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A kerület
visszaveszi
a parkolást
Megalakult az új
parkolási cég |
Hamarosan
bankkártyával
is lehet majd fizetni

7
Túlépített
Újbuda?

Akár 30 ezer emberrel
is nőhet a kerület
népessége
a következő években

Az újbudai fizetős parkolás üzemeltetését eddig külsős cég látta el, ezt a feladatot július 1-jével egy új önkormányzati
társaság veszi át.
Idén februárban jóváhagyta a képviselő-testület Újbuda új
parkolási koncepcióját, majd márciusban gyakorlati tartalommal töltötte meg a döntést László Imre polgármester,
amikor létrehozta az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit
Kft.-t, és kinevezte Lindmayer Bencét ügyvezetőnek. Lindmayer elmondása szerint a július 1-jén kezdődő első körben
a Fővárosi Önkormányzat kezelésében álló közterületeken
indulnak – ezek jellemzően olyan főutak, mint a Bartók Béla
út, a Műegyetem rakpart vagy a Villányi út –, és 43 parkolóautomata kerül az új céghez. 2021. január 1-jével veszik át a kerületi önkormányzat felügyelete alatt álló utcákat, amelyeken jelenleg további
83 automata működik (mind a 126 berendezés
Újbuda Önkormányzatának tulajdona).
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Jutalom a szociális dolgozóknak
150 ezer forint külön juttatást szavazott meg a testület
Újbuda Önkormányzata pénzjutalommal ismeri el a kerület szociális
ágazatában dolgozók rendkívüli erőfeszítéseit, a kormányzati megszorítások
miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet
ellenére is.
Az elmúlt 14 hétben a szociális területen tevékenykedők
egyébként sem könnyű feladatai megsokszorozódtak, ám
ők magas szakmai tudással és elhivatottsággal, zokszó

nélkül tették a dolgukat, olykor saját egészségüket kockáztatva – emelte ki az önkormányzat.
Újbuda Önkormányzata a kerület nevében bruttó 150
ezer forintot ad az Újbudai Szociális Szolgálat, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ és az Újbudai Idősek
Háza minden dolgozójának (összesen 166 főnek), megköszönve áldozatos munkájukat.
A kormány az egészségügyi szektorban dolgozók munkáját ismerte el bruttó 500 ezer forintos egyszeri bérkiegészítéssel, ez a szociális dolgozókra nem vonatkozik.

Újbuda

Újraindulnak
a 60+ programok

Földes Eszter:
búcsú a kerülettől

Horthy
és felelőssége

Az idősek biztonsága az első
a újranyíló programközpontokban

A Karinthy Színház színésznője
meglepő távozásáról nyilatkozott

Trianon100: interjú Ungváry
Krisztián történésszel
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15

Lapunk következő
száma augusztus
12-én jelenik meg

Kövesse a kerület híreit
az ujbuda.hu-n,
a Facebookon
és az Instagramon!
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Nyitnak a játszótere
a kerületben is
Gulyás Gergely Miniszterelnökséa kormányülés után
get vezető miniszter.
akinek ismeremaz álláspontis
– Minden polgármester,
kormánypártiak és ellenzékiek
a főját, a nyitás pártján áll,
online sajtótájékoztatóján erről
– jelentette be ezt követő
hogy már előtte egyeztetett
polgármester, hozzátéve, polgármesterrel, vagy az alvagy a
is emléaz összes kerületből
Gergely később arra
polgármesterrel. Karácsony a nyitáspárti álláspont úgy
keztetett egy tévéinterjúban, hivatalosan kapták meg
az államtól,
alakult ki, hogy nem
részéről már
információkat. Maga
– saját hamegyéjében az ehhez szükséges
tette hozzá.A főváros
Magyarország összes
E hét elejétől már
rendelkező „tegnap” nyitott volna, intézkedéssel is jelezte szándé
teljes felhatalmazással
– egy konkrét
jelentősen lazított a
korlátozásokon, beleértve táskörében a gyalogosok és a kerékpárosok vehették
veszélyhelyzeti
a
Pest
hétvégén
eső
kát:
kormány
azonos megítélés alá
birtokba a pesti alsó rakpartot.
a korábban Budapesttel
a később
utánra, szom
a kormányülés, illetve
illetően lapzártánk
Ezt
A főpolgármester már
támogatja
megyét is. A fővárost
jelezte, hogy határozottan
Orbán Viktor miniszterelnök.
rész
Gergely megígért döntés előtt
batra ígért döntést
ÚJBUDAI INFORMÁCIÓS VONAL:
fokozatos feloldását, ennek
megkérdeztékKarácsony
budapesti korlátozások
megelőzően írásban
a kerületi polgármestereket, a
leteit is kifejtette.
főpolgármestert, valamint
korlátozáFolytatás az 5. oldalon
Budapestena kijárási
– közölte
időszerűnek tartják-e
fokozatos újraindítását
sok feloldását, az élet

feloldása jegyében
A korlátozások fokozatos egyes budapesti
május 16-ától megnyitottak feletti kísé18 év
játszóterek, a gyerekek
eltakarása. Nyitnak
rőinek kötelező az arc
is, Újbudán 14
a játszóterek a kerületben
szájmaszk és a másfél
év felett kötelező a
méteres szabály betartása.
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A természet
válasza?

Ha nem tanulunk a helyzetből,
járvány
nem ez lesz az utolsó
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Veszélyhelyzet
után
A koronavírus-járvány miatt bevezetett
veszélyhelyzet június
18-i feloldása után
megváltoztak a budapesti tömegközlekedés
igénybe vételének egyes
átmeneti szabályai.
Az ingyenes parkolás
július 1-jével szűnik meg
az egész országban, így
Budapesten is.
Az utazási kedvezményekre jogosító, a veszélyhelyzet időszakában
lejárt igazolványok, igazolások
meghatározott ideig érvényben
maradnak. A diákok a 2019/2020as tanév I. féléves matricájával
érvényesített magyar diákigazolványokkal 2020. december
15-éig igazolhatják jogosultságukat. December 16-ától már csak
a megfelelően érvényesített diák
igazolvánnyal utazhatnak majd,
akkor is, ha a bérlet később járna
le. Ugyanez vonatkozik az igazolványt helyettesítő igazolásokra.
A 2020. március 11.–június 17.
között lejárt nyugdíjas vagy kisgyermekes bérletek 2020. december 15-éig továbbra is használhatók. Ugyaneddig igazolhatják
a 65 évnél idősebbek a díjmentes
utazásra szóló jogosultságukat
2020. március 11.–július 3. között
lejárt, magyar hatóságok által kiállított személyi igazolvánnyal,
útlevéllel, jogosítvánnyal. (Ez
vonatkozik a teljes árú bérletek
megváltására is.)
Az álláskeresők bérletének
kiváltására július 4-étől újra
a veszélyhelyzet előtti szabályok
vonatkoznak. Az egészségügyi
dolgozók díjmentes utazása megszűnik, július 1-jétől ők is csak
érvényes jeggyel vagy bérlettel
használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait.
A 2020. április 6.–június 17.
között lejárt tartózkodási kártyák,
letelepedési, illetve bevándorlási
engedélyek 2020. augusztus 2-áig
használhatók.
BKK/Újbuda

Csúsznak egyes
fővárosi beruházások
▪ út- és hídfelújítások (2 milliárd forint)
▪ fővárosi intézmények energetikai
korszerűsítése (1,2 milliárd);
▪ a Városháza rekonstrukciójának első üteme
(1 milliárd);
▪ forgalomtechnikai felújítások (756 millió)
▪ klímavédelmi és zöldterület-fejlesztési
feladatok (470 millió)
▪ kerékpártárolók (300 millió)
▪ a Blaha Lujza tér felújítása (100 millió)

Karácsony Gergely főpolgármester a közgyűlésen elmondta,
hogy a BKK várható idei vesztesége 20–30 milliárd forint,
a főváros cégeinek veszteségei
szintén több milliárdra rúgnak.
Jövőre a fővárosnak jutó teljes
állami támogatás 29 milliárd
forint lesz (figyelembe véve
a tömegközlekedésre adott támogatást is), ugyanakkor az önkormányzat számításai szerint
a fővárosnak 32–36 milliárdot
kell majd befizetnie az államkas�szába a tovább emelt szolidaritási hozzájárulás miatt.

A Fővárosi Közgyűlés múlt heti ülésén úgy
módosította a lakásrendeletet, hogy ne lehessen minimálisan elfogadható elhelyezés nélkül kilakoltatni valakit, emellett bővítették
a méltányossági bérbeadás szabályait. A nem
lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjára vonatkozó szabályokat úgy módosították,
hogy a civil szervezetek, a kis- és középvállalkozások engedményben részesülhetnek.
Döntöttek a zöldterület-gazdálkodás előírásainak módosításáról is, az elfogadott változások a fakivágás szabályait, a benyújtandó
dokumentumokat, az elbírálás folyamatát,
a döntéshozatal szempontjait érintik.
A Fővárosi Önkormányzat még a közgyűlés
előtt zárolt 65 milliárd forintot a veszélyhelyzetben elszenvedett kormányzati elvonások,
illetve bevételkiesések miatt, ezért csúszhat
számos tervezett fővárosi beruházás.
A zárolásról szóló rendelet szerint a helyi
iparűzési adó (hipa) előlegét szeptember 30-áig
kell befizetni, azután látják majd, mekkora lyu-

kat ütött a büdzsén a járvány miatti gazdasági
leállás. (Magára a járvány elleni védekezésre
Budapest összesen 4,5 milliárd forintot költött.)
A közlekedésfejlesztési tartalékkeretből 7,8
milliárd forintot fagyasztottak be, 8,9 milliárdot pedig abból a keretből, amiből a fővárosi
önrészt fedezték volna a kormánnyal közös
fejlesztésekben. Emellett befagyasztották
a költségvetés általános tartalékát (9,3 milliárd forint), valamint a víziközmű-fejlesztés
tartalékkeretét. A zárolás október 15-éig szól.
„A legrosszabb forgatókönyv szerint összesen mintegy 60 milliárd forintra rúghat a hipabefizetések csökkenése, a cégek vesztesége,
valamint a jegyárbevétel-kiesés a Budapesti
Közlekedési Központnál (BKK)” – mondta
Kiss Ambrus, a költségvetésért is felelős főpolgármester-helyettes a 24.hu-nak.

kék hírek
Kábítószerfogás

Drogkereskedelemmel
gyanúsították
meg az újbudai nyomozók Sz. Bence budapesti lakost, aki egy családi ház melléképületében alakított ki kannabiszültetvényt. A gyanúsított
a helyiségbe nagy teljesítményű lámpákat, ventilátorokat, szárító- és vízforgató berendezéseket szerelt
be. A rendőrség a június
11-én tartott házkutatás során 43 tő cserepes növényt,
összesen több mint 50 kilogramm növényi származékot,
hasist és ecstasy tablettákat
foglalt le. Az ügyészség indítványára a kábítószer-kereskedelemmel
gyanúsított férfit a bíróság 30 napra letartóztatásba helyezte.

Ellenőrzés

Több mint 133 millió forintot költött a kerület védekezésre

Zárolással érintett
beruházások:

A veszélyhelyzet véget érte után
először ülésezett múlt héten
a Fővárosi Közgyűlés. Budapest
önkormányzata már azt megelőzően jelentős mértékű zárolásokról
volt kénytelen dönteni.

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő szándékkal fokozott ellenőrzést tartottak kerületi rendőrök június
20-án Újbudán. Az egyenruhások az akció részeként több mint kétszáz személyt
és közel száz gépjárművet ellenőriztek.
Három személyt állítottak elő kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt,

A Széna tér felújítására 787 millió forintot
tervezett be a főváros, itt kisebb műszaki tartalommal valósulhat meg a fejlesztés, a II. kerület kivitelezésében.
A listán szerepelt a Lánchíd felújítására
szánt 11,8 milliárd forint is. A korábban kapott árajánlatok összege ezt a kormány 6 milliárdos támogatásával együtt is messze meghaladták. A főváros feltételes közbeszerzés
kiírását tervezi a híd felújítására, így ez a tétel
kikerülhet a zárolás alól.
Június 27-étől 30 kilométer/órára csökken
a megengedett sebességhatár a Lánchídon –
döntött a közgyűlés –, és a Fővárosi Önkormányzat vezetése megtiltja a híd használatát
az augusztus 20-i tűzijáték és állami ünnepség
céljaira.
Újbuda

Átadták az Újbuda Közbiztonságáért díjat
közlekedési szabálysértések miatt négy
fővel szemben intézkedtek a járőrök.

Elfogták a zsarolókat

S. József és R. Márk június 16-án
a kerületben bántalmazott
egy férfit, és 350 000 forint „fájdalomdíjat” követelt tőle. Verekedés közben megszerezték a sértett
pénztárcáját, és elmenekültek a helyszínről, de továbbra
is követelték a „fájdalomdíj”
többi részét. A megbeszélt
átadásra a sértettet már a rendőrség kísérte, az újbudai nyomozók elfogták és kihallgatták
a zsarolással, rablással gyanúsított
férfiakat, akiket a bíróság június 20-án
bűnügyi felügyelet alá helyezett.

Letartóztatásban a bántalmazó

Eljárás indult B. Márk ellen súlyos testi
sértés bűntett kísérletének megalapozott
gyanúja miatt. A férfi június 15-én a Savoya Park mögötti erdős részen egy veszekedés során fémlábassal, majd ököllel
ütötte arcon apját. A bántalmazott apát
a mentők kórházba szállították. B. Márkot a rendőrség elfogta, a bíróság pedig
letartóztatásba helyezte.
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Idén a rendőrség részéről Fabó Csaba rendőr őrnagy részesülhetett a kitüntetésben, aki évek óta a rendőrkapitányság vizsgálati
osztályán tevékenykedik. Neki köszönhető egyebek mellett az is,
hogy az állomány folyamatosan fejlődik, az osztály leterheltsége
pedig csökken. A díjátadóra Újbuda rendőrkapitányságán került sor,
az elismerő oklevelet László Imre polgármester adta át a díjazottnak,
egyúttal megköszönte a rendőrök kiváló helytállását is, amelyet
a vírushelyzetben tanúsítottak.

120 nap után újra
üléseztek a képviselők
Hosszú kényszerű kihagyás után június 25-én
tartotta meg soron
következő ülését Újbuda
Önkormányzatának
képviselő-testülete.
Az egybegyűltek
több mint nyolc órán
át tanácskoztak,
harminchárom nyílt
és egy zárt ülésen
tárgyalt ügyben
döntöttek.
A koronavírus-járvány miatt idén
márciustól a veszélyhelyzet feloldásáig, azaz június végéig nem
tudott összeülni Újbuda képviselő-testülete. A múlt heti ülésen
László Imre polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ebben
az időszakban elhunyt 608 kerületi lakos közül 49-en a Covid-19
betegség következtében mentek
el. A testület egyperces néma felállással emlékezett Imre Ferencre, az újbudai német kisebbségi
önkormányzat képviselőjére, aki
szintén a járvány áldozata lett.

Polgármesteri
döntések
a járvány idején

Az ülés első napirendi pontjaként a polgármester számolt be
a veszélyhelyzet alatt végzett
munkáról. A rendkívüli jogrend
idején a képviselő-testület és a bizottságok nem ülésezhettek, ezért
a törvényi kötelezettség értelmében 586 polgármesteri határozat
született és 13 rendelet módosult.
Az önkormányzat nyolc depópontot hozott létre a lakosság ellátása
céljából, a segítségnyújtás megkönnyítése érdekében életre hívott
egy call centert. A járványhelyzetben folyamatosan megteremtették az ügyeletet az óvodákban
és bölcsődékben, elsősorban azon
szülők számára, akik a védekezésben vettek részt. Újbuda önerőből szerzett be csaknem 110 ezer
maszkot, a teljes védekezésre pedig mostanáig több mint 133 millió forintot költött a kerület, szintén saját forrásból.
A veszélyhelyzet ideje alatt került
sor az Újbuda Parkolásüzemeltető
Nonprofit Kft. létrehozására és ügyvezetőjének, Lindmayer Bencének
a kinevezésére, valamint a Média
11 Kft. létrehozására és ügyvezetőjének, Molnár Krisztinának a ki-

nevezésére. Mindkét cég vezetője
bemutatkozott a testület előtt.
A polgármesteri beszámolóval,
a meghozott döntésekkel a képviselő-testület egyetértett.

Átláthatóbb
önkormányzat

Az átlátható önkormányzat témájában benyújtott előterjesztést
szintén elfogadta a testület. A határozat értelmében Újbuda vezetése az önkormányzati működés
nyilvánossága és átláthatósága
érdekében felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket, utasításokat, és a szükséges módosításokat
a képviselő-testület elé terjeszti.
Erre a felülvizsgálatra a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviselőivel létrejött egy
munkacsoport, amelyben mindenki a saját szakterületén áttekinti
a határozatban megfogalmazott
célok eléréséhez szükséges feladatokat, a szabályozások módosítá-

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

Megalakult az újbudai
Zöld Pólus-frakció

A XI. kerületi képviselő-testület két tagja, Bába Szilvia
(Jobbik) és Kreitler-Sas Máté (LMP) Zöld Pólus néven
új frakciót alapított, amely frakciószövetségre
lépett az MSZP–Párbeszéd-frakcióval. A Zöld Pólus
frakcióvezetője Bába Szilvia, a frakciószövetség
tiszteletbeli elnöke Barabás Richárd alpolgármester
lett. A Zöld Pólus szakmai álláspontját Kreitler-Sas
Máté, a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke
képviseli.
sát. A munkálatok élére Nagy Zoltán közgazdászt, a Transparency
International hazai kuratóriumának elnökét nevezte ki átláthatósági biztosnak az önkormányzat.
A testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi beszámolóját.
2019-ben a kerületi büdzsé kiadási
főösszege 26 830 488 000 forint,
bevételi főösszege pedig 32 967
394 000 forint volt. A 2020. évi
költségvetési rendelet módosítását is megtárgyalták a képviselők.
A folyamatos feladatellátás érdekében a rendeletbe beépültek
a központi költségvetésből kapott
támogatások, pótelőirányzatok,
az állami támogatások elszámolásából adódó előirányzat-változások. A koronavírus-járvány okozta
veszélyhelyzet, illetve kormányzati döntések következtében egyes
bevételek csökkentésre kerültek
a veszélyhelyzeti céltartalékkal

szemben. Átvezetésre kerültek
a 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány
tételei, továbbá a polgármesteri
hatáskörben és az intézmények
saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosítások.

Heves viták
a testületben

Több napirendi pontról is heves
vitákat folytattak a kerület képviselői, az egyik az Etele úti park
elnevezése körül zajlott. Egy korábbi tervezet alapján a Fővárosi
Közgyűlés megszavazta, hogy ezt
a közterületet Nelson Mandeláról
nevezze el Újbuda Önkormányzata. Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője
korábban és most is tiltakozott ez
ellen, szorgalmazta a környéken
lakók megkérdezését, és az Etele
park nevet javasolta. A testület ezt
elvetette, de nem fogadta el a Fő-

városi Közgyűlés javaslatát sem,
a döntést későbbre halasztották.
A testület egyetértett Bába Szilvia
előterjesztésével, hogy a kerület
alakítson ki Trianon-emlékhelyet;
a javaslatot azzal a módosítással
fogadták el, hogy az ne emlékhely,
hanem történelmi emlékpark legyen.
Parázs vita alakult ki egy másik
napirendi pont körül is, miszerint
az önkormányzat tiltakozását fejezi ki Magyarország kormányának
az önkormányzatok működését
ellehetetlenítő intézkedései miatt.
Ez ellen a Fidesz-frakció tiltakozott, és módosító javaslattal élt.
A jelenlévők leszavazták Csernus
László módosítóját, amelyben azt
szorgalmazta, hogy a testület köszönetét fejezze ki a kormánynak
a járványügyi intézkedései miatt.
Elfogadta azonban a képviselő-testület László Imre polgármester javaslatát, amely szerint a testület
köszönetét fejezi ki mindazon dolgozóknak és a kerületben élőknek,
akik segítettek a járvány elleni védekezésben.
Újbuda
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Mit tehet a kerület
a túlzsúfoltság ellen?

Sokan élünk a kerületben. Egyre többen.
Ez egyfelől csodás érzés, mert azt igazolja,
hogy Újbudán tényleg jó élni, másfelől
egyre többen vágynak arra, hogy itt
találjanak otthonra. Ez az, amire a piaci
szereplők, az építtetők és beruházók is
ráéreztek. A befektetői kedvet az elmúlt
évek kormányzati döntései, a CSOK
és az 5 százalékos áfa is ösztönözték.
Miközben a lakóparkok gombamód
szaporodtak – és szaporodnak ma is –,
a lakosságszám egyre nő.

A helyi építési szabályzat
nem csodafegyver, bármikor
felülírhatja egy magasabb
szintről érkező döntés
Miközben a beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati
feladatok folyamatosan nőnek, a településekhez kapcsolódó építésügyi hatáskörök egyre szűkülnek. Idén márciustól a jegyzők építésügyi hatásköre is megszűnt, az e körbe
tartozó feladatokat ma már a kormányhivatalok látják el.
A jogalkotó indokolása szerint az „átalakítás célja a hatósági szervezetrendszer egyszerűsítése, az adminisztratív
terhek csökkentése, a hatásköri átfedések, ütközések kiküszöbölése”.
Az önkormányzatoknak már eddig sem volt túlságosan
nagy beleszólásuk abba, hogy mi épül az általuk igazgatott településen, hiszen 2013-tól folyamatosan csorbult
a hatáskörük. Olyannyira, hogy jelenleg a helyi építési
szabályzat készítésének időszakában, továbbá az engedélyeztetés első fázisában, a településképi véleményezés során, valamint a helyi építési szabályzat esetében
van lehetőségük az önkormányzatoknak az építtetőkkel
egyeztetni. A szabályzatkészítési szakaszban tud a kerület a beruházóval megállapodást kötni; ennek része lehet,
hogy a településrendezési célok megvalósításához szükséges előfeltételeket az ingatlanfejlesztő saját költségére biztosítsa, így például rendezze vagy megváltoztassa

Saját kézbe veszi
a parkolást Újbuda
Hamarosan bankkártyával is lehet majd fizetni
Hintsch György
alpolgármester

Hogy sokan vagyunk, azt érzékeljük akkor is, ha közlekedünk, ha a gyerekünket szeretnénk iskolába, óvodába,
esetleg bölcsődébe iratni, vagy ha szakrendelésre szeretnénk időpontot foglalni. Ahhoz, hogy továbbra is élhető
maradjon a lakóhelyünk, az új építésű ingatlanok mellett
az infrastruktúrát is fejleszteni kell, legyen szó úthálózatról, egészségügyi vagy oktatási intézmények bővítéséről,
esetleg szolgáltató egységek kialakításáról. Ezek megvaló-

sítása és adott esetben működtetése is az önkormányzatra
hárul, ami pedig nem kevés költséggel jár. A 2019. év végi
adatok szerint a tervezett, a folyamatban lévő és a használatba vett projektek együttes számát nézve 14 ezer fölötti
új lakásszámmal, vagyis minimum 30 ezer új beköltözővel
számolhat a kerület, ami a jelenlegi lakosságszám nagyjából 25 százalékának felel meg.
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Lindmayer Bence,
az új társaság ügyvezetője

a telekviszonyokat, szükség esetén megtisztítsa a talajt.
A településrendezési szerződésben az ingatlanfejlesztő
vállalhatja a beruházáshoz kapcsolódó, egyébként az önÚjbuda
kormányzatot terhelő költségek megtérítését is. A tervezett építési projektek esetén még van lehetősége az önKisebb lesz a Buda Gardens
kormányzatnak az alkura, az engedélyeztetési szakasz
megkezdése után viszont már nem, így több évre visszaA Feneketlen-tó közelében tervezett berumenőleg már szinte lehetetlenség számon kérni a lakóházás ellen sokan tiltakoztak, most azonban úgy
parkoktól az infrastruktúra fejlesztését. Jelenleg Újbudán
tűnik, elfogadható kompromisszum születhet.
elenyésző azoknak a lakóparkoknak a száma, amelyek
Az önkormányzat közleményéből kiderül: a volt
a településképi véleményezésre várnak.
ÉMI-telekre tervezett Buda Gardens eredeHa a beruházások esztétikailag vagy környezettileg egy 38 ezer négyzetméteres, 350 labe illesztési szempontok alapján kifogásolhatók,
kásos, 500 parkolóhelyes lakópark lett
akkor a településképi véleményezési eljárás
volna. Az új városvezetés tárgyalásasorán, funkcionális vagy beépíthetőségi muMINIMÁLIS
inak eredményeként azonban a három
tatók kifogása esetén pedig a helyi építési
ZÖLDFELÜLET
épülettömb
helyett egyetlen irodaépület készabályzat módosításával, szigorításával tud élni
szülhet.
Az
eredetileg megengedett 38 ezer
az önkormányzat. Ugyanakkor ennek is vannak korlátai. Ha egy beruházó olyan területre tesz szert, amenégyzetméter helyett, a készülő új szabályzat
lyen a vásárláskor érvényben lévő szabályzat szerint több
mindössze 23 ezer négyzetméter építését teszi leheszáz lakásos lakópark épülhet, akkor nem minősítheti át
tővé, mivel a szintterületi mutatót az eredeti 3,0-ról
az önkormányzat mint jogalkotó a területet úgy, hogy elleaz előző városvezetés 2,5-re, a jelenlegi
hetetlenítse a beruházó szándékát. Legalábbis köpedig 1,8-ra csökkentette. Így összesen
MAXIMÁLIS
vetkezmények nélkül nem, hiszen ebben az esetlegalább 40 százalékkal lesz kisebb az új
ben a település egy nagy kárt okozó perrel, adott
ÉPÍTHETŐ
épület
az eredetileg tervezettnél.
esetben milliárdos kártalanítási igénnyel
TERÜLET
Az önkormányzat vezetése
nézhet szembe.
emellett
elérte a minimális zöldAz önkormányzatoknak nem céljuk,
felület
arányának
növelését, a kohogy ellehetetlenítsék a fejlesztéseket. Sokkal
rábbi
20-ról
35
százalékra.
Az épület
inkább az, hogy szabályozzák az élhető, a környékhez illeszkedő beruházások létrejöttét. Jó példa
a Villányi úti házaktól, a Diószegi úttól
erre a Buda Gardens esete, ahol a helyi építési szabályés a játszótértől is távolabb kerül. Az irodazat módosításával Újbuda Önkormányzata elérte, hogy
ház játszótér felőli oldala lesz a legalacsonyabb,
az eredeti tervekkel szemben 40 százalékkal csökkentették
a Flamenco szálló irányába pedig fokozatosan
a tervezett épület méretét (lásd külön írásunkat).
növekedni fog. A Diószegi út és a játszótér fáinak
Persze nem minden projekt esetében van mód a komprovizsgálata zajlik, az építkezés azok gyökérzetét nem
misszumos megoldásokra. Ilyen például a Vahot utcában
fogja veszélyeztetni.
épülő Vaba lakópark helyzete is, amelyet a kormány nem-

+I5%

–40%

Augusztus 1-jétől több kerületben nőnek a parkolási díjak
a Fővárosi Közgyűlés döntése
alapján. A budapesti díjrendszerben öt kategória van (175, 265,
350, 440, 525 forint óránként).
A XII. kerületben egységesen 440
forint lesz a díj, a Szent János
Kórház környékén kiterjesztik
a fizetős szakaszt. A II. kerületben
a Margit híd és a Szépvölgyi út
között, valamint a Marczibányi
téren 350 forintot kell majd fizetni.
A XIII. kerület újlipótvárosi részén
a szomszédos V. kerülethez hasonlóan óránként 525 forint lesz
a tarifa. A XIV. kerületben, a Mexikói
út és a Nagy Lajos király út között
265 forintba fog kerülni egy óra,
és fizetőssé teszik az Örs vezér tere
körüli területeket.

Közterület-felügyelet látja el. Lindmayer
Bence arra is kitért, hogy a lakossági visszajelzések és kérések alapján napirenden van
a fizetős parkolás rendszerének kiterjesztése új területekre. Amennyiben ilyen döntést
hoz a képviselő-testület, a parkolásüzemeltető korszerű, PayPass-fizetést is elfogadó

Hintsch Györgyöt, a területért felelős alpolgármestert a parkolási rendszer átalakításának hátteréről, illetve
a középtávú tervekről kérdeztük.
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HGY: Másokhoz hasonlóan nálunk is általában a kisebb utcák tartoznak a kerület felügyelete alá, a főbb közlekedési útvonalak
pedig a Főpolgármesteri Hivatal hatáskörébe, és ezek mentén oszlanak meg
a parkolási bevételek is. Ettől függetlenül eddig ugyanaz a magáncég üzemeltette a parkolást
minden XI. kerületi közterületen. Normális a munkakapcsolat ezzel a vállalkozással,
arról is meg tudtunk állapodni,
hogy amíg a veszélyhelyzet miatt ingyenessé vált a parkolás, addig
nagyságrendekkel alacsonyabb költséget számolnak el felénk, hiszen nem volt
bevétel, ami ellensúlyozza azokat. Mégis választási ígéretünk volt, hogy ezen a helyzeten
változtatunk, és ezt most megtesszük, saját
kézbe vesszük a parkolás üzemeltetését.

Bu

Idén februárban jóváhagyta a képviselő-testület Újbuda új parkolási koncepcióját, majd
márciusban gyakorlati tartalommal
töltötte meg a döntést László Imre
polgármester, amikor létrehozta
az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.-t, és kinevezte Lindmayer Bencét
ügyvezetőnek. Lindmayer
elmondása szerint a július
1-jén kezdődő első körben a Fővárosi Önkormányzat kezelésében
álló közterületeken indulnak – ezek
jellemzően olyan főutak, mint a Bartók
Béla út, a Műegyetem rakpart vagy a Villányi út –, és 43 parkolóautomata kerül az új
céghez. 2021. január 1-jével veszik át a kerületi önkormányzat felügyelete alatt álló utcákat, amelyeken jelenleg további 83 automata
működik (mind a 126 berendezés Újbuda
Önkormányzatának tulajdona).
A cégváltásból a tervek szerint nem érzékel
majd semmit a nagyközönség, a megszokott
módon zajlik a fizetős parkolás, és az ügyintézési elérhetőségek is változatlanok, mert
az ügyfélszolgálatot továbbra is az Újbuda

automaták beszerzését tervezi, illetve ezzel
párhuzamosan ilyenekre szeretné lecserélni
a meglévő, mára elavult automatákat.

ÚJ

zetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősített. A kiemelt beruházások esetén ugyanis a helyi önkormányzatok egyébként is csekély hatásköre tovább csökken.
A helyi építési szabályzat módosítása tehát nem csodafegyver, nem tud minden problémára megoldást kínálni.
Ezen túlmenően egy szabályzat módosítása sok hónapot,
akár egy évet is igénybe vehet, ez idő alatt viszont a korábbi
szabályok alapján lehetőség van az építésre. A helyi szigorításokat ráadásul bármikor felülírhatja egy hasonló, magasabb szintről érkező döntés. Jelenleg is a parlament előtt van
egy törvényjavaslat, amely a rozsdaövezeti akcióterületek
létrehozásához szükséges intézkedésekről szól, és amelyben kezdeményezik, hogy kedvezményes, 5 százalékos áfa
terhelje a rozsdaövezetekben épülő új lakások értékesítését
„a gazdaság újraindítása céljából szükséges hosszú távú építőipari kereslet biztosítása érdekében”. A törvény esetleges
elfogadása Újbudát is érintené, hiszen a már így is túlterhelt
Budafoki út és annak környéke is barnamezős övezetnek
minősül. A kormány ettől az intézkedéstől azt várja, hogy
megállítja a lakásépítések visszaesését, az újlakás-átadások
mérséklését. Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője a jegybank júniusi lakáspiaci jelentését bemutató online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a döntés pozitív hatása várhatóan 2022-ben lesz érzékelhető.

Az újbudai fizetős parkolás
üzemeltetését eddig külsős
cég látta el, ezt a feladatot
július 1-jével egy új önkormányzati társaság, az Újbuda
Parkolásüzemeltető Nonprofit
Kft. veszi át.

Milyen újdonságokat jelent ez idén?

HGY: Megalapítottuk az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.-t, amely az önkormányzat tulajdonában áll, így reményeink
szerint eredményesebben tudjuk üzemeltetni
a fizetős parkolási rendszert. A fővárosi kezelésű utakon 2020. július 1-jével jár le, míg
a kerületi utcákban év végéig szól a mostani cég szerződése, tehát 2021. január 1-jétől
veszi át a teljes kerületet az új cég, onnantól
teljes egészében saját magunk, saját alkalmazottakkal látjuk el ezt a feladatot Újbudán.

Várhatók-e további változások?

HGY: Komoly probléma, hogy több fő közlekedési ütőér itt érkezik a fővárosba, ezért
számos városrészben küzdünk azzal, hogy
az ingyenes helyeket P+R zónaként kezelik
az ingázók. Ezért az ott lakók védelme érdekében jövő évi tervünk, hogy több új helyen
vezessük be a fizetős parkolást, erről ősszel
megszületik a döntés. Természetesen az ott
élők ezeken a területeken is ingyen állhatnak
meg az évente kiváltható engedéllyel.

Szükség lehet zónák kialakítására?

HGY: Ez a bővítéssel párhuzamosan egy következő lépés lehet, hiszen ha valaki egy leendő fizetős övezetben, mondjuk az Etele téren
lakik, és ott parkolási engedéllyel rendelkezik,
akkor nem igazságos, ha ezzel a Gellért tér
közelében is ingyen tud megállni, miközben
például egy gazdagréti ingyenes körzetben
lakó autósnak fizetnie kell ugyanezért. A parkolási engedély végső soron arra való, hogy

a lakóhelyünk közelében meg tudjunk állni.
Ha dolgozni, vásárolni, ügyeket intézni megyünk gépkocsival, akkor azért a mai világban fizetni kell, mert csak így vehetjük elejét
annak, hogy a belvárosias részek teljesen élhetetlenné váljanak a rengeteg autó miatt. Tehát ez elsősorban forgalomszabályozási, környezetvédelmi és életminőségi kérdés, csak
másodsorban pénzügyi. Világos számunkra
is, hogy van a dolognak egy másik oldala: ha
elvárjuk, hogy tömegközlekedéssel, bringával, gyalog járjanak az emberek autó helyett,
akkor az önkormányzatoknak, az államnak,
esetleg a magántőkének a feltételeket is meg

kell teremteni ehhez. Például P+R parkolókkal, jobb tömegközlekedéssel, elkerülő utakkal és más fejlesztésekkel, ebben még bőven
van teendője mindenkinek. De a parkolás
kapcsán több, egész Budapestet érintő problémáról kell még beszélnünk: nem lehet egy
kerületet kiragadni, szükséges lenne a mainál
szorosabb együttműködés a kerületek és a főváros között. Erre mindenki részéről megvan
a szándék, terveink szerint nyár végéig lesz
előrelépés, akár zónákat, díjakat, idősávokat
illetően, hosszabb távon pedig teljesen megújulhat a ma ismert rendszer. Mi a kerületben
megtettük az első lépést.
B. Gy.

Újra kinyitnak
az Újbuda 60+
Program központjai

Ismét nyitva a Sport11 strandja
Gyönyörű zöld környezetben, friss levegőn
és ingyenes parkolási
lehetőséggel várja Újbuda
nyugati határán a Sport 11
strandja és uszodája azokat,
akik aktív kikapcsolódásra,
pihenésre és feltöltődésre
vágynak. A veszélyhelyzet
megszüntetésével párhuzamosan megnyílt a teljesen
felújított élménymedence is,
ahol az új fóliának köszönhetően 30 fokos, hihetetlenül
tiszta, türkizkék víz várja
a vendégeket.

Örömmel tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy 2020.
július 2-án újra kinyitnak a 60+ programközpontok, és újraindulnak
a programok, amelyeket
kizárólag az alábbi szabályok betartásával lehet
igénybe venni:
▪ a bejáratnál ellenőrzik az ügyfelek testhőmérsékletét (no-kontakt hőmérővel);
▪ a szájmaszk hordása a programközpontokban
az ott-tartózkodás ideje alatt végig kötelező;
▪ a fertőtlenítőszeres kézmosás biztosított és több
alkalommal (tevékenység szerint) javasolt;
▪ a 1,5–2 méteres távolság megtartása minden helyzetben és helyiségben kötelező;
▪ a foglalkozásokon a korábbi maximális részvételi
létszám felét tudjuk fogadni.
A nyitvatartás változatlan: a Bölcső utca 3. alatti
programközpontunk hétköznaponként 8–12 óráig,
a Kérő utca 3. alatti 9–14 óráig várja az érdeklődőket.
A júliusi programokról és szolgáltatásokról július 2-ától érdeklődhet a helyszíneken, valamint
minden hétköznap 9–14 óra között a 06/1/372-4636
telefonszámon, továbbá megtekintheti az idosbarat.
ujbuda.hu honlapon és a 60+ program Facebook-oldalán.

Új művek/új arcok

Kezdő számítógépes
tanfolyamokat
indítunk
Június 25-én megnyílt a Magyar
Művészkönyvalkotók Társaságának
kiállítása a B32 Trezor Galériájában

tájékoztató
A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁSRÓL

e)

megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és

A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi
Támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) Főv. Kgy. rendeletét, mely alapján támogatás
igényelhető a közüzemi számlák megfizetéséhez.

f)

a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A támogatást a Hálózat Alapítvány nyújtja a rászorulók számára, az önkormányzat
a Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozban
elhelyezett kérelmeket továbbítja az alapítvány részére.

A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás havi összege:
▪ vízszolgáltatás esetében: 750 Ft
▪ csatornaszolgáltatás esetében: 750 Ft
▪ szemétszállítási szolgáltatás esetében: 500 Ft

Díjtámogatásra az a rászoruló személy jogosult, aki
a)

Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan
(fogyasztási hely) tekintetében

A távhő-díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg.

a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,
a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,
▪ a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás, illetve
▪ a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás
▪

▪

valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és
b)

a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére
mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

c)

a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
alapján az igénylés beadásakor – szociálisan rászoruló, vagy fogyatékkal élő –
védendő fogyasztónak minősül, és

d)

igazolja a hivatkozott kormányrendeletek egyike szerinti védendő fogyasztói
nyilvántartásba vételét vagy a nyilvántartásba vétel kezdeményezését, és

A fővárosi díjtámogatást 2020. július 1-jétől folyamatosan lehet igényelni.
A fővárosi díjtámogatás Igénylőlapja, továbbá a védendő fogyasztók nyilvántartásba
vételéhez szükséges kérelemnyomtatvány elérhető a Polgármesteri Hivatal Szociális
ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. földszint) vagy letölthető innen
és a www.halozatalapitvany.hu honlapról.
A kitöltött, aláírt Igénylőlapot a csatolt igazolással együtt a Polgármesteri Hivatal
Szociális ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. földszint) hétfőtől
csütörtökig 8.00–18.00, pénteken 8.00–16.00 óráig lehet leadni, vagy postán ajánlott
küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.
A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól, de legkorábban
2020. szeptember 1-jétől 12 hónapon keresztül jár.
Fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi
díjtámogatásra jogosult egy fajta díjtámogatást: vagy a távhőszolgáltatási díjtámogatást, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.

NYÁRI SPORTTÁBOROK

NYÉKI IMRE USZODA

4–15 éves korig, úszástudástól függetlenül | kedvezmény az újbudai családoknak |
úszásoktatás minden nap | napi háromszori étkezés

• STRANDRÖPLABDA • KOSÁRLABDA • FOCI • ASZTALITENISZ • TOLLAS •
VÍZILABDA • STRANDOLÁS • KREATÍV FOGLALKOZÁSOK • VETÉLKEDŐK
• OLIMPIAI- ÉS VILÁGBAJNOKOK
STAR SPORTAKADÉMIA • WWW.STARSPORTAKADEMIA.COM

SPORT 11 SPORT-, SZABADIDŐÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

4–15 éves korig, úszástudástól függetlenül | kedvezmény az újbudai családoknak |
úszásoktatás minden nap | étkezések biztosítása

A karantén időszakában a korlátozások miatt sok
minden kizárólag interneten volt elérhető – például
bevásárlás, szórakozás, kapcsolattartás, hivatalos
ügyintézés –, még jobban megnehezítve azok életét,
akik nem rendelkeztek számítógéppel vagy a szükséges ismeretekkel. Rájuk gondolva kezdő kurzusokat hirdet a 60+ program a nyáron. A tanfolyamot
kizárólag azok számára indítjuk, akik korábban még
nem használtak számítógépet, de szeretnének megismerkedni vele.
A képzésekre július 14-étől lehet jelentkezni folyamatosan és személyesen minden hétköznap 9.30–
13.30 óráig a Kérő utcai programközpontban. A csoportok szervezése a jelentkezések alapján történik.
Kérjük, hozzák magukkal 60+ kedvezménykártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat. A tanfolyam ingyenes.
A teljesen kezdőknek ingyenes oktatóanyag is
készült, amelyet július 14-étől kereshetnek a programközpontokban. Mindezek mellett a számítógépes segítségnyújtást és a gyakorlási lehetőséget is
kibővítve, nagyobb óraszámban lehet igénybe venni
a nyár folyamán.
A programokon való részvétel feltétele
az Újbuda 60+ Kedvezménykártya
vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják
és letölthetik az Idősbarát Újbuda honlapról
illetve Facebook oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont
Nyitvatartási idő:
minden hétköznap 8.00–12.00 óra között
Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

További elérhetőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

nagypetruska@gmail.com | +36/30 425-0855

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00)
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program
facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program

SWIMWARS - SÁRY JÓZSI

(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

MINDEN NAPOS ÚSZÁS OKTATÁS ÉS SZÁMOS ÜGYESSÉGI SPORTFOGLALKOZÁS

NAGY PETRA

jozsef.sary@gmail.com | +36/30 606-5872 | www.swimwars.org

AQUAMÁNIA - OROSZ ANDI

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

Kövessen minket a Facebookon is!

aktuális
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A karantén alatt is
működött az ügyintézés
A hivatal és dolgozói online is helytálltak
Megerősítette a közösségünket ez a járvány.

A koronavírus-járvány Újbuda
Önkormányzatának
működését is jelentősen befolyásolta.
Vargáné Kremzner
Zsuzsanna jegyzőt
kérdeztük az elmúlt
időszak hivatali nehézségeiről, megoldásairól
és tapasztalatairól.

Mit volt a legnehezebb megoldani?
Az ismeretlenben nehéz volt segítség nélkül
dolgozni, információhiánnyal
küzdöttünk,
miközben egyik napról
a másikra jelentek meg
az újabb és újabb jogszabályok, amelyeket azonnal alkalmazni kellett,

Mennyire volt nehéz a veszélyhelyzet Újbudán a Polgármesteri Hivatalban?
Régóta dolgozom a közigazgatásban, és itt, Újbudán is, de ennyire
nehéz és összetett helyzetben még
sosem találtam magam. Egyik
napról a másikra teljesen ismeretlen helyzetben kellett megoldásokat találnunk. Egyeztetésekkel,
megbeszélésekkel kezdtünk, kijelöltük a főbb feladatokat és azok
felelőseit, igyekeztünk a jogszabályoknak mindenben megfelelve
helytállni.

Hogyan alakították ki a vészhelyzeti munkarendet? Volt-e
az elmúlt időszaknak olyan
pozitív hozadéka, amelyet a hivatal, az önkormányzat hasznosíthat?
László Imre polgármestertől kezdettől fogva megkaptuk a támogatást ahhoz, hogy megteremtsük
a járvány elleni védekezéshez
szükséges munkahelyi körülményeket, ehhez igazítsuk az ügyfélfogadást,
így szervezzük a mindennapi feladatainkat. Először meg kellett néznünk, melyek
azok a feladatkörök, amelyeket csak személyesen és csak a hivatalban lehet ellátni. Itt biztosítani kellett a védőeszközöket,
a rendszeres fertőtlenítést. Az ügyfélfogadást úgy próbáltuk megszervezni, hogy kizárólag telefonon, illetve online történjen,
de ha elengedhetetlen volt a személyes jelenlét, akkor telefonos egyeztetés után ezt
is meg tudtuk oldani. Másodszor azt vettük
számításba, hogy kik azok a munkatársaink, akik képesek feladataikat otthonról,
online is ellátni. Ehhez megfelelő informatikai, technikai hátteret kellett nyújtanunk.
A SMART 11 Kft. nagy segítségünkre
volt, így a rutinmunkákon kívül a folyamatos adatszolgáltatást is tudtuk teljesíteni.

Sikerült-e
minden
feladatot ellátni?

Arra is figyelnünk kellett, hogy a családos
kollégáink az iskolák, óvodák bezárása miatt otthon tudjanak lenni gyermekeikkel,
segíteni őket a tanulásban, és közben elvégezzék a munkájukat is. Amire megtanított
minket az elmúlt időszak az az, hogy az önkormányzatiság és maga a hivatal is képes
rugalmasabb rendszerben működni. Úgy
is el tudjuk látni a feladatokat, hogy nem
ülünk mindennap 8–10 órát a munkahelyen, a kollégák minőségi munkát végeztek
távolról, és a határidőket is sikerült tartani.
Pozitív hozadéka volt a karanténidőszaknak az is, hogy új internetes felületeket
ismertünk meg, online vagy telefonon tartottunk megbeszéléseket, konferenciákat.
Ami pedig személyesen nagyon sokat jelentett, hogy most is megmutatkozott, milyen kiváló kollégákkal dolgozunk együtt.

Igen. Ez egy nagy hivatal, nagy szervezeti egységekkel, de mindenki
figyelt arra, hogy ügyfélpanasz, ha lehetséges,
még a veszélyhelyzet
alatt se érkezzen. Természetesen kiemelten
kezeltük a szociális szektort és az intézményi rendszert, hiszen itt volt a legtöbb extra
munka. Éjjel-nappal dolgozni kellett. A háziorvosi rendszer ellátása, az intézmények
dolgozóinak irányítása a polgármester utasításai szerint történt. Jogszabály mondta
ki, hogy a veszélyhelyzetben a képviselő-testület nem működik, nem működik
a bizottság, sőt, még a jegyző hatáskörében
is a polgármesternek kellett a jogokat gyakorolni. László Imrének közel 500 döntést
kellett meghoznia a testület, a bizottság helyett, és helyettem is. Nekünk ez azt jelentette, hogy a döntés-előkészítési eljárásun-

Dr. Ammer Ferenc

20 éve foglalkozom táplálkozástudománnyal.
Emellett az egyénnek legmegfelelőbb
mozgásformákra is adok javaslatot
és az INSUMED német magas tápértékű
tápszereket is bevettem a protokollomba.
Várom a fogyni
vágyó pácienseimet,
telefonos
egyeztetés:
06-20-395-74-24
Rendelés helye:
Calendula
Szépségközpont,
1113 Budapest,
Bartók Béla út 79.

Milyen óvintézkedések mellett nyitották újra a hivatalt?

Az aktuális helyzet fogja ezt meghatározni, ha normalizálódik az életünk, akkor
a régi rendhez térünk vissza. Természetesen nem zár be a hivatal, de az augusztus 20-át követő vasárnap előtti öt hétben
a jogszabályoknak megfelelően ügyeleti
rendszerben szoktunk működni, hogy kollégáink szabadságra tudjanak menni.

Készülnek őszi második hullámra?
A veszélyhelyzetnek már vége, nagyon jó
lenne, ha nem ismétlődne meg az elmúlt
időszak, de ha mégis megtörténik, talán
már könnyebb lesz, hiszen gyakorlatra
tettünk szert, nincs bennünk már annyi bizonytalanság, sok tapasztalattal gazdagodtunk, és gyorsabban fogjuk tudni végrehajtani feladatainkat. A most hatályon kívül
helyezett utasításaink is újra alkalmazhatók lesznek, készen állunk arra, hogy
ha bármilyen rendkívüli dologgal kell is
szembe néznünk, gyorsan és hatékonyan
meg tudjuk oldani.
D. B. S.

Újbuda egyik vezető fogászata
1117 Budapest, Szerémi út 7/A. I. em. 101.

kuponbazár
orvos-természetgyógyász,
táplálkozástudományi szakértő
vagyok.

kat, illetve a döntésről való tájékoztatást is
teljesen át kellett alakítani. A vezetőségnek
az volt a kifejezett igénye, hogy amint egy
döntés megszületik, azonnal értesíteni kellett a képviselőket, a bizottsági tagokat,
és a honlapon is rögtön meg kellett jeleníteni. Külön rovatot hoztunk létre e célra
Újbuda honlapján.

A fokozatosság elvét követtük a veszélyhelyzet megszűnéséig, és utána tereltük
csak vissza működésünket a normális útra.
Igaz, már nem lesz minden olyan,
mint régen volt. Saját érdekünkAz elmúlt időszak ben és ügyfeleink védelme miatt
megtanított minket:
is fokozottan kell figyelnünk továbbra is a biztonságos működésa hivatal képes
re. A védőeszközöket továbbra is
rugalmasabb
rendszerben működni biztosítjuk a kollégáknak, a helyiségeket most is fertőtlenítjük
rendszeresen. Az ügyfélfogadás rendszerét
nem is tudtuk átgondolni
is igyekszünk az online megoldások felé
őket. Át kellett tekinteni
terelni, amikor ez lehetséges. Ha szeméa helyi szintű szabályolyes találkozásra van szükség, akkor időkat, összhangba kellett
pont-egyeztetéssel csökkenthetik a várakohozni őket az újakkal.
zási időt ügyfeleink.
A magánéleti szférában
is sok problémával kelNyáron lesz-e csökkentett üzemmód
lett megküzdeni, csaa hivatalban, hasonlóan a korábbi
ládok lettek elszakítva
egymástól.
évekhez?

+36 20 778 8011

info@ujbuda.dental

ujbuda.dental

kedvezmény
kupon
CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT
Gyökérkezelések
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.
(+36-1) 800-9313,
(+36-30) 416-9982,
www.corden.hu

Fogpótlások

!
11.
kerület
Ajándék
Panoráma lakosainak
röntgen
*
+
fb.com/ujbudadental

Fogkő eltávolítás
18 900 Ft
helyett csak

14 900 Ft

Humán- és állatdiagnosztikai
laborszolgáltatások

Esztétikus tömések

Megtakarítás: 4 000 Ft

MOST
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MOST

60+/aktuális

Diagnosztika
6 300 Ft
helyett csak

2 990 Ft
Megtakarítás: 3 310 Ft

Kezelési
terv

10%
kedvezmény!

*részletek a rendelőnkben

Ingyenes konzultáció minden páciensünknek! Foglaljon időpontot!

fókusz

| 2020. július 1. | 8

Vaba lakópark: Kiemelt
beruházás, de miért?
A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházássá
nyilvánított egy építkezést a Bikás park mellett.
Az április 29-i Magyar
Közlönyben megjelent
rendeletben feltüntetett helyrajzi szám
alatt a Vaba lakópark
munkálatai zajlanak.
Eredetileg idén júniusra
tervezték az átadást,
de már most többéves
csúszás várható. Hírek
szerint a beruházás
lakóparki mivolta is
megkérdőjeleződött.
A Bikás parki metrómegálló közelében épülő Vaba lakóparkról kevés
az információ. A projekt honlapja,
illetve közösségi oldala „fejlesztés
alatt áll”, az ingatlanértékesítőket
nem lehet elérni. Az ingatlantajolo.
hu szerint „a beruházás célja egy
multifunkciós, hosszú távon fenntartható létesítmény kialakítása,
kereskedelmi és lakó funkciókkal”.

fókusz
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Mitől lesz egy beruházás nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű?

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek azok a beruházások, amelyeket a kormány rendeletben ilyennek minősít megvalósításuk gyorsítása céljával. Az Országgyűlés 2006. február 13-án fogadta el azt a törvényt, amely alapján
eredetileg a kormány olyan nagy beruházásokat minősíthetett kiemeltté, amelyek
európai uniós támogatással vagy központi költségvetési támogatással valósulnak
meg, legalább 5 milliárd forintba kerülnek és legalább ezer új munkahelyet teremtenek. A jogszabály az építkezéshez szükséges hatósági eljárásokat, valamint
azok bírósági felülvizsgálatát gyorsítja. Ennek fő eszközei közé tartozik, hogy
a hatósági eljárást megelőzően a beruházó, az eljáró hatóság és a szakhatóságok
szemlét, illetve egyeztetést tarthatnak, a projekt soronkívüliséget élvez. Az érintett beruházások száma idővel jelentősen megnőtt. Míg 2006–2010 között évente
egy–öt kormányrendeletben minősítettek beruházásokat kiemelt jelentőségűvé,
2013–2018 között évente több mint 25 ilyen rendelet született.

A kilencszintes épületben az eredeti elképzelés szerint a háromszintes
mélygarázsban kaptak volna helyet a parkolók, tárolók és a gépészet, a földszinten és az első emeleten, néhol szolgáltatóházként,
kisebb-nagyobb bérleményekben
kereskedelmi egységek, illetve

dom Zrt.-t irányította, az utóbbi tíz
esztendőben pedig a Colas Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját töltötte be.

Orosz Anna:

2020. április 29-én megjelent egy
kormányrendelet, amelyben több
kerületi, köztük újbudai magánberuházás is nemzetgazdaságilag kiemelt státuszt kapott.
A nemzetgazdaságilag
kiemelt jelentőségűvé
nyilvánítás
ideális
esetben
gyorsíthatja egy kórház
megépítését
vagy
az
árvízvédelmi
beruházásokat, válsághelyzetben munkahelyeket teremthet.
Ugyanakkor a kiemelt
státusszal a kormány kiragadja a helyieket képviselő
önkormányzat hatásköréből ezeket az ügyeket.
A helyi lakókat és bennünket,
döntéshozókat is eléggé meglepték
ezek a döntések. Gyakorlatilag a lakóknak azt az önkormányzatokra
átruházott jogát veszik el, hogy
befolyásuk legyen a fejlesztésekre,
mert az ilyen beruházásoknak nem

Jelentős, akár
három-négy éves
csúszás várható – fél
éve teljes a hírzárlat
irodák lettek volna. Mindezek fölött az épületre tervezett három
toronyelemben 168 lakást akartak
kialakítani 44–79 négyzetméter
közötti alapterülettel, erkéllyel
vagy terasszal. Az átadás első üteme ezekre a hetekre esett volna, ám
lapunk információi szerint jelentős,
akár három-négy éves csúszás várható. Egy neve elhallgatását kérő
értékesítő szerint lassan fél éve teljes hírzárlat van.
Egy szintén neve elhallgatását
kérő, a projekten egykor alkalmazott építési szakembertől az Újbuda

Néhány kiemelt
jelentőségű beruházás
2006 bátaapáti radioaktív hulladéktároló; regionális
hulladéklerakók; egy budapesti és két vidéki szennyvíztisztító;
M3-as autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény szakasza
2007 budapesti 4-es metró
2011 olimpiai központ (a Népstadion körzetében); Várbazár;
ócsai lakópark; Grassalkovich-kastély; pesti Vigadó; magyar–
szlovák gázvezeték; Audi-gyár bővítése; szegedi lézerközpont

2013 a német megszállás emlékműve; a józsefvárosi
pályaudvar holokauszt-emlékhellyé alakítása; a Városliget
beépítése; a Normafa sícentrummá alakítása; Hankook; Takata;
Visonta Projekt Kft., a Procter & Gamble, a GSV Kft., a
Lego, az Ibiden Kft. termelő beruházásai; szennyvízkezelési,
vízgazdálkodási, közútfejlesztési, hulladékgazdálkodási
uniós fejlesztések; járási hivatalok építése, korszerűsítése
Karcagon, Szigetszentmiklóson, Veszprémben; stadionok
építése, rekonstrukciója: Székesfehérvár, Balatonboglár
(kézilabdacentrum), Szombathely, Diósgyőr; uszodaépítés
a Tüskecsarnokban; Lakitelek Népfőiskola bővítése; MNB
épületfelújítás
2016 kerítés a magyar–szerb határon; börtönök; tűzoltóságok;
ipari parkok; sportcentrumok; a 2017-es győri Európai Ifjúsági
Olimpia Fesztiválhoz szükséges infrastrukturális beruházások;
a szentendrei skanzen; az Operaház fejlesztése; a Magyar
Művészeti Akadémia módszertani központja; a Lakitelek
Népfőiskola bővítése; a BM és az NGM Várnegyedbe költöztetése;
a Testnevelési Egyetem bővítése; M2-es autóút kétsávosítása;
vízgazdálkodási, tájgazdálkodási fejlesztések (Alcsúton és
Felcsúton vízrendezés, Visegrádon mobilgát, Ős-Dráva program,
Velencei-tavi partfal-rehabilitáció stb.); az irgalmas rend két
kórházának felújítása; Ferihegy II. bővítése; ingatlanfejlesztés
magasépülettel a Kopaszi-gáton.
Forrás: greenfo.hu
Rövidítések: BM = Belügyminisztérium; MNB = Magyar Nemzeti
Bank; NGM = Nemzetgazdasági Minisztérium

úgy értesült, hogy a lakások helyett
irodák lesznek. (Erről az információról a fejlesztőt is megpróbáltuk
megkérdezni, de lapzártánkig nem
sikerült elérni.) Hiába kelt el már
csaknem száz lakás, a potenciális
tulajdonosok helyzete jelenleg nem
tisztázott.
Az április 29-i Magyar Közlönyben szereplő, a MePar – Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerben azonosítható helyrajzi
szám alapján ezt az építkezést nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházássá nyilvánították. A kivitelező cégek, azaz
a Vabatowers Kft. és az EA Alfa
4 Kft. Balázs Attilához, az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.
résztulajdonosához tartoznak. (Az
Appeninnben Mészáros Lőrinc
és Tiborcz István is tulajdonos volt
még idén áprilisban, amikor a társaság csaknem egymilliárd forint
támogatást kapott a balatonfüredi
móló átalakítására. Azóta Mé-

A Bikás park környezetében is számos ingatlanberuházás zajlik, köztük
az Etele Plaza és a Vaba
lakópark; utóbbi egy
alacsony irodaház helyén
épül, és mivel jóval magasabb lesz annál, sok itt élőt
zavar, hogy elveszítik a kilátásukat. Arról kérdeztünk
érintetteket, ami Újbuda
vezetését is kiemelten foglalkoztatja: mennyire népesedett már túl a XI. kerület,
elbír-e még több lakót,
vagy gátat kell-e szabni
az építkezéseknek?

száros teljesen kiszállt a holdingból, a Tiborcz tulajdonában lévő
BDPST Zrt. részesedése pedig 5
százalék alá süllyedt, miután egy
24 százalékos részvénycsomagot
eladott a Jellinek Dániel többségi
tulajdonában lévő Indotek Groupnak.) Balázs Attila a Puskás Aréna
építésében is részt vett, egy zuglói
beruházását pedig szintén nemzetgazdasági érdekké nyilvánították.
Cége, a száz százalékban magyar
tulajdonú, komplex építőipari és in-

Benedek

Szerintem nem baj az, ha nő a kerület
lakosainak száma. A hozzám hasonló fiataloknak kell a lehetőség, hogy
valahol családot alapítsanak, és erre
a XI. kerület kiválóan alkalmas. Én
szeretek itt élni, kedvelem a környéket,
de sajnos azzal én is szembesültem, hogy
az építkezések környezetében már most borzalmasan nagy dugók alakulnak ki. Átgondoltabban kellene megtervezni ezeket a beruházásokat, hogy ne okozzanak
megoldhatatlan problémákat az arra közlekedőknek. A Vahot utcai lakópark miatt is aggódom, korábban itt egy sokkal
alacsonyabb épület állt, ha egy magasabb épül, az tömöttebbé teszi az amúgy parkos városrészt. Egy családtagom él itt,
aki nagyon elkeseredett amiatt, hogy a kilátásából sokat el
fog venni az ide épülő sokemeletes lakóház.

Olivér

Nem mondanám túlzsúfoltnak Újbudát, szerintem jelenleg
optimális a lakosság száma. Az Etele úton élek, örültem

gatlanfejlesztési megoldásokat kínáló Bayer Construct április 22-én
alapított új leányvállalatot, a Bayer
Propertyt – számolt be a portfolio.
hu. Az új vállalat feladata komplex
ingatlanfejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása. A cég élére Sokorai István társbefektetőként
és vezérigazgatóként érkezik – írta
meg a magyarepitok.hu. Az üzletember csaknem 30 éves pályája során dolgozott fejlesztési vezetőként
a TriGranit Zrt.-nél, majd az Arcaa meghosszabbított villamospályának, és különösebben nem zavarnak az itt folyó beruházások,
szerintem ez még elviselhető.
Mondjuk az Etele Plaza kivitelezésénél zavart, hogy felbontották
az útburkolatot a szervízút végén,
így az autós közlekedés nehézkessé vált, de a Vaba lakóparkkal nincs
problémám.

Dóra

Szerintem jó az, ha egyre többen költöznek Budapestre. Én vidékről érkeztem, és én is szeretnék ebben
a kerületben letelepedni. Itt sokkal
jobbak a munkalehetőségek. Persze zavarna, ha olyan környéken
élnék, ahol a gyerekeimnek nehezen találnánk óvodát, mert annyian
laknak ott. A lakóingatlan-beruházá-

kell tiszteletben tartaniuk a kerületi
építési szabályzatot, és nem véleményezheti őket az önkormányzat
településképi véleményt megfogalmazó Tervtanácsa. Az egyik ilyen
kiemelt jelentőségű beruházás
a Bikás park mellett, a Vahot utcában épül. Az egyre több helyen
felbukkanó beruházó-kivitelező
cég mindenféle önkormányzati
kontroll nélkül építhet erre a népszerű környékre, gyakorlatilag,
amit csak akar. Az épület lehetne
egy egyszerű lakótömb is, ám nem
kell megfelelnie a kerületi építési
szabályzatnak, semmilyen önkormányzati véleményezési eljáráson
nem esik át.
De mióta nemzetgazdasági érdek egy lakópark megépülése? Miért van erre szüksége egy jól menő
piaci cégnek, hacsak nem azért,
hogy kikerülje az önkormányzatot, minél gyorsabban és egyeztetések nélkül tudjon építkezni? És
hogyan lehetséges az, hogy egy
nemzetgazdasági jelentőségű beruházásról még a kerület polgármestere is csak a sajtóból értesül?
A legfontosabb célunk, hogy
az aggódó helyi lakosok követelései teljesüljenek. Semmiféle üzleti
érdek nem írhatja felül a kerületben élők érdekeinek védelmét.
Ebben az ügyben a kormány egy
homályos hátterű céget képvisel,
mi pedig az újbudaiakat.
Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a lakók bele
tudjanak szólni, mi épül a környékükön.
A Citadella pozitív példa a kiemelt kormányzati beruházásokra. A város egyik legismertebb
turistalátványosságáról, egyben
egy hosszú ideje méltatlanul elhagyatott és kihasználatlan épületről
van szó. Így érthető is, hogy miért
lett kiemelt beruházás. De miért
ne lehetne bevonni a lakosságot
abba a döntésbe, hogy mit szeretnének kezdeni ezzel az ikonikus
épülettel és környezetével? Kíváncsian várjuk, hogyan folytatódik
a történet.

Újbuda

soknak a hátrányok mellett van előnyük is, sok lepukkant terület vált szebbé nekik köszönhetően.

Erzsébet

Szeretek itt élni, lokálpatriótának vallom magam, és nem szeretném,
ha túlnépesedne a Bikás
park környéke. Sok embernek van autója, nehéz parkolóhelyet találni. A régi nyomdából csupán egy romos épület
maradt – eredetileg egy kínai vállalkozó vette meg,
de nem építette fel az áruházát, mert megtudta,
hogy a közelben pláza lesz. Nagyon szeretném, ha
ott többszintes parkolóház létesülne. A Vaba lakópark építése megnehezítette az itt élők közlekedését, sok teherautó jön-megy egész nap, sokszor se
ki-, se bekanyarodni nem tudunk. Nagyon zavaró
a hétvégi piac idején is a sok lezárt rész, úgy érezzük már, hogy nem a miénk a Bikás park.

A Déli Körvasút is
nemzetgazdasági érdek
A Vaba lakópark építéséhez hasonlóan nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bíró projekt a kerületet is érintő, a Budapest Fejlesztési
Központ (BFK) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) együttműködésében megvalósuló Déli Körvasút. A Kelenföld és Ferencváros
pályaudvar közötti beruházás ellenállást váltott ki az önkormányzatnál
és az újbudaiak körében is. A Hamzsabégi sétánnyal párhuzamosan futó
újabb sínpárok ugyanis a zajterhelés, valamint a zöldterület megnyirbálása
miatt kedvezőtlenül érinthetik a környék lakóit. Az ügyben Újbuda Önkormányzata idén februárban nyílt levelet intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez. A levél hangsúlyozta: lévén a Déli Körvasút kiemelt kormányzati beruházás,
az önkormányzat nem állhat a fejlesztés útjába, de felszólítja a kormányt,
„vizsgálja felül, valóban elengedhetetlen-e a bővítés. Ha a jelenleg tervezett
fejlesztés valósul meg, az önkormányzat mindent elkövet a lakosság lehető legnagyobb mértékű kártalanításáért” – olvasható a dokumentumban.
A kormány eddig nem reagált a nyílt levélre. A teljes szakasz vasúti létesítményeire vonatkozóan május közepén újabb engedélyt adtak ki, a megvalósításhoz szükséges további előkészítések folyamatosan zajlanak.

mozaik
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pártok eseményei

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester
Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es
telefonszámon

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.

Az újbudai választókerület elérhetőségei: 1506 Budapest, 116. Pf. 141.,
e-mail: bp11@dkp.hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda
címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja
az érdeklődőket.

Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)

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

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester
Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es
telefonszámon
OROSZ ANNA (MOMENTUM) 5. evk., alpolgármester,
orosz.anna@ujbuda.hu, +36/20/626-9274.
MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.

Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) ogy. képv.
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen.
DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/902-1837,
bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv.
Telefon: 06/70/560-3919

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

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu
DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,

önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

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

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

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

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)

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

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

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

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)
15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

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

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439.
Mobil: +36/20/471-4972, e-mail: ujbuda@fidesz.hu, www.facebook.com/
fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko.
Nyitvatartás: 2020. június 22-étől hétköznap
14–18 óráig július 31-éig. Nyári szünet:
2020. augusztus 1-jétől augusztus 24éig. Az állandó programok szünetelnek,
kivéve: TÓTH JÓZSEF FÜLES Szentendrei Festők Arcképcsarnoka című
kiállítás, mely februárban nyílt, és még
július végéig megtekinthető. Mindenkit
szeretettel várunk!

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

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

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

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

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

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A kerület sokak által ismert alpolgármestere, Orosz Anna a Momentum alelnöke lett. Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www.facebook.
com/momentumujbuda)! Jelentkezz
tagnak a Momentumhoz a https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy
részese a változásnak! Elérhetőségünk:
bp11@momentum.hu

A kialakult veszélyhelyzet ideje alatt
telefonos félfogadásra van lehetőség,
az alábbi elérhetőségen: 06/70/4759047.

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
285 nm-es HÁZ ELADÓ. www.sasadh21.hu. T.:
06/20/975-4332.

Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet
Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca
3. 06/20/399-8131, teremberles@szeglet.hu,
https://www.szeglet.hu/teremberles
KIADÓ LAKÁST keresek 150 ezer Ft-ig.
06/70/949-4013.
Bartók B. úton 4 szobás lakás 200 ezer Ft-ért
kiadó. 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! 2469021, 06/20/934-4664.

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

Szolgáltatás

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

A XI. KERÜLETI MOMENTUM
PROGRAMJAI

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

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)

Friss információ híreinkről, programjainkról:
www.facebook.com/
lmpdelbuda. Tel.: 06/20/209-5932,
mail: bp1122@lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu
Ha szerinted is sürgősen cselekedni kell
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi
az embert, gyere, és csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

A KDNP-iroda, a kormány bejelentett
vészhelyzet rendelkezéseivel, valamint
az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink
és minden kedves érdeklődő szimpati-

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

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

A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI PÁRBESZÉD
PROGRAMJAI

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

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

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

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

A XI. KERÜLETI MSZP
PROGRAMJAI

TV, számítógép

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

A XI. KERÜLETI JOBBIK
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK
MOZGALOM PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI KDNP
PROGRAMJAI

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.

+36/30/948-8084, molnar.laszlo@ujbuda.hu

zánsunk iránt érzett felelősséggel összhangban, határozatlan ideig zárva tart!
Vigyázzunk egymásra!

TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan,
referenciákkal: 06/20/396-1933.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás
anyagbeszerzéssel, bútormozgatással precízen
lefóliázva, garanciával: 06/30/849-6264.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.

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.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, ácsmunkák:
06/20/943-5564.
FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, parlagfűirtás,
telektisztítás, favágás, gallyazás. 06/50/1135383.
ZSÁKOS SITTSZÁLLÍTÁS akár 450 Ft/zsáktól:
06/70/338-6723, SITTNAGYUR.HU
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, javítása.
T.: 36/30/401-7462.

Gyógyászat
LABORVIZSGÁLATOK beutaló nélkül.
Corden Magánvérvételi pont, Budapest,
Fehérvári út 84/A, www.corden.hu.
Elérhetőségek: +36/1-800-9313 és +36-30/4169982. 10% kedvezmény árainkból XI. kerületi
lakosok részére.

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.
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.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan.
06/30/456-3938.

IDŐSEK GONDOZÁSÁT vállalom,
a biztonságosabb jövő reményében. Hívjon
bizalommal: 06/20/335-2805.
SZAKKÉPZETT PEDIKŰRÖS házhoz megy.
3000 Ft. M. Mariann: 06/30/445-3876.
BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN sérült,
beteg, idős ember gondozását, valamint
házi segítségnyújtást vállalok. Gyakorlattal
rendelkező, türelmes, szakképzett ápolóés gyógymasszőrnő vagyok. Hívjon bizalommal!
Elérhetőségem: +36/30/892-0355.

Állást kínál
FODRÁSZ KOLLÉGÁT KERESEK XI. ker.,
Etele téri 35 éve fodrász-kozmetikus-pedikűrmanikűr-műköröm szolgáltatásokat nyújtó
üzletembe. Tel.: 06/70/374-1106.

Üdülés
ÉRZÉKENYÍTŐ NAPKÖZIS tábor remek
programokkal, 7–12 éveseknek, 06. 29–07. 17.
között, a Down Alapítványnál. Érd.: 06/20/3682430.

Könyvek
HAGYATÉK, RÉGISÉGEK felvásárlása kp.-ért.
XI., Karolina út 2. 06/70/600-1727.
KÖNYVEKET antikvárium vásárol! A vírus
idején is, maszkban, kesztyűben. 06/20/425-6437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül.
06/30/682-1390.
ZÖLDJÓGA! Sashegyi kertben kezdőknek is.
06/20/4515-229.

értesítés
A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából
elkészült a Budapest, XI. kerület, Duna folyam–
kerülethatár–Budaörsi út–Ferencváros-Kelenföld
vasútvonal által határolt terület kerületi építési
szabályzata.
A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-a értelmében egyeztetése teljes eljárás formájában történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2020. június 23-ától 2020. július 23-áig tekinthető meg az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Igazgatóság felületén a készülő településrendezési eszközök címszó
alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

Földes Eszter
búcsúzik
a kerülettől
Először 2015-ben láthatta a Karinthy Színház közönsége
Földes Esztert: A bolond lány című darabban debütált
Újbudán, amelyet a nagy sikerű A baba követett. Az évek
során nemcsak a nézők, hanem a színház alapító igazgatója
is bizalmába fogadta a színésznőt, utolsó bemutatójának,
a Veszélyes fordulónak a rendezésére is őt kérte fel. Földes
Eszter a napokban jelentette be, hogy előadásait nem
játssza tovább a Karinthy Színház, így öt esztendő után
búcsúzik a kerülettől.

 Mennyire volt emlékezetes az első találkozás Karinthy Mártonnal?

Gondozás

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. §
(1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil
szervezeteket, hogy a Főépítészi Igazgatóság tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági
fórumot tart 2020. július 15-én, szerdán 15.00–17.00 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet).
A fórum keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg észrevételt
a dokumentációval kapcsolatban.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Igazgatóságon (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.
Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a lakossági fórumon
felül a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre 2020. július 23-áig nyújthatják be.
Budapest, 2020. június 22.
Tisztelettel:
Schreffel János
főépítész-igazgató
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Soha nem felejtem el, hiszen az esküvőm
után, mondhatni a nászéjszakámról indultam el a Hadikba, A bolond lány olvasópróbájára. Rögtön szimpatikussá vált közvetlen, minden manírtól mentes stílusával
és őszinteségével.

Milyen embernek ismerte meg?

Rögeszmés volt, a szó nemes értelmében.
Imádta a színházát, büszke volt arra, hogy
a semmiből építette fel, és úgy működtethette harmincnyolc évadon keresztül, ahogyan ő akarta. Mindenkinek a véleményét
meghallgatta, ám soha senkit nem hagyott
beleszólni a működésbe. Azt a darabot tűzte műsorra, amelyik neki tetszett, és olyan
szereplőket válogatott, akiket alkalmasnak
talált. Talán azért is volt köztünk olyan
nagy az összhang, mert hasonlóképpen
gondolkoztunk.

Karinthy Márton halála után nyilvános ünnepi műsorban búcsúztak a színház művészei a direktortól. Ezen a búcsúztatón Karinthy Vera jelentette be,
hogy édesapja kívánsága szerint ön lesz
a következő évadban
a színház művészeti
vezetője. Akkor még
teljes összhang volt.
Mostanra ennek nyoma sincs. Mi vezetett
idáig?

is és én is bizakodóak voltunk, hiszen Fekete Péter kulturális államtitkár részéről volt
egy szóban tett ígéret, szándék arra, hogy
mindent meg fognak tenni, hogy a színház
tovább tudjon működni. Mindenki nagyon
nyitott volt a segítségre, biztosítottak arról,
hogy mindenben támogatják a színházat.
Fontosnak éreztem, hogy ezt a jó kapcsolatot továbbápoljuk, hiszen Karinthy Márton
is jó kapcsolatot ápolt az államtitkársággal.
Mint kiderült, az ígéretet be is tartották, hiszen 80 milliót kapott működési költségre
a Karinthy Színház. Ezzel, plusz az egyéb
önkormányzati és pályázati támogatásokkal végig lehetett volna vinni a következő
évadot anélkül, hogy a színház eladásra kerüljön, hiszen idén is hasonló költségvetés
mellett tudott működni az intézmény.

Olyan érv is elhangzott, hogy a színház
eladásával sokkal biztosabb lábakon
tud állni az intézmény, ami az ott dolgozók anyagi biztonságát is jelenti.
Ez tény. Viszont mindenki emlegeti a Karinthy-szellemiséget, amit meg kellene tartani. De pontosan megfogalmazva még
senkitől nem hallottam, mi is ez. Én azt

Engem először Kerekes-Katz Petra és Major Attila keresett meg
azzal, hogy a következő
évadot állítsam össze
a saját belátásom szerint, szabad kezet kapok. Ebből nyilvánvalóan azt éreztem, hogy
nagyon nagy felém
a bizalom. Korábban
Karinthy Márton is tett
Karinthy Márton és Földes Eszter 2018
utalásokat, hogy érez
februárjában, A bolond lány 62. előadásán
bennem erőt arra, hogy
egy társulatot végigvigyek. A kommunikáció
az volt felém is, hogy Karinthy Márton gondolom, hogy ennek van művészi, emiránymutatása alapján esett rám a válasz- beri, alkotói vonzata is. Karinthy Márton
tás. Hogy miért gondolta meg magát a két harmincnyolc évadot úgy csinált végig,
ügyvezető, és miért álltak el ettől a döntés- hogy egyiktől a másikig tervezett. Volt,
től, mai napig nem tudom. Talán azért, mert hogy csak fél évre előre látta, miből fog
másképp láttuk a jövőt. Kerekes-Katz Petra élni a színháza, de az ő alkotói szabadságá-

nak záloga ez a kiszámíthatatlan, rögösebb
út volt. Humánum és szabadság. Ha az ő
szellemiségét emlegetjük, akkor úgy vélem, nekünk ezt a mintát, szellemiséget kutya kötelességünk lett volna továbbvinni.
Legalább megpróbálni. Csinálni, ameddig
tudjuk. Legalább ezt az évadot meg lehetett volna próbálni. A saját lánya és a legjobb barátja feladta a küzdelmet, mielőtt
egyáltalán megpróbálta volna. Az a véleményem, hogy ez a Karinthy-szellemiség
ellen menő cselekedet volt. Arról nem beszélve, hogy Marci többször is hangoztatta,

Kötelességünk
lett volna Márton
szellemiségét
továbbvinni.
Legalább megpróbálni.
az a vágya, hogy legalább negyven évadon
át össze tudja tartani a csapatot a színház.
Jelenleg viszont az a helyzet, hogy a színházban dolgozók közül már nyolcan felmondtak, és a Hököm-projektet is távozásra szólították fel.

Úgy gondolja, hogy a Karinthy Színház
potenciális új vezetése, új tulajdonosa
nem tudja majd összetartani a csapatot? (Mint lapunk előző számában megírtuk, a Karinthy és Karinthy Nonprofit
Kft. jelenlegi tulajdonosai a Magyar
Teátrumi Társaság Egyesülettel tárgyalnak a színház sorsáról – a szerk.)

Nem, ezt nem gondolom. Nem a leendő új
vezetéssel van a problémám, sőt! Egészen
más szituációban igazán szívesen dolgoznék velük. Sem személyes, sem politikai
aggályaim nincsenek velük kapcsolatban,
úgy vélem, a kialakult feszült helyzetért ők
egyáltalán nem felelősek. Ők tényleg segíteni akartak, akarnak. Az pedig, hogy nem
mondanak nemet egy felkínált lehetőségre,
hogy megvegyenek egy színházat, több
mint érthető.

Tehát önnek volt egy koncepciója
a működésre, és volt műsorterve is a
következő évadra, ami azonban az új
helyzetben már nem kellett?
Felkértek tavaly novemberben erre a fel
adatra, és én el is kezdtem a munkát. Igen,
határozott elképzeléseim voltak. Megvoltak már a darabok, néhány rendezőt már

fel is kértem, elkezdődtek a színészegyeztetések. Emberileg és szakmailag is sokat
beletettem. Ez a helyzet önmagában is nagyon méltatlan, de súlyosbítja, hogy tulajdonképpen velem senki sem közölte, hogy
nincs szükség a munkámra, mert új vezetés
érkezik. Erre magamtól jöttem rá lassacskán. Pedig én ezért a felkérésért, munkáért
több szerepemet is visszaadtam, hogy legyen időm a színház dolgait intézni. Anyagilag is megkárosítottak, de ez számomra
nem a pénzről szól. Lelkileg sokkal jobban
megviselt, minthogy azt pénzben ki tudjam
számolni. Még arra sem méltattak, hogy
kérésemre kiadjunk egy közös közleményt
a nézők felé, hogy nem folytatom tevékenységem mint művészeti vezető, hiszen nekik
tartozunk azzal, hogy tudják, mi a helyzet.
Erre sem voltak hajlandók, sőt, kitiltottak
a színház közösségi oldaláról, mintha nem
is léteznék. Akkor született meg a nyilatkozatom, amit végül a saját közösségi oldalamon tettem közzé.

Hogyan lehetne ezt az ügyet úgy lezárni, hogy ön is el tudja fogadni a helyzetet? Mi az a minimum, amit elvárna
most?

Lelkileg egyáltalán nem vagyok jól. Nem
is tudom lezártnak tekinteni ezt az ügyet.
Csekély öröm lenne, de szeretném, ha nyilvánosan bocsánatot kérnének. Vállalni
kéne a döntéseiket és azok következményét. A Karinthy-szellemiség alapja a humánum és szabadság.

A napokban derült ki, hogy a következő
évad műsoráról levették azokat a darabokat, amelyekben játszott. Láthatjuk
még Újbudán?

Jelenleg nincs olyan szál, amely a kerülethez kötne. Viszont, amiért hálás lehetek,
életem egyik legszebb korszakát tölthettem
el itt, és ezt soha nem felejtem el. Az elmúlt öt évben rengeteg ajándékot kaptam
a sorstól. A házasságomat, a kisfiam születését és szakmai pályafutásom egyik legnagyobb ajándékát: Karinthy Márton elismerését. Arról nem szólva, hogy a nézőktől
is rengeteg szeretetet kaptam, amiért nem
tudok eléggé hálás lenni. A búcsú keser
édes számomra, de igyekszem a pozitív
pillanatokból, a szép emlékekből feltöltődni. Legbelül azt remélem, a búcsú sem lesz
végleges, és olykor-olykor találkozhatom
az újbudai közönséggel a Karinthy Színház
falain kívül.
T. E.

hirdetés

| 2020. július 1. | 12

aktuális

13 | 2020. július 1. |

a képviselő szerint...
Tóth Márton:
Nagyné Antal Anikó:
Műanyag kupakokkal A veszélyhelyzet
megszűnt, de még sok
a Lánchídért
feladat áll előttünk
A tavalyi önkormányzati választás óta a kormány

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

POZITRON
DIAGNOSZTIKA
KÖZPONT
Egészségügyi centrum a 11. kerületben
CT, MR, mammográfia, aspirációs citológia
és ultrahang vizsgálataink újra elérhetőek

HIRDESSEN

• Labordiagnosztika, COVID-19 szerológiai
gyorsteszt

Szakrendeléseink újra indultak

AZ ÚJBUDA ÚJSÁGBAN!
Jusson el közvetlenül
80.000 újbudai
háztartásba!
Kutyás
tanácsok

A XI. kerület
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2022-ben kez
dődhet

legfontosabb
adatai

polgármesterrel.
polgárme
E hét elejétől
Karácsony Gergely sterrel, vagy az alkeztetett egy
már Magyaro
később arra
tévéinterjúban,
jelentőse n lazított
rszág
is emléalakult ki, hogy
a nyitáspár ti
a teljes felhatalmösszes megyéjéb en
álláspont úgy
nem az államtól,
kormány a
azással rendelkez
az ehhez
veszélyh elyzeti
ő „tegnap” szükséges informác hivatalosan kapták meg
a korábban
korlátozá sokon,
Budapest tel
iókat. Maga
beleértve
nyitott volna,
azonos
részéről már
megyét is. A
tette hozzá. A
táskörében –
fővárost illetően megítélés alá eső Pest
főváros – saját
egy konkrét
batra ígért
lapzártán k utánra,
haintézkedéssel
kát: hétvégén
döntést Orbán
is jelezte szándészoma
megelőző en
Viktor miniszter
birtokba a pesti gyalogosok és a kerékpáro
írásban megkérde
elnök. Ezt
sok vehették
alsó rakpartot
főpolgármestert,
zték Karácson
.
A főpolgárm
valamint
y
Gergely
ester
a kerületi polgárme
időszerűn ek
már a kormányü
megígért döntés
tartják-e Budapest
lés, illetve a
stereket,
előtt
sok feloldásá
később
a budapesti korlátozá jelezte, hogy határozot
t, az élet fokozatosen a kijárási korlátozá
tan támogatja
- leteit
sok fokozatos
újraindítá sát
is kifejtette.
feloldását, ennek
– közölte
rész-

a karantén
?

5

legalább

2

6

tsünk
Hogyan készí
maszkot

úton
után rendeleti
önkor11-i kihirdetése
t hárított az
és újabb feladatoka azóta is saját forrásEzeket
mányzatok ra.
árán, köztöbbletkiadások
ból, jelentős
miközben
nélkül látják el,
ponti támogatás
alapján rendkívüli
kormányzati döntésekkellett szembesülniforrásmegvonásokkal yzatának is az ápriük. Újbuda ÖnkormánJárványügyi Alapba
lis elején létrehozott
zott tételeket,
meghatáro
dó 53
kell befizetnie
2020. évi gépjárműa
is
mint például a
a XI. kerületben
százalékát. Emellett jelent a közterületi
sést
komoly bevételkie
ingyenesis kérhetik
6-ától érvényes
- az 53
parkolás április
tartanak el. Azok
yzeti krízistámo
adó várható visszaa jár- gyermeket -támogatást, akik családjáAz újbudai veszélyhel
végéig
tétele, az iparűzési
igénybe, akik
almi adó év
tartósan sé
az élelmiszer
gatást azok vehetik yzet nyomán elveszl élő személy vagy egyedül esése, az idegenforg vagy a bezárt, esetban fogyatékka
akik
felfüggesztése,
ványügyi veszélyhel nem tudják folytatni
befolyó
gyermek van, valamint
vagy
rokkant- szóló
ett vállalkozásoktól
A jo- beteg
rű ellátásban,
tették állásukat
leg szüneteltet
tevékenységüket. havi élnek és nyugdíjsze
megszűnése.
ellátásban, illetve
korábbi kereső
egyéb bevételek Folytatás a 2–3. oldalon
rehabilitációs
határ egy főre
vagy
sági
járadékban
jövedelem
si
egygosultsági
előtti álláskeresé
ha a kérelmező
onettó 85 600 forint; an él, és legfeljebb nyugdíj k. A rendkívüli támogatás
45 ezer részesülne
személyes háztartásb
, akkor legalább
ennyi a jövedelme
forint krízistámo

havi nettó mellett
Csaveszélyhely53 500 forintos
a támogatás összege.ra egy
A járványügyi
60 ezer forint
nagyon sokan
k – ugyanekko
zetben máris
ládban élő kérelmezőmellett – legalább 70
állandó jövenettók
maradtak állás,
főre jutó havi
számíthataz újbudai lakosok ezer, illetve 85 ezer forintra értéke 100
delem nélkül
ok maximális
várhatóan
nak. A támogatás
közül is, és táboruk a közelaz újbuezer forint.
ni fog
yzat bevezeti
csak növeked
Az önkormán
ra új támo-támogatást is
jövőben. Számuk
rendszeres élelmiszer formájában –,
ki
dai
tt
csomag
t dolgozo
főre jutó
– tartós élelmiszer
gatási formáka
akiknél az egy
– a korábban
meg
azok számára,
a kerület vezetése ása mellett.
nem haladja
havi nettó jövedelem
legalább egy kiskorú
meglévők megtart
500 forintot, és
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Folytatás az

Kinn vannak
a vízből?

tattak fertőzést a tesztek. A Szent Imre Kórház 670 ágya tesztek pozitív eredménye, mindketgyal rendelkezik, ehhez viszonyítva a koronavírus házon
Megvált
ten meghaltak. Ezt követően vettek
ozott érzések, 15 százalékos. Pozitív lett a tesztje
belüli elterjedtsége
mintát az osztály más betegeitől
felértéke
ápoedző már van,
tárgyakalkalmazottnak is –Újorvosoknak,
alább negyven
leglődött
is, közülük tizenhétnél mutatták
de még nem
egyértelmű
lóknak és egy gyógytornásznak.
ki a koronavírust.
a jövő az OSC-né
l
Különösen aggasztó mindez annak fényében, hogy
A vesebetegek kezelését végtöbb Szent Imrében dolgozó orvos is arról nyilatkozott,
ző nephrológiai osztályon áprihogy az újbudai kórház országos szinten is kifejezetten
lis második hetében robbant be
szigorú óvintézkedéseket vezetett be, jóval túlteljesíta járvány, a fertőzöttek száma
ve az Operatív Törzs által támasztott követelményeket.
már akkor tíz felett volt. A koFelhívták a figyelmet azonban arra is, hogy valószínűronavírus felütötte a fejét továbbá
leg a Szent Imre Kórházban végzik a legtöbb tesztet
sok
a kardioaz anyagcsereosztályon,
megoldá
Egyszerű otthoni nélkül
az országban, és a magas esetszám ezzel is összefüglógián, a neurológián és a sebészevarrás
és
gésben lehet.
varrással
ten. A gasztroenterológiai osztályon
Folytatás a 2. oldalon
kezeltek több mint 40 százalékánál mu-

lik az
ások I Teszte
a szociális juttat
ok kiszállítása
konKötelező maszkok,
Nem csökkennek tódik az élelmiszercsomagOtthonápolási
ző maszk a piaco
új biciklisávok
Folyta
támogatás
vosok I Kötele
Huszonöt kilométerrel bővül
juttatás
egyszeri
is bevezeti Újbuda,
50 ezer forintannak
az őrmezői házior
ellenére
március
kat
fővárosi kerékpárhálózat
I Felépülőben
Legfeljebb
a veszélyhelyzet aújabb
a hazaküldöttabetegeknek
gatást kaphat.
hogy kormány

Kézenfekvő
megoldás

A kézmosás és
ga
a higiénia fontossá
meglepően

gy | Szen
timre

város

építése

A családtagok összezártsága
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

5

5. oldalon

A természe
t
válasza?

TARTSD
BE

A SZA

BÁLYOK
AT!

14+
14 év felett
kötelező
viselete
a maszk
vagy az
arc eltakará
sa!

ÚJBUDAI
INFO

1,5 m
Tartsuk
meg a
másfél
biztonsá
méteres
gos
távolság
ot!

RMÁCIÓS
VONAL:
+36 1 37
2 4566

Ha nem tanulun
k a helyzetb
nem ez lesz
az utolsó járványől,

10

Sohasem
az áldozat a hibás
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A JÁTSZÓ
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MARA
D
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Maszkban a piacon

Imrében?
Beindult a járvány a Szent
Mire tanít
ott
OSC:

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

shegy | G
ellérthe

a Galvani híd

A korlátozások
fokozatos feloldá
május 16-ától
sa jegyében
megnyitottak
a kormány ülés
játszóterek,
egyes budape
után Gulyás
a gyerekek
get vezető miniszter
Gergely Miniszte
sti
18 év feletti
rőinek kötelez
relnöksé.
kísé– Minden polgárme
ő az arc eltakar
ster, akinek
a játszóterek
ása. Nyitnak
ját, a nyitás
pártján áll, kormányp ismerem az álláspont
a kerületben
– jelentette be
is, Újbudán
év felett kötelez
ezt követő online ártiak és ellenzékiek
14
ő
is
polgármester,
sajtótájékoztatóján
méteres szabály a szájmaszk és a másfél
hozzátéve, hogy
az összes kerületbő
már előtte egyeztete a főbetartása.
l vagy a
tt erről

Az újbudai
biztosítja a tesztet, akit hazaküldtek
Az önkormányzat mindenkinek
intézkedések

A HVG és a Magyar Hang
értesülései alapján a Szent
Imre Kórház közel száz
fekvőbetegénél mutatták
ki a koronavírus-fertőzést, és negyven
dolgozó tesztje
is pozitív lett.
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Lassan újra
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A kerület ren sukat elvesztőkön
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ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS: IDOPONT.PET.HU
Nyitnak a já
a kerületbe tszóterek
n is

áros

kiterjednek,
A kormány múlt heti ülésén változtatott a március 28. taxikban – most már az egész országra
hogy tartsunk egymáselvárás,újbudai
óta érvényben lévő veszélyhelyzeti korlátozásokon. csakúgy, mint az azban
az
üzemmód
méteres távolságot.
tól másfél
A lapzártánkkor ismert információk szerint az idősek Ügyeleti
óvodák
k és
bölcsödé
a tetőzés emlegetése azonilletve
Az enyhítések,
és a koronavírussal leginkább fertőzött területeken
adjaélők eddigi védelmét fenntartják, ennek megfelelően ban nem szabad, hogy hamis biztonságérzetet
a leheBudapesten és környékén május 3. után is megmarad- nak. A lazább korlátok magukban hordozzák
terjedésének.
nak a korábbi kijárási korlátozások. A 65 évnél idő- tőséget, hogy új lökést adjanak a vírus
A járványnak nincs vége, és ugyan nem robbanássebbek továbbra is a védett idősávban vásárolhatnak.
Vidéken új, enyhébb intézkedések lépnek életbe. szerűen, de folyamatosan nő a megbetegedések,
látnunk kell,
A boltok időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak, valamint az elhunytak száma. Azt is
között
az éttermek, kávézók megnyithatják a teraszaikat, hogy Magyarország az európai sereghajtók
a járvány
kerthelyiségeiket, látogathatók a szabadtéri stran- van az elvégzett tesztek számában, ezért
adadok. A korlátozási szabályokat kéthetente fogják kiterjedtségéről sincsenek igazán megbízható
a 6. oldalon
felülvizsgálni, de szükség esetén korábban is vál- tok (a tesztelésekről részletesebben
olvashatnak). Mindezekre tekintettel az általános
toztatnak rajtuk.
maradjon
Az április 27-étől érvényes fővárosi szabályok – üzenet nem változhat: ha lehet, mindenki
maszkot.
a kötelező maszk vagy az arc más módon való elta- otthon, tartsa be a szabályokat, viseljen
karása a tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, Továbbra is vigyázzunk egymásra!

I
idősotthon lakóit

pályázati kiírás

.hu
22. I ujbuda

Fotó: MTI/Mónus Márton

További információ
és médiaajánlat:
marketing@ujbuda.hu
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A XI. kerület közéleti lapja
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• Gasztroenterológia – gasztroszkópia és
endoszkópia, Helicobacter Pylori gyorsteszt
• Érsebészet
• Pszichiátria
• Kardiológia
Új híd a Du • Endokrinológia (diabetológia)
nán
• Dietetikai konzultáció
•8Allergológia és immunológia
10
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Az igazi
angol
beteg

Almásy László
az Oscar-díjas élete
filmnél
is kalandosabb
volt

INFÓ VONAL

36 1 505 8888

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

www.pet.hu

RUL?

Az orvostudomány
legnagyobb eredményei között
szerepelnek
a védőoltások

15

BEMUTATKOZIK
A BUDAI GASZTROENTEROLÓGIAI CENTRUM

ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

66
+36 1 372 45

bejárat
elhelyezkedés
utcai bejárat,
pince
belső udvari bejárat, pince
pincefolyosóról van a bejárat
előkerti bejárat,
pince

Mi a Citadella? Egy Budapest fölé tornyosuló erőd, amit
Haynau építtetett a szabadságharc leverése után. Ma már
műemlék. A világörökség része. Turistalátványosság. Budapest egyik jelképe. Helyi kutyasétáltatók, első randevúsok, a fővárosba látogatók találkozási pontja. Nyáresték
kedvelt célpontja. Évekkel ezelőtt még pezsgő életű vendéglátóhely. Ma üres és elhanyagolt.
Ahányan vagyunk, annyiféle kép él bennünk a Gellért-hegy tetején magasodó épületről. Abban mindannyian
egyetértünk, hogy fővárosunk egyik ikonikus helyszíne
jelenleg hihetetlenül méltatlan állapotban van. Az elmúlt
években senki nem foglalkozott sem az épülettel, sem annak környezetével. A növényzet elhanyagolt, az építmény
omladozik, a környék tele van szeméttel, a turistabuszok korábbi tömegétől pedig levegőt
sem lehetett kapni.
Remélhetjük, hogy
hamarosan ez meg fog
változni. A kormány
a Citadellát nemzetgazdaságilag kiemelt
jelentőségű beruházássá tette, ami ideális esetben meggyorsíthatja, megkönnyítheti
a fejlesztések folyamatát.
Én, a körzet képviselője viszont kicsit aggódom. Ez a státusz azt jelenti, hogy az ország vezetésének nem kell
kikérnie a fővárosi, az újbudai emberek véleményét.
Hiszem és őszintén remélem, hogy ettől függetlenül
lesz lehetősége a környéken lakók észrevételeit, igényeit
becsatornázni. Hiszen a Citadella nem csak Magyarország és Budapest szimbóluma, hanem az újbudai lakók
életének szerves része.

Az oltások
története

SZO
ÍTSÉGREÖnkormányzata
Budapest Főváros
Kerület
Újbuda
(1113 Bp., Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:
EG, SEG
S, BET
IDŐXI.

ssz. cím
m2
Hrsz. 	
				
1.
Ballagi Mór u. 3.
104
3454/0/A/72
				
2.
Bartók Béla út 1. 180
5467/0/A/38
3.
Bartók Béla út 37. 93
5048/0/A/51
4.
Budafoki út 41/A
77
5019/2/A/1
				

Végre itt a nyár, és ha nem is a megszokott módon, de a kellő biztonsági szabályok betartása mellett újraindul
az élet.
Bár megkönnyebbülésünk nem
felhőtlen, sok pozitív hozadéka is
volt az elmúlt időszaknak. Együtt
lehettünk
családtagjainkkal,
megtapasztalhattuk, hogy kerületünkben a hivatástudattal élő emberek, az óvodákban, iskolákban,
bölcsődékben, szociális és egészségügyi intézményekben, az önkormányzati hivatalokban dolgozók maximálisan
helytálltak. Számos példáját láttam a segítségnyújtás iránti elköteleződésnek: egészségügyi munkatárs, aki maga
is a kockázati csoportba tartozott, tovább dolgozott, mert nem akarta
magára hagyni betegeit; szociális gondozók, akik odaadóan látták el
az idős rászorulókat. Az Újbuda Idősek Házának munkatársai kreatív ötletekkel és a technika adta lehetőségekkel próbálták enyhíteni
az idős lakók szeretteinek hiányát.
Országgyűlési képviselőnk is tette a dolgát politikai csatározások helyett, és minden lehetőséget megragadott az itt élők segítésére. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben a nehéz időszakban
helytálltak.
Az eredményes védekezésnek és az emberek fegyelmezettségének köszönhetően a veszélyhelyzet megszűnt, de a kormány
előtt még sok feladat áll, hogy a válság gazdasági hatásait
további munkahelymegtartó, gazdaságfejlesztő programokkal enyhítse, és a járvány esetleges visszatértére a megfelelő
óvintézkedéseket megtegye. Ezekről mondhatunk véleményt
a konzultációs kérdőív kitöltésével, amire mindenkit biztatok.
Szép nyarat kívánok minden kerületünkben lakónak! Őrizzük
meg azokat a jó dolgokat az elmúlt hónapokból, amelyek tartalmasabbá tették az életünket.

15

újkeletű
találmány

15

hadat üzent a budapestieknek, az újbudaiaknak,
önöknek. A város, a kerület normális működtetéséhez szükséges összegeket elvonta, klientúrájának,
rokonoknak osztja ki. Budapest, sőt Magyarország
egyik legfontosabb nemzeti jelképének, a Lánchídnak a felújítására nem hajlandók költeni, helyette
milliárdokat akarnak tűzijátékra és egy ünnepségsorozatra fordítani, ami a tavalyi költségek sokszorosa
lenne. Néhány nap látványosságáért elpazarolnának egy akkora összeget, amelyből fedezni lehetne
a nemzeti jelképünk felújításához szükséges hiányzó
forintokat. Most – a koronavírus-járvány első hulláma után –, amikor minden forrásnak megvan a helye,
ez felháborító és egyben értelmetlen pazarlás, amely
nemcsak tisztességtelen, hanem gazdaságtalan is.
Ezért azt kérem, hogy tiltakozásul jöjjenek el a Móricz
Zsigmond
körtérre,
ahol aktivisták, önkormányzati képviselők, köztük
én is, gyűjtünk
műanyag kupakokat, amelyeket leadunk egy
g y űjt ő he lye n ,
és a kapott ös�szeget a Lánchíd
felújítására ajánljuk fel. Jöjjön el,
tegyen ön is nemzeti
jelképünk
felújításáért,
és beszélgessünk egy jót közös
ügyeinkről. Július 4-éig mi kint leszünk minden hétköznap a körtéri metrókijáratnál 9 és 18 óra között,
szombaton 9 és 14 óra között.

Németh Gyöngyvér:
Méltatlan állapotban
van a Citadella

megtekintés időpontja
2020. év július
21-én
0900– 0915
21-én 1000–1015
21-én 1115–1130
22-én 0900–0915

Hrsz. 	
ssz. cím
m2
				
5.
Budafoki út 93/C
65
4037/10/A/1
6.
Erőmű u. 6.
458
4158/58/A/13
7.
Fehérvári út 27.
151
4368/34/A/3
				
8.
Fehérvári út 34.
136
4158/63/A/50
9.
Fehérvári út 36.
121
4158/63/A/26

bejárat
elhelyezkedés
pincefolyosóról van a bejárat
földszint és pince
udvari bejárat,
pince
pincefolyosóról van a bejárat
pincefolyosóról van a bejárat

megtekintés időpontja
2020. év július
22-én 1000–1015
23-án 0900–0915
23-án 0945–1000
23-án 1015–1030
23-án 1045–1100

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.
További információ kapható a 381-1311-es és a 372-4686-os telefonszámon.
Budapest, 2020. június 24.
Gazdasági Bizottság

ÓVODAVEZETŐKET
KERESÜNK!

Dr. Szőnyi Mihály vagyok, gasztroenterológus, a Budai Gasztroenterológiai Centrum vezetője. Azzal a céllal hoztuk létre rendelőinket Budapesten a XI. kerületben a Fehérvári
úton és a Savoya Parkban, hogy családias hangulatú, ugyanakkor modern környezetbe
hívjuk azokat, akiknek gasztroenterológiai kérdésekben nyújthatunk segítséget. Rendelőnkben innovatív megoldásokkal, modern eszközállománnyal segítjük szakértő kollégáinkat, akik tudása és betegközpontú hozzáállása a minőségi szolgáltatásunk alapja.
Komplex szemlélet, szaktudás, innováció és empatikus hozzáállás: ezek az alapvető értékek, amelyek köré a Gasztroenterológiai Centrum épült. Az alapításkor az volt
a célunk, hogy olyan rendelőt hozzunk létre, ahol igazi családias, közvetlen hangulattal,
humánus hozzáállással segítjük betegeink gyógyulását. Kiemelten fontos számunkra,
hogy pácienseink számára teljes körű ellátást biztosítsunk, alapvető szemléletünk,
hogy ezt szükség esetén nemcsak egy orvos szakértelme, hanem az egyedi esetre ös�szeállított csapat (például pszichológus és dietetikus) segíti, így a diagnózis és a gyógyulás egy teljes szakértő csapat kezében van.
Fontos számunkra, hogy a tudomány eszközeivel biztosítsuk a gyors és fájdalommentes
vizsgálatot és segítsük a gyógyulást: munkánk során pácienseinknek lehetőségük van bódításban vagy altatásban végzett vizsgálatokat kérni. Kollégáink minden nap azért dolgoznak, hogy a betegeink jó érzéssel, problémáikat biztos szakértő kezek gondozásában tudják és nyugodtak lehessenek afelől, hogy hozzánk bármilyen panasz esetén fordulhatnak.
Csapatunkban gyermek-, és felnőtt gasztroenterológus, aneszteziológus, endoszkópos
szakasszisztens, dietetikus, pszichológus és sebész kollégák dolgoznak.

SALE
akár

HAT ÚJBUDAI ÓVODÁBAN HIRDET ÁLLÁST
ÓVODAVEZETŐI POSZTRA AZ ÖNKORMÁNYZAT
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. AUGUSZTUS 25.
Egységesen 2020. november 1-től kezdődő vezetői megbízással, közalkalmazotti
jogviszonyba keresünk intézményvezetőt óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására. A pályázatok az Újbuda honlapon a Hirdetőtábla, pályázatok
menüpontban a Pályázatok alatt, az alábbi linken megtalálhatóak:

kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA • ALBERTFALVI ÓVODA • SZENTIMREVÁROSI ÓVODA
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA • GAZDAGRÉTI ÓVODA • ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

70%

kedvezmény*

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?
• megbízható szakértelem, tapasztalt orvoscsapat
• családias hangulat, modern környezet
• szűrések, pontos diagnosztika
• kezelés, hosszútávú gondozás
Hitvallásunk: mi a Budai Gasztroenterológiai Centrumban szívvel-lélekkel a betegeinkért dolgozunk! Ismerjen meg minket és legyen a partnerünk! Jelentkezzen be
hozzánk! Már a Savoya Parkban is várjuk!

Több mint 100 divatmárka
akár 70% kedvezménnyel!*
*Az akció 2020. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A kedvezmények boltonként változnak.
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Egyszerű és nagyszerű
brownie-recept
k:
hozzávaló okoládé
étcs
• 20 dkg
ládé
tejcsoko
• 1 0 dkg
vaj
• 25 dkg
kor
bar na cu
• 40 dkg
jás
• 4 db to
liszt
• 14 dkg
akaópor
• 5 dkg k
málna
• 20 dkg

Az idei nyáron még egy napon belül is radikálisan változik az időjárás, így nem tudtuk eldönteni, hogy kellemesen hűsítő, vagy inkább lágyan melengető desszerttel készüljünk. Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem
séfje kombinálta a kettőt, és így született meg a meleg
málnás brownie, melyet vaníliafagylalttal ajánlunk.
Elkészítés:
A csokoládét a vajjal és a cukorral vízgőz felett
felolvasztjuk, levesszük a gőzről, majd a tojásokat
egyesével a felolvadt masszába keverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a kakaóport, és ismét óvatosan összekeverjük. A málnát megmossuk, a felét hozzáadjuk
a masszához, és az egészet egy megfelelő méretű,
zsírpapírral kibélelt tepsibe öntjük. A tetejére szórjuk rá a maradék málnát. 160 fokos, előmelegített
sütőben 30 percig sütjük. Mikor elkészült, hagyjuk
picit hűlni, majd csak utána szeleteljük. Tálaláskor
egy nagy gombóc fagylalttal kínáljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. 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.
Hello Újbuda, megérkeztem közétek!
Török Zsolt vagyok,
2020. január 5-én
születtem a Szent
Imre
Kórházban.
Azóta öt hónapos,
nagyon
jókedvű,
csupa mosoly kisbaba vagyok! Imádok
enni, főleg a krumplit és a banánt szeretem. Már a második
fogam jön, és egy
szó nélkül tűröm.
Helló
Újbuda!
Mi vagyunk Stefi
és Luca babák, május 9-én délután
születtünk a Szent
Imre Kórházban,
picit előbb, de annál
erősebben!
Mostmár nagyokat
sétálunk a kerület
parkjaiban és nagyon várjuk, hogy
ne csak a babakocsiból fedezhessük
dermedic-ujsag.pdf
fel a világot!
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Benedek Elek: Aratáskor c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (M, R, B, Á, L, Á). 13.
Párizsi borsó! (POIS) 14. Francia zeneszerző (Édouard). 15.
Rádiólokátor. 16. Kiszól páros betűi. 17. Csonthó. 18. Szüreteléskor a tőkén felejtett kis fürt. 19. Francia impresszionista
költő (Arthur). 21. Spanyol válogatott kézilabdázó hölgy (Nerea PENA). 22. Arany vegyjele. 23. Olimpiai bajnok amerikai
kosárlabdázó, rapper és színész
(Shaquille). 24. Azt megelőzően. 27. Tó jege teszi. 29. Sőt betűi keverve. 30. Szlovák község
Párkány közelében. 32. Római
51. 34. Teherhordó állat. 36. Cseh
férfinév. 37. Létezik, Berlinben!
39. Detektív. 41. Korszak. 42.
Kalász szálkája, népiesen. 44.
Felszíni karsztforma, töbör. 46.
Űrmérték, röv. 47. Mennyei paradicsom, az óegyiptomi mitológiában (AARU). 48. Vissza: női
név. 49. … in Hungary, magyar
termék. 51. Egyélű, ívelt pengéjű
kard. 54. Chilei válogatott labdarúgó (José Marcelo). 56. Dél-afrikai autójel. 58. 2007-ben alapított
isztambuli egyetem (AREL). 59.
A felületére helyez, költői szóval.
61. Börtönbüntetést szab ki. 63.
Tüzérségi alegység. 64. Akadémiánk névbetűi. 65. Európa-bajnok asztaliteniszező (Judit). 66.
Döf. 67. Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszere, röv.
Függőleges: 2. Kerámiamáz.
3. Az USA-beli Georgia állam
egyik megyéje (GILMER). 4. Továbbá. 5. Spanyol ruházati márka (ELIU). 6. Otis …, túzok. 7.
Talány páratlan betűi. 8. Ascher
Oszkár. 9. Dáma. 10. Egykori bányaváros a romániai Fehér
megyében. 11. Adidas fele! 12. Mens … in corpore sano, ép
testben ép lélek. 13. Az idézet második sora (S, S, E, A, T).
17. Kőművesmunkát végezne. 18. Ágyúval várba tüzel. 20.
Francia település Mayenne megyében (BAIS). 21. Benzin,
angolul. 25. Ülőke. 26. Ritka férfinév. 28. Nátrium és ittrium
vegyjele. 31. Vizek partján élő menyétféle. 33. Sziget, spanyol
földrajzi nevekben. 35. Mintadarab. 36. Hosszan elterülő, alacsonyan fekvő lapos terület. 38. Barát. 40. Zimankó eleje! 43.
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Interjú Ungváry Krisztián történésszel

A kormányzó
és felelossége
Idén márciusban volt száz éve
annak, hogy Horthy Miklóst
Magyarország kormányzójává
választották. Személye és közel
negyedszázados regnálása
körül máig komoly emlékezetpolitikai és közéleti viták dúlnak.
Ungváry Krisztián történész
új kötetében (Horthy Miklós
– A kormányzó és felelőssége
1920–1944) arra keresi a választ,
hogy Horthy Miklósnak milyen
felelőssége volt Magyarország
sorsának alakulásában.

gyar politika ezt mondta, de befelé a „nem,
nem, soha, mindent vissza” elvét kommunikálta. Ebbe a feszültségbe, a két ellentétes
álláspontba, bele lehet ám őrjíteni a teljes lakosságot. Trianonnál is ez történt.

Lett volna
lehetőség arra,
hogy nemzetiségi
alapon gondolják újra
a szerződést
a politikusok

A trianoni békeszerződés mennyire
nyomta rá a bélyegét a következő negyedszázad politikájára, amely aztán elvezetett
a II. világháború végéig?

A „nem, nem, soha” elvét a Horthy-kori politika vajon komolyan gondolta,
vagy csak akartak valami olyat mondani
az embereknek, amit könnyen elhisznek,
amivel könnyen azonosulnak?

Azt mindenki tudta, hogy ezzel tartósan
együtt élni nem lehet. De nem elég, hogy azt
mondjuk, előbb-utóbb fel akarjuk rúgni a trianoni szerződést, az is kérdés, mit tartunk akkor ezzel szemben ideális békeszerződésnek.

Gömbös Gyulától Imrédy Bélán
át Horthy Miklósig senki sem
volt konzekvens. Mindenki
abból indult ki, hogy ki kell
majd használni történel-

24/01/18 11:02

érdeket kifejező nagy hatalmi csoportosulás,
az egyik mondjuk Németország és szövetségesei, a másik pedig Nagy-Britannia és szövetségesei, és közöttük olyan típusú területi
koncessziók születnek, amelyeket mindkét
fél valahogy jóváhagy. A magyar politikának egészen 1938-ig alapelve volt, hogy minden revíziós ügyet viszontbiztosítási alapon
kapjon meg, ugyanis kizárólag ez garantálta
a hosszú fenntarthatóságot. Hangsúlyozom,
hogy ezt maga Horthy Miklós is tudta, iratokkal bizonyítható. Egyébként nagyon sokat meg is próbált 1938-ban, hogy a döntési
mechanizmusba bevonja az angol felet. Nem
járt sikerrel, ami egyrészt nem meglepő,
másrészt viszont tény, hogy tudta, az egyoldalú elköteleződés veszélyekkel jár.

A könyvében vannak hivatkozások
arra, hogy egy darabig a szövetséges
hatalmak, ideértve a Szovjetuniót is, azt
mondták: ha Magyarország időben
kilép a háborúból és más politikát folytat, ha nem marad
Németország szövetségese,
akkor megtarthat valamit
abból, amit visszaszerzett a

Cúgos. 45. Információ. 48. Norvég matematikus (Niels Henrik). 50. Bútorfajta. 52. A háború istene a görög mitológiában.
53. Legendás briton király, magyaros átírással. 55. Amerikai
üzletember, feltaláló, író, a Titanic egyik áldozata (John Jacob). 57. Forma. 60. Európai Energiakutatási Szövetség, angol
betűszóval. 62. Részben megígér! 63. ÜZA. 66. Kettős betű.
67. Szolmizációs hang. 68. Rádium vegyjele.

Jugoszlávia megszállása, a magyar
csapatok bevonulása 1941. április 16-án
Ennek a tartalmáról nem volt konszenzus,
sőt, még most sincs. Ha az utca emberét ma
megkérdezzük, mi lett volna a jó békeszerződés, amivel elégedett lenne, szembesülhetünk azzal, hogy sokan úgy gondolják, az lett
volna az igazságos, ha minden maradt volna
a régiben.

A környező államok politikusai viszont
szintén gondolnak vagy gondoltak valamit arról, hogy mi az igazságos. Ebben a
kérdésben az igazságosság meglehetősen
viszonylagos, nem?

Beküldendő: a vízsz. 1. és a függ. 13. Beküldési határidő:
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Nyilván nem az igazságosság érzése a legfontosabb, az azonban lényeges kérdés, hogy
a trianoni békeszerződés determinálta Magyarország sorsát, vagy épp Horthy Miklós
döntéseit. Én úgy vélem, lett volna lehetőség
arra, hogy nemzetiségi alapon gondolják újra
a szerződést a politikusok, és a többségében
magyarlakta területek legyenek a politika
fókuszában. Súlyos politikai hiba, hogy ez
az opció az ország első emberének nem volt
fontos. A nemzetközi porondon ugyan a ma-

mi helyzeteket, amikor esetleg többet lehet
kapni, mint ami etnikailag jár. Ezzel függött
össze Magyarország összes háborús akciója,
és ezzel függött össze, hogy 1941 szeptemberében Horthynak Magyarországon túlmenő
területi igényei is lettek. Nevezetesen Galíciában, ahol még egy kis határmódosítást is
javasolt Magyarország javára, ami azért is
teljesen abszurd, mert ez az akkoriban nem
létező, de az angol–amerikai diplomácia által
elismert Lengyelország területéből vett volna
el pár ezer négyzetkilométert.

trianoni szerződés után. Melyek voltak
azok a pontok, amelyeknél még változtathattunk volna?
1938-ban, amikor még nincs meg az első
bécsi döntés, hanem csak magyar–szlovák
tárgyalások vannak, a szlovák fél felajánlja

Viszonylag hamar kiderült, hogy csak
a felemelkedő Németországgal juthat
hozzá Magyarország ezekhez a területekhez. Ezzel aztán a magyar politika végképp a hitleri politikához kötődött. Abban
az időben nem voltak láthatók ennek a
kockázatai?
Azért 1938-ban sok magyar politikus tudta,
hogy a viszontbiztosítás nélküli területi juttatások nem érnek semmit. A viszontbiztosítás
azt jelenti, hogy van két alapvetően ellentétes

önként annak a 83 százalékát, amit a magyar
fél követel. Ha ebbe belement volna Horthy
Miklós, akkor Kassa meg Ungvár nem került volna vissza ugyan Magyarországhoz,
de a komplett Csallóköz és még egy csomó
terület igen. Alapvetően az etnikai határt
90 százalékban lefedő megoldás született
volna, amit aztán 1945-ben nem lehetett
volna olyan egyszerű visszacsinálni. 1940ben pedig újabb lehetőség lett volna, amikor
a szovjet fél jelzi, hogy szívesen bevonódik
Románia kapcsán területi megoldásokba,
hiszen a két ország között folyamatos érdekellentét állt fenn. De a magyar fél ezzel
a lehetőséggel akkor nem akart élni, ami
bizonyos szempontból érthető. 1941 után
azonban megindult a versenyfutás a németek kegyeiért magyar és román oldalról is.
Szovjet szempontból később nyilván azt jutalmazták először, aki nagyobb mértékben
segítette a Vörös Hadsereget abban, hogy
megnyerje a háborút. 1944. augusztus közepe után a román fél át is áll a szovjetekhez,
de még itt sem dőlt el minden. A szovjet
fél versenyeztetni akarta Magyarországot
és Romániát. 1944 októberében egy magyar
küldöttség tárgyalt Moszkvában. Nagyon
nem volt mindegy ugyanis, hogy a magyar
haderő, ami akkor majdnem egymillió főt
tett ki, a németek oldalán tovább harcol,
vagy nem csinál semmit, csak hazamegy,
vagy mondjuk átáll. Ebből a három opcióból, ha csak az első kiesett volna… Még át
sem kellett volna állni, csupán nem csinálni
semmit. A magyar front összeomlott volna,
Budapest ostromára nem került volna sor ebben a formában, valószínűleg a háború 1944
novemberére már valahol az osztrák határ
mellett folytatódott volna. Ha ez így lett volna, az esetleg elég erős érvnek számíthatott
volna, hogy a magyarok valamit kapjanak.
Az Ungváry Krisztiánnal készült teljes beszélgetés, amit Dési János készített arról,
hogyan befolyásolta Trianon a 20. századi
gondolkodást, és milyen hatással volt nemzeti identitásunk alakulására, megtekinthető
az Újbuda TV műsorán.
Fortepan/Konok Tamás
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Magyar katonatisztek a keleti
fronton 1942-ben
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Magyar műholdak
a Műegyetemről

A SMOG-P a Föld elektromágneses szennyezettségét figyeli

2019. december 6-án
Új-Zélandról felbocsátották, majd sikeresen
pályára állították
a Műegyetemen készült
SMOG-P nano műholdat,
egy szintén magyar,
magánfinanszírozásban
előállított kis műholddal,
az ATL–1-gyel közösen.
Így a MASAT néhány
évvel ezelőtti sikere után
ismét magyarok által
tervezett és kivitelezett
szatellitek keringenek
az űrben.
A SMOG-P az első magyar PocketQube (5x5x5 cm) méretű
műhold, amely teljes egészében
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) készült, egyetemi hallgatók
aktív közreműködésével. A fejlesztésben a Villamosmérnöki
és Informatikai Kar szélessávú hírközlési és villamosságtan
tanszéke mellett a Gépészmérnöki Kar hallgatói, valamint
külső szakértők is részt vettek. A felbocsátás költségét a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Külgazdasági
és Külügyminisztérium állta.
A SMOG-P feladata, hogy elkészítse a Földünket körülvevő
térség elektromágneses szennyezettségét bemutató térképet.
Ez a műhold előfutár, erre utal nevében a P betű: precursorként dolgozik a vélhetően októberben felbocsátandó SMOG-1
előtt. A SMOG-P így is felkeltette a szakma érdeklődését,
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Tesztelik
a BME
lélegeztetőgépét
A klinikai tesztelésnél tart
már a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
(BME) kifejlesztett lélegeztetőgép.
A kormányzati felkéréstől számítva alig két hónap
alatt fejlesztették ki a BME-n azt a lélegeztetőgépet,
amelynek két, már működő modelljét június 22-én
mutatták be az egyetemen. Dabóczi Tamás, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar méréstechnika
és információs rendszerek tanszékét vezető egyetemi tanár elmondta, hogy a lélegeztetőgép klinikai
kipróbálását szigorú orvosi ellenőrzés mellett végzik az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben,
az Országos Onkológiai Intézetben és a Törökbálinti
Tüdőgyógyintézetben.
A projektben az egyetem kilenc tanszékének 36
munkatársa vett részt, munkájukat orvosok is segítették, az eredmény pedig egy sorozatgyártásra alkalmas, az életmentő funkción kívül terápiás területen is alkalmazható felsőkategóriás lélegeztetőgép
lett. Elek Jenő, az Országos Onkológiai Intézet főor-

nemcsak azzal, hogy egy hasznos felmérésben vesz részt,
hanem azzal is, hogy jelenleg ez a világ legkisebb működő
műholdja.
A vezérlést és az adatátvételt a Műegyetem E épületének
tetején található rádióállomásról oldják meg, ahonnan napi
egy órán keresztül tudják venni az éppen Magyarország felett
vagy a tágabb vételkörzetben áthaladó műhold adatait. Nagy
segítséget nyújtanak a világ rádióamatőrei is, akik lementik
gépükre a műhold adatcsomagjait, és megküldik a magyar
tervezőknek, kutatóknak. Így fél év elteltével már egyre teljesebb a világ elektroszmog térképe, amelyet a https://gnd.bme.
Újbuda
hu/mb/site/ oldalon lehet megtekinteni.

Megnyitottunk!
Budaörsi út 227.
www.autopalacebuda.hu

vosa szerint „lenyűgöző műszaki tartalommal” sikerült megalkotni a berendezést, amely elnyerte a Pro
Progressio Alapítvány innovációs díját.
Újbuda
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