbonniere-ben ezúttal a legvál-tozatosabb ízű extra desszertek is rejtőz-tek: egyebek közt Auth Csilla, Szűcs Judit, Gangxsta Zolee és a Kartel, az Irigy Hón-

Városkeresztelő a rakparton

aljmirigy és Charlie is emelte az est fényét.Pontban tízkor aztán a Duna közepén le-horgonyzott hajóról felröppent az első pe-tárda s megkezdődött az Újbuda nagyobb rendezvényeiről hovatovább elmaradha-tatlan pirotechnikai attrakció: mintegy húsz percen keresztül sziporkázott Buda-pest felett a tűzijáték.
 Aki győzte szusszal, vasárnap aztán folytathatta. Kora délután egyebek közt a Music Station No3. countryzenéje röpítette Nyugat-Virginia hegyei közé a közönséget.Ahogy szállt alá a nap, úgy emelkedett ezúttal is a hangulat. Négyre végképp benépesült a színpad előtti tér, hogy aki esetleg nem kapott jegyet a Rómeó és Júlia eddigi száz előadásának valamelyikére, az most legalább pár szám erejéig élvezhesse Gérard Presgurvic zenéjét, s belekóstolhas-son a Fővárosi Operett Színház társulatá-nak sodró lendületű varázslatába.

folytatás a 4. oldalon

Több mint százezer ember ünnepelt a Műegyetemnél

Június 2-án délután a Szent István téren a Magyar Irodalmi Díj ez évi kitüntetettje, Tolnai Ottó író nyitot-ta meg a 76. Ünnepi Könyvhetet, a rendezvényhez szorosan kapcsolódó Gyermekkönyvnapokat pedig egy nappal később Lázár Ervin a Vörös-marty téren. 

Az idei évben Budapestnek ez a két, talán legszebb tere volt a könyvünnep központi helyszíne. Emellett csaknem ötven telepü-lésen állították fel sátraikat a cégek, száz-ötven pavilonban 229 kiadó kínálta köny-veit. A könyvheti katalógusból kiderül: az ünnepi seregszemlén 254 új, első kiadású, 176 hazai és 78 határon túli szerző vers- és prózakötete közül válogathattak az érdek-lődő olvasók. A könyvek átlagára 2179 forint volt, valamennyi kiadványért össze-sen 551 ezer forintot kellett volna fizetnie. Kerületünk önkormányzata immár második alkalommal kapcsolódott be az Ünnepi Könyvhét rendezvényeibe. Akár-csak egy esztendővel ezelőtt, a körtéren húsz pavilonban harminchárom kiadó portékái közül válogathattak az olvasók. 
folytatás az 5. oldalon

Móricz Zsigmond könyvtér

Gazdag tartalom és stílusbeli változatosság

Interaktív dohányzásellenes tárlat nyílt a Móricz Zsigmond körtéri Aluljá-ró Galériában május 30-án.

Molnár Gyula polgármester megnyitó-beszéde után Visnyei Csaba, a kiállítást szervező Újbuda 11. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. igazgatója elmondta, régóta keresik a közterek közcélra való hasznosításának új lehetőségeit. Elkép-zeléseik a tárlattal egy kevésbé használt, de nagy forgalmúvá tehető aluljáróban valósultak meg. Ez a galéria rendszere-sen helyet ad majd különböző megelőző programoknak, ennek első eseménye-ként a dohányzásról nyílt kiállítás, ami egy labirintus, mely a mindennapok út-vesztőjét szimbolizálja. A termeken áthaladva effektek és ins-tallációk segítségével átélhetjük egy dohá-nyos mindennapjait. A látogatókat szak-emberek kísérik. A labirintusban vitlaka-pacitás- és szénmonoxid mérésére is mód van, sőt megtekinthetőek az emberi tes-ten azok a kórképek, melyek a dohányzó hosszú távú egészségkárosító hatásának a következményei lehetnek. A kiállítás csoportosan látogatható.

Életjáték
Leszoktató aluljáró Jótékonysági bál a rendőrség javára

Június 3-án, pénteken rendezték meg a III. Szent György-napi jótékonysági bált, ezút-
tal a Kelenhegyi úti Búsuló Juhász étteremben Újbuda Önkormányzata és Közbiztonsági 
Alapítványa, valamint a XI. kerületi Rendőrkapitányság szervezésében. A felhívásukra jelent-
kező több mint 400 kerületi vállalkozó – a jótékonysági vacsorára szóló jegyek megvásárlá-
sával, illetve adományokkal – a rendőrség fejlesztéséhez járul hozzá. 40 URH rádió-adóvevőt 
és két fénymásológépet kívánnak vásárolni a jótékonysági bál bevételéből. A korábbi bálok 
bevételét a kerületi kapitányság járműparkjának modernizálására fordították, nyolc autót és 
három motorkerékpárt vettek a két év alatt. A képen dr. Czellér Ferenc ezredes, rendőrkapitány, 
Molnár Gyula polgármester és a 2004-es év legszebb rendőrnője látható.
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Megjelent az Újbudai ízek jubileu-mi receptfüzet! 
Kis ízelítőnk a 12. oldalon...

Újbudai ízek

aktuális

1930. május 29-én, 45 napos vita után, 
az Országgyűlés mindkét háza elfogadta 
a Budapest székesfőváros közigazgatásá-
ról szóló 1930. évi XVIII. törvénycikket, 
amelynek alapján létrejött lakóhelyünk, 
a XI. kerület. Hetvenöt esztendővel később, 
2005. május 28–29-én, több mint százezer 
ember ünnepelt a forró hangulatú Műegye-
tem rakparti bulin, amelyet az évforduló, 
egyszersmind a kerület keresztelője alkal-
mából rendezett meg az önkormányzat. 
Az eseményen az akkori polgármester, 
Molnár Gyula bejelentette, hogy a képvi-
selő-testület korábbi döntése alapján május 
29-én a kerület hivatalosan is felveszi az Új-
buda nevet. 

Természetesen az igény a névadásra már 
jóval korábban jelentkezett. Míg a legtöbb 
budapesti kerületet egy-egy történelmileg 
kialakult elnevezéssel azonosították, ad-
dig a főváros nyugati kapuját elsősorban 
a közigazgatási határok kötötték össze. 1934 
és 1950 között Szentimrevárosnak hívták 
a Kelenföldet és a Lágymányost felölelő 
XI. kerületet. A legfiatalabb és legdinami-
kusabban fejlődő kerület azonban számos 
olyan városrésszel bővült az évtizedek so-
rán, amely önálló elnevezést szeretett volna. 
„Kézenfekvő volt, hogy ezt a nagy területű, 

sokarcú városrészt egy átfogó, minden kis 
részére igaz névvel illessék. Olyan névvel, 
amely illik Budapest legfejlődőbb, és egyik 
legfiatalabb területére. Ha Buda legrégebbi 
települése Óbuda, akkor logikus, 
hogy a legfiatalabb Új-
buda legyen. Az ön-
kormányzat az el-
múlt két évben egyre 
több helyen használta 
az Újbuda nevet, és ez 
ma már átment a köz-
tudatba” – állt a XI. 
kerületi önkormányzat 
által kiadott, a névvál-
toztatásról szóló köz-
leményben. Az Újbuda 
megjelölés már akkor 
sem számított újdonságnak, 
nemcsak az akkor már tizenöt 
éve megjelenő kerületi újság mi-
att, hanem mert ez már a középkor-
ban is fel-felbukkant: 1257-ben, illetve 
1355-ben kiállított oklevelekben is talál-
kozhatunk a Buda Ventus (Újbuda) névvel. 
Az elnevezés szerepel az 1860-as városren-
dezési térképeken, és az Újbuda nevet visel-
te eredetileg a Kelenföldi pályaudvar is.

Újbuda

Kilencvenéves a XI. kerület, tizenöt éve Újbuda 
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A piacokat és üzleteket  
9 és 12 óra között csak a 65 év 

felettiek látogathatják!

A buszokon, villamosokon, 
metrón és taxikban kötelező  

a maszk viselete.

A piacokon és üzletekben is 
csak maszkban vagy a száj 

eltakarásával lehet vásárolni.
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