
XXX. évf. 14. szám    I    2020. augusztus 12.    I    ujbuda.huA XI. kerület közéleti lapja

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

Art & Tech Központ és kreatív online tér

1,5 milliárd forintos  
EU-pályázatot 
nyert Újbuda

Autós Covid-tesztállomás 
lesz a Bikás parknál
A kerületi lakosok kedvezményt kapnak

Sikló épülhet 
a Gellért-hegyen 

Tiszta Újbuda

3 8

Tisztább közterületek  
és játszóterek – nem csak  
választási évben  

Megszűnhetnek az áldatlan  
állapotok

11

Lakner Zoltán   
a médiahelyzetről
Lehet-e 2020-ban független 
hetilapot csinálni?

István, a király,  
Imre, a herceg,  

Gellért, a püspök

Az államalapítás 
szentjei

15

Megkezdték a koronavírus-fertőzés szűrésére alkalmas áthaj-
tásos tesztállomás helyszínének kialakítását a Bikás parknál, 
a Vahot utcai parkolóban. A DriveCell Systems Zrt. által mű-
ködtetett szolgáltatás 8 és 12 óra között vehető igénybe (szom-
bat kivételével)

A magyar cég által kidolgozott megoldásnak köszönhetően 
Budapesten, a Groupama Aréna parkolójában már működik 
egy érintésmentes, áthajtásos koronavírus tesztállomás, ahol 
bárki az autójában ülve elvégeztetheti a PCR-tesztet, az ered-
ményeket pedig 24 órán belül megkapják.

– Az áthajtásos tesztpont azért jó, mert egyrészt szélesíti 
a hozzáférés lehetőségét, másrészt nem kell kapcsolatba ke-
rülni senkivel – mondta lapunknak László Imre polgármes-
ter. – A kocsiból sem kell kiszállni, tökéletes biztonságban le 
tudják venni a mintát, amiből el tudják végezni a megfelelő 
vizsgálatokat a szakemberek, mi pedig megkapjuk a hivatalos 
értesítést. Kétségtelenül fizetni kell érte, de a szolgáltatóval 
a megállapodás részét képezi, hogy a XI. kerület lakosai ked-
vezményt kapnak majd.

A polgármesterrel készült interjú az 5. oldalon

Tizenegy európai város között  
Újbuda innovatív kezdeményezése  
is a nyertesek közé került  
az Európai Bizottság pályázatán, 
amelyet az Európai 
Regionális 
és Fejlesztési 
Alapból 
elnyerhető, 
összesen 
45 millió 
eurós támo-
gatásra írtak ki. 
Az önkormányzat 
által beadott Cup 4 
Creativity című projekt 4,3 millió  
eurót, azaz valamivel több  
mint 1,5 milliárd forintot kap  
az Art & Tech központ, valamint  
egy online kulturális-kreatív  
közösség létrehozására. 

Az Európai Unió újszerű, innovatív kulturális és kreatív 
szolgáltatások létrehozására írta ki a pályázatot. Az ön-
kormányzat által tavaly novemberben benyújtott anyag 
számos kerületi vállalati és kulturális partner bevonásá-
val készült. A pályázó majd’ 230 európai város közül Új-

buda végül Magyarországról egyedüliként került 
a legjobb tizenegybe, ezzel pedig az online 

kulturális közösség létre-
hozását célzó Cup 4 

Creativity projekt 
4,3 millió euró (1,53 
milliárd forint) tá-

mogatást nyert el.
Az Urban Inno-

vative Actions (UIA) 
pályázatán Újbuda mellett 

kulturális és kulturális örökség 
pályázatot nyert a spanyol Almeria, 

a belga Gent, a holland Tilburg, a gö-
rög Halandri és szlovákiai Kassa városa. 

Ferrara és Leiedal, illetve a belga és a bolgár 
főváros, Brüsszel és Szófia a levegőminőség 
javításával és a környezetbarát energiával 
kapcsolatos projektekkel nyert, míg Verona 
a társadalom elöregedése ellen küzdő demo-
gráfiai programra kapott hasonló összeget. 
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Sikló váltaná ki a Citadella 
turistabusz-forgalmát, amely 
sok bosszúságot okoz a Gellért-
hegy újbudai részén élőknek 
is. A másfél milliárd forintos 
beruházás leghamarabb 2024-
ben lehet kész – hangzott el 
Kerpel-Fronius Gábor buda-
pesti főpolgármester-helyettes 
sajtótájékoztatóján. 

A Gellért-hegyi sikló stratégiai tervének 
összeállításakor a tulajdoni helyzetet, 
az ellátandó funkciókat, illetve a termé-
szeti viszonyokat is megvizsgálták. A hegy 
megközelítésével alapvetően elégedettek 
az ott élők – derült ki egy felmérésből –, 
elégedetlenek azonban a terü-
let, a felszerelések, az utak 
állapotával, a turista-
busz-forgalmat pedig 
elv iselhetet lennek 
tartják.

A Citadella mi-
att a főváros egyik 

legkedveltebb turisztikai célpontja a Gel-
lért-hegy, óránként akár 30 busz is meg-
fordul itt, jelentősen szennyezve a levegőt. 
Környezetvédelmi szempontból legalább 
ilyen káros a hulladékok felhalmozása. 
Éves szinten 997 köbméter szemét gyűlik 
össze a hegyen, 60 százalékban olyan he-
lyen, ahonnan csak speciális alpintechni-
kával lehet eltávolítani. A Gellért-hegy ta-
karítására és karbantartására a Főkert éves 
szinten 3500 munkaórát áldoz, az FKF 

pedig nagyjából másfél millió forintot költ 
a graffitik eltávolítására.

A sikló megépítése a tömegközlekedést – 
a tervek szerint – nem fogja befolyásolni, 
a beruházás célja a turistabusz-forgalom 
enyhítése. A Hegyalja út közeléből induló 
siklót úgy tervezik, hogy óránként kilenc-
száz ember szállítását tudja majd megolda-
ni. A beruházás összege előzetes becslések 
alapján nagyjából 1,5 milliárd forint lesz, 
átadás után viszont akár évi egymilliárd 
forint hasznot is hozhat; a nyereséget a fő-
város a zöld területek fejlesztésére szeretné 
fordítani.

Budapest az állammal és a kerületekkel 
is egyeztetett az elképzelésről, a tárgyalá-
sok folytatódnak, a lakók pedig jövő héttől 
online kérdőív kitöltésével közölhetik vé-
leményüket. A stratégiai terv elfogadásáról 

várhatóan már idén ősszel dönt 
a Fővárosi Közgyűlés. 

A sajtótájékozta-
tón az is elhangzott, 
hogy a főváros pá-
lyázott az Európai 
Unió LIFE prog-
ramjára, ahol akár 

egymilliárd forintnyi támogatást is 
nyerhet természetvédelmi rehabilitáci-
ós célokra. Bardóczi Sándor főtájépítész 
elmondása szerint siker esetén nemcsak 
a Gellért-hegy térsége, hanem a XI. kerü-
let több pontja, például a Feneketlen-tó, 
Sasad, illetve a Sas-hegy környéke is 
érintett lesz a zöld megújításban. A pá-
lyázat eredményének kihirdetése 2021 
februárjában várható.

Újbuda

A Nagyszeben tér melletti park átalakítá-
sának részleteiről tájékoztatta a gazdag-
rétieket augusztus 6-án Bedő Dávid 
önkormányzati képviselő, a Főkert Zrt. 
képviselői, valamint Gadó György Pál, 
a főváros természetvédelmi szakreferense.

A Főkert Zrt. állami beruházásból, a Budapest Sportfővá-
ros projekt részeként több fitneszparkot alakít ki a kezelé-
sében álló zöld területeken. Újbudán ilyen beruházás volt 

a Függetlenségi park és az Egyetemisták parkja, amelyet 
a sporteszközök mellett telefontöltésre képes okospaddal, 
ingyenes wifivel, csomagmegőrzővel, ivókutakkal, nyilvá-
nos vécékkel láttak el.

A harmadik újbudai sportpark a Nagyszeben tér felet-
ti zöld területen lenne, ám az itt élők közül ezt többen 
ellenzik. A projekt közösségi tervezésben zajlik, 2019 
nyarán és 2020 januárjában is tartottak lakossági fóru-
mot, amelynek eredményeként módosították a terveket. 
Sokakban azonban most felháborodást váltott ki, hogy 
a Főkert hét fát menthetetlennek nyilvánított és kivágásra 

ítélt. Többen sérelmezték azt is, hogy a parkot az elmúlt 
napokban a biztonsági előírások miatt körbekerítették, 

így a lakótelepen élők nem látogathatják a nyári 
melegben. A rehabilitációt ellenzők közel 200 

aláírást gyűjtöttek pár nap alatt. Azzal érvel-
nek, hogy a környéken már több sportolásra 
alkalmas park van, a szóban forgó terület 
az egyetlen olyan egybefüggő zöld rész 
Gazdagréten, ahol nincs kiépített infra-
struktúra, és ezt sokan szeretik az itt lakók 
közül.
Bedő Dávid a tájékoztató után elmondta, 

úgy érzi, sok kételyt sikerült eloszlatni, a szak-
emberek számos kérdést megválaszoltak, és bízik 

abban, hogy amikor a közeljövőben átadják a felújított 
parkot, már mindenki örömét leli benne. A képviselő to-
vábbi egyeztetést kezdeményezett a lakosok tárgyaló de-
legációja és a Főkert között, szerinte még lehet módosítani 
az átalakítás egyes elemeit, noha a beruházás már elkez-
dődött. 

– A területen 35 olyan fa van, amelyet a beruházás idejé-
re kalodáztak, védenek, és a helyükön maradnak – emelte 
ki a Főkert osztályvezetője, Biró Borbála. Hét fát a tervek 
szerint átültetnek, további hetet azonban balesetveszé-
lyesnek ítéltek a szakmérnökök. A Főkert lehetővé teszi 

az itt élőknek, hogy a kivágásra ítélt fákat újra megvizsgál-
ják, akár független szakértők bevonásával. Biró Borbála 
azonban hozzátette: a másfél évvel ezelőtti vizsgálat óta 
az érintett fák állapota nem javult. A szakmérnökök is meg 
akarják menteni, amit lehet, a park rehabilitációját úgy ter-
vezték meg, hogy kizárólag azokat a fákat kelljen eltávo-
lítani, amelyek a parkban tartózkodókra kockázatosak le-
hetnek. Az osztályvezető megígérte, hogy ideális méretű, 
szép fákkal pótolják a balesetveszély miatt kivágottakat.

D. B. S.

A Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton és a Pázmány 
Péter sétányon át a Dombóvári útig, azaz lényegében a Ko-
paszi-gátig vezethet a budai fonódó villamoshálózat második 
szakasza. Az új villamosvonal Újbuda gyorsan fejlődő déli 
Duna-parti részén menne végig, ahol egyetemi épületek mel-
lett (BME, ELTE) számos irodaház létesült tömegközlekedési 
kapcsolatok nélkül a ’90-es évek óta, és ahol ma is jelentős in-
gatlanfejlesztések zajlanak (BudaPart, Mol Campus) – emelte 
ki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesz-
tési Központ Zrt. (BFK) vezérigazgatója.

A Magyar Közlönyben július végén megjelent kormányha-
tározat már központi költségvetési forrást rendel a tervezés 
folytatására, illetve a tervek véglegesítésére. A beruházás meg-
tervezésére az idei költségvetésből szabadítanak 
fel 355,8 millió forintot, és vizsgál-
ják annak lehetőségét, hogy azt 
a 2021–2027 közötti európai 
uniós forráskeretből valósít-
sák meg.

A tervezési munkák 
folytatását – mint Vi-
tézy megjegyezte, a Déli 
Körvasúttal való ösz-
szefüggésekre is tekin-
tettel – a BFK végzi 
majd, együttműködve 
a BKK-val és a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt.-vel. A terveket 
körülbelül másfél év 
múlva mutatják be a Fő-
városi Közfejlesztések 
Tanácsának, a főváros 
és a kormány közös fej-
lesztési testülete ekkor 
dönthet az építkezés finan-
szírozásáról és a kivitelezés 
megindításáról.

A budai fonódó villamos  
II. ütemének műszaki tartalma:
▪ hat új, akadálymentes megállóhely;
▪ 2,8 kilométer új, füvesített, középen vezetett kétvágányú 

villamospálya;
▪ a Műegyetem előtti felső rakparti szakasz rendezése, a Mű-

egyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon korszerű 
forgalmi rend és városkép kialakítása;

▪ a Déli összekötő vasúti híd alatti járda és kerékpárút kibő-
vítése;

▪ a folytonos rakparti sétány és kerékpárút megtartása;
▪  új átszállási kapcsolat a Déli Körvasútra.

 Újbuda
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Sínre kerülhet a sikló
Megszűnhetnek  
az áldatlan állapotok 
a Gellért-hegyen

Tovább tart  
a 6-os villamosvonal 
felújítása
Újra a teljes vonalon járnak augusztus 6. óta a nagy-
körúti 4-6-os villamosok Újbuda-központ és a Széll 
Kálmán tér között. A 6-os villamos helyett azonban 
továbbra is villamospótló busz közlekedik előrelát-
hatólag augusztus 28-áig a Petőfi híd, budai hídfő 
és a Móricz Zsigmond körtér között.

A villamosvonal 
dél-budai részét 
a korábban terve-
zettnél hosszabb 
szakaszon újítják 
fel: a rekonstrukciót 
az Irinyi József utca és a Karinthy Frigyes út cso-
mópontjánál húzódó kanyarodó pályán is elvégzik, 
ezért tart tovább a munka a 6-os villamos önálló 
szakaszán. 

A Petőfi híd budai hídfőtől pótlóbusszal lehet to-
vábbutazni a Móricz Zsigmond körtér felé. A pótló-
buszra a budai hídfőnél a 212-es busz megállójában, 
a Budafoki út / Karinthy Frigyes út csomópontban 
a 33-as busz megállójában, illetve a villamosmegál-
lóban, a körtéren pedig a villamosvégállomás mel-
lett lehet felszállni. 

Kerékpárral  
Pesttől Budára
Új biciklisáv létesült a Ferenc körúton mindkét irány-
ban, ez a szakasz összekapcsolja a budai és a pes-
ti kerékpársáv-hálózatot, a Petőfi híd érintésével. 
A nagykörúti sáv meghosszabbításának köszönhető-
en a pesti oldalról már közvetlenül elérhető a budai 
rakparti kerékpárút, azon keresztül pedig az új MOL 
Bubi gyűjtőállomás a BudaPart közelében.

Az autók által használható forgalmi sávok száma 
nem csökkent – közölte a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK). A parkolóhelyek egy része is meg-
marad, a megszűnők pótlására a Közraktár utcában 
létesítenek új parkolósávot.

BKK

Tesztidőszak  
a Budafoki úton
Várják a visszajelzéseket  
a forgalomcsillapító projektről

A Fővárosi Önkormányzat tizenkét kerü-
let, összesen tizenöt helyszínén indított 
az autós forgalom csillapítását szolgáló 
mintaprojekteket a balesetveszély, a zajter-
helés és a levegőszennyezés csökkentése 
érdekében. Nyolc helyen már el is kezdő-
dött a próbaidőszak, közéjük tartozik a Bu-
dafoki út belső része: a Szent Gellért tér 
és a Karinthy Frigyes út között augusztus 
5-étől 30 kilométer/órás sebességkorláto-
zást vezettek be, emellett jelentősen meg-
változott a forgalmi rend.

– A Budafoki út Szent Gellért tér–Csíky 
utca közti, valamint a Lágymányosi utca 
és a Karinthy Frigyes út közti szakasza 
a Rákóczi híd felé egyirányú lett, ellenke-
ző irányban csak a közösségi közlekedési 
járművek és a kerékpárok hajthatnak be.

– Balra kanyarodási lehetőség nyílt a Bu-
dafoki úton a Karinthy Frigyes útnál déli 
irányban a Petőfi híd felé, illetve az Októ-
ber huszonharmadika utcánál északi irány-
ban a Fehérvári út felé.

– Megszűnt a parkolási lehetőség, így 
szélesebb lett a gyalogos felület a Karinthy 
Frigyes út és Lágymányosi utca között, il-
letve a Csíky utca és Szent Gellért tér kö-
zött a Duna felőli oldalon.

A BKK Zrt. megbízásából – Újbuda Ön-
kormányzatával együttműködve – 2017-
ben készült el a XI. kerület közlekedésbiz-
tonsági és kerékpárosbarát fejlesztéseivel 
foglalkozó tanulmány.

A Budafoki útra vonatkozó tervek ki-
dolgozása 2018-ban kezdődött meg, ekkor 
hozták létre a budafokiut.hu weboldalt, 
emellett négy kitelepülés és egy kérdőív 
is lehetőséget nyújtott az érintett lakosok-
nak, hogy javaslatokat tegyenek a forgalmi 
változásokra. A tervezést végző Értékterv 
Kft. végül három változatot készített, ezek-
ről a BKK 2020 tavaszán tartott internetes 
szavazást, amelyen 1286 fő vett részt.

A 2020. augusztus–október közti teszt-
időszak után szakértői mérések és az érin-
tettek véleménye alapján születhet döntés 
az ideiglenesen bevezetett forgalmi rend 
véglegesítéséről, akár további elemekkel 
történő bővítéséről. A lakossági vissza-
jelzéseket, pozitív vagy negatív tapasz-
talatokat a https://kozossegitervezes.
budapest.hu/dialogs/budafoki webhelyen 
2020. augusztus 20-ától szeptember 30-
áig elérhető kérdőívben várják az illeté-
kesek.

Újbuda

Új egyirányúsítások

Új kanyarodási 
lehetőségek

Megmaradó 
egyirányúsítások

Közösségi közlekedés 
a Budafoki úton

Kétirányú forgalom 
a Budafoki úton

Kerékpárral kétirányú
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A Kopaszi-gátig mehet 
a Duna-parti villamos
Van pénz a fonódó második szakaszának tervezésére

Diagnosztika

6 300 Ft 

2 990 Ft
helyett csak

Megtakarítás: 3 310 Ft

Panoráma 
+

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

+36 20 778 8011 ujbuda.dental      info@ujbuda.dental      
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Ingyenes konzultáció minden páciensünknek! Foglaljon időpontot! 

Fogkő eltávolítás

18 900 Ft 
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helyett csak

Megtakarítás: 4 000 Ft M
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Kezelési 
röntgen
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Gyökérkezelések Esztétikus tömések Fogpótlások

fb.com/ujbudadental !

kedvezmény!

11. kerület 
lakosainak 

10%*

*részletek a rendelőnkben

Újabb egyeztetések a balesetveszélyes fákról

Megújul a Nagyszeben 
tér melletti park

Látványterv: így nézhet ki a park fejlesztés után

Bardóczi Sándor főtájépítész és Kerpel-Fronius Gábor 
főpolgármester-helyettes

Bedő 
Dávid
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Tíz hónap telt el azóta, hogy 
a választások után megalakult 
Újbuda regnáló képviselő-tes-
tülete, a város vezetői átvették 
hivatalukat, elfogadták az éves 
költségvetést és megállapodtak 
az idei célokban. Ám ezt is, mint 
szinte mindent világszerte, 
felülírta a koronavírus-járvány. 
László Imrét, Újbuda polgár-
mesterét az elmúlt hónapok 
nehézségeiről és eredményeiről 
kérdeztük.  

– Amikor tavaly ősszel átvettük a hivatalt, 
azonnal több problémával is szembesülni 
kellett. Legelőször is azzal, hogy a kerület 

bizonyos vonatkozásban túlépített. A leg-
nagyobb baj, hogy a lakások építését nem 
követte az infrastruktúra fejlesztése, 
és nem követték az utak állapotával kap-
csolatos fejlesztések sem. Több olyan intéz-
kedést hoztunk a testülettel, amely nagyon 
előremutató ezen a területen. Például a Ma-
dárhegy környékén változtatási tilalmat 
rendeltünk el, mivel az ottani építkezések, 
az eltérő magasságú épületek, a zegzugos 
utcák határozottan városképromboló hatá-
súak. Az önkormányzatnak nem az a célja, 

hogy ellehetetlenítse a fejlesztéseket. Sok-
kal inkább az, hogy szabályozzuk az élhe-
tő, a környékhez illeszkedő beruházások 
létrejöttét. Közben két olyan gond is a nya-
kunkba szakadt, amelyre nagyon gyorsan 
és határozottan reagálnunk kellett. Ezeket 
a problémákat is megörököltük az előző 
vezetéstől. Az egyik a BudaGardensszel 
kapcsolatos helyzet. Számtalan egyeztető 
tárgyaláson vagyunk túl az érintettekkel, 
így a helyi építési szabályzat módosításá-
val Újbuda Önkormányzata elérte, hogy 
az eredeti tervekkel szemben 40 százalék-
kal csökkentették a tervezett épület mére-
tét. A másik nagy problémánk a Hamzsabé-
gi úti fejlesztések körül kialakult feszült 
helyzet. Ez ránk szakadt a szó szoros értel-
mében. A kampányidőszak után derült ki, 
hogy olyan tervek vannak e mögött az épít-
kezés mögött, amelyek már jóváhagyásra 

kerültek anélkül, hogy 
beavatta volna az elő-
ző vezetés a környéken 
lakókat. A lakosság je-
lentős része azért ellen-
zi a tervet, mert a közel 
kétszáz fa kivágásával 
lényegében megszűnne 
a Hamzsabégi sétány 
parkjellege, és hosszú 
évtizedekbe telne, míg 

az újonnan telepített fák a jelenlegihez ha-
sonló állapotot teremtenek. 

Ez csak néhány példa a megoldandó 
problémák közül. Nagyban nehezíti az is 
a helyzetet, hogy miközben a beruházá-
sokhoz kapcsolódó önkormányzati felada-
tok folyamatosan nőnek, a településekhez 
kapcsolódó építésügyi hatáskörök egyre 
szűkülnek. Idén márciustól a jegyzők épí-
tésügyi hatásköre is megszűnt, az e körbe 
tartozó feladatokat ma már a kormány-
hivatalok látják el. És amikor el-

érkeztünk eddig a pontig, akkor ránk tört 
a koronavírus-járvány… 

 � A Covid-19 nem „csak” egészségügyi-
leg veszélyezteti az embereket, hanem 
gazdasági vonatkozásai is nagyban 
befolyásolják az életünk minőségét.  
A kerület éves költségvetését is felülír-
ta. Milyen hatásai lesznek a különleges 
kiadásoknak és a forráskiesésnek? 

Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy az itt élők a lehető legkevésbé érzé-
keljék: egymilliárd százötvenkét millió 
forintot megvontak a kerülettől. Ráadásul 
ez az összeg várhatóan növekedni fog, 
meghaladhatja a hárommilliárd forintot 
a veszteség. Újra kell gondolni és szűkíteni 
szükséges a költségvetésünket, de vannak 
olyan területek, ahonnan nem lehet for-
rásokat elvonni. Ilyen például az óvodák 
és bölcsődék működtetése, azok a szociális 
juttatások, amelyek feltétlenül szüksége-
sek, és fontos, hogy megfelelő mértékben 
tudjuk biztosítani a kerület karbantartását, 
takarítását is. A szűkítéseket leginkább 
a tervezett beruházások kárára tudjuk vég-

hezvinni, de hang-
súlyozom, ezeket 
nem eltöröltük, ha-
nem elhalasztot-
tuk. Ugyanakkor 
jelentősen megne-
hezíti a dolgunkat, 
hogy a kormány 
újabb és újabb el-
vonásokkal 

él, miközben az önkormányzatokra egyre 
nagyobb feladat hárul. Itt van például az Új-
budai Gyermek-egészségügyi Központ be-
ruházása. 2017-ben Újbuda Önkormányza-
ta és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
aláírt egy szerződést arról, hogy a kerület-
ben létrejön a gyermek-egészségügyi köz-
pont. A munkálatok el is kezdődtek. Most 
kellene kapnunk a támogatást a második 
nagy ütem megvalósításához, ami egyben 
a befejezését is jelenthetné ennek a fontos 
intézménynek. De közölte a minisztérium, 
hogy mégsem adja meg, oldja meg a fővá-
ros azt az 1,2 milliárd forintot, amit ere-
detileg állami támogatásként kellett volna 
megkapnunk. 

 � Nemrégiben azonban egy európai uni-
ós pályázaton Újbuda másfél milliárd 
forintnyi EU-támogatást nyer. Mit je-
lent ez a kerület életében?

A járvány egyik fő károsodott területe épp 
a kultúra volt. A színházak, mozik nem 
működhettek, a zenekarok nem léphettek 
fel, nagy nyilvános rendezvényeket nem le-
het tartani. Ezért is volt nagyon nagy öröm 

és fantasztikus teljesít-
mény a Barabás Richárd 
alpolgármester irányí-
tásával dolgozó csapat 
munkája, amelynek 
eredményeként másfél 
milliárd forintot fordít-
hat a kerület a következő 

három év alatt a kultúra 
fejlesztésére és kiteljesíté-

sére, amivel még magasabb 
szintre emelkedik Újbuda 

kulturális élete.

Az újbudai lakosok kedvezményt kaphatnak 
a kerületben induló áthajtásos tesztponton

aktuálisaktuális

Humán- és állatdiagnosztikai 
laborszolgáltatások

kedvezmény 
kupon

CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT

 
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.

(+36-1) 800-9313,  
(+36-30) 416-9982,

www.corden.hu

ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot írt ki:

pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 12 óra 
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

ssz. cím m2 Hrsz.  bejárat 
    elhelyezkedés
1. Ballagi Mór u. 3. 104 3454/0/A/72 utcai bejárat, 
    pince
2. Bartók Béla út 1. 180 5467/0/A/38 belső udvari bejárat, pince
3. Bartók Béla út 37. 93 5048/0/A/51 pincefolyosóról van a bejárat
4. Budafoki út 41/A 77 5019/2/A/1 előkerti bejárat,
    pince 

ssz. cím m2 Hrsz.  bejárat
    elhelyezkedés
5. Budafoki út 93/C 65 4037/10/A/1 pincefolyosóról van a bejárat
6. Erőmű u. 6. 458 4158/58/A/13 földszint és pince
7. Fehérvári út 27. 151 4368/34/A/3 udvari bejárat,
    pince
8. Fehérvári út 34. 136 4158/63/A/50 pincefolyosóról van a bejárat
9. Fehérvári út 36. 121 4158/63/A/26 pincefolyosóról van a bejárat

–1,15
milliárd forint

Budapesten  
a szociális hozzájárulási  
adó megemelése idén

12 milliárd  
forintos mínuszt  
eredményez, jövőre pedig  

35 milliárdot  
kell befizetni.

A járvány miatt idén  
– június végi becslés szerint –  

20–30 milliárdos 
veszteség érheti  
a budapesti közösségi 
közlekedést, 

többmilliárdos  
lesz a kiesés  
a főváros cégeinél is  
(fürdők, FKF). A buszpótlásra 
szánt 3,2 milliárd forintot csak 
jövőre utalja át a kormány. 

A főváros saját bevételeinek  
70 százalékát kitevő 

iparűzési adó 
visszaesése  
– amelynek idei előlegét 
szeptember 30-áig kell 
befizetni – három év alatt 

100 milliárdos 
mínusszal  
járhat.
Az elvonások és  
a veszteségek miatt  
a Fővárosi Önkormányzatnak  

65 milliárd forintot  
kellett zárolnia  
a város működőképessége  
és likviditása érdekében.  
A beruházások,  
felújítások elhalasztásával 
járó döntést október 15-én 
vizsgálják felül.

A gépjárműadóból származó 
bevételek jövőre is a központi 
költségvetésbe folynak be  
– sok önkormányzatnak ez volt  
az egyetlen saját bevétele –,  
ez országosan mintegy  

87 milliárd  
forintot jelent. 

Olaszországban az egészségügyi ellátás a húsz 
tartomány hatáskörében van. Az idei központi 
költségvetésből első körben 1,5 milliárd eurót 

kapnak a tartományok a koronavírus-járvány miatt 
kiesett bevételeik pótlására, egy későbbi kiegészí-
tésben pedig további 2,8 milliárdot irányzott elő 
a kormány. 

Németországban a járványügyi intézkedések 
részeként 4,9 milliárd eurót kaptak a helyha-
tóságok a szövetségi költségvetésből – derül ki 

a brüsszeli Bruegel Institute összeállításából. Ezen 
túlmenően létrehoznak egy 2020-ra szóló szolidari-
tási alapot, amelyből fedezik az önkormányzatoknak 
a vállalati adóbevételek kiesését, a helyi közlekedési 

társaságok pedig vissza nem térítendő támogatással 
ellentételezik veszteségeik egy részét.

Spanyolországban 16 milliárd eurós Covid-19 
alapot hozott létre a központi kormány, a tarto-
mányok innen juthatnak hitelhez egészség-
ügyi, oktatási és jövedelemtámogatási kiadásaik 
fedezésére. 

Nagy-Britanniában az első fél évben 3,2 milliárd 
font kormányzati támogatást kaptak a helyha-
tóságok a járvánnyal kapcsolatos kiadásaik 
fedezésére, illetve veszteségeik ellentételezé-
sére, ezt egy júliusi közlés szerint 4,3 milliárd fontra 
egészítik ki. 

idegenforgalmi 
adó

–190 
millió forint

parkolási bevétel  
kiesése  
(2020. június végéig)  

–242  
millió forint

elengedett  
közterület-

használat

–10  
milió  

forint
reklámhordozók  

adóztatásának 
eltörlése  

–100  
millió forint

gépjárműadó 

–610 
millió forint

összesen

Interjú László Imre polgármesterrel

Autós Covid-tesztállomás 
lesz a Bikás parknál

Egy magyar cég által kidolgozott megoldásnak köszönhe-
tően Budapesten is működik érintésmentes, áthajtásos korona-
vírusteszt-állomás, ahol bárki az autójában ülve elvégeztetheti 
a PCR-tesztet. A mintavételt az orr- és a garatnyálkahártyából 
nyerik, az eredményeket pedig 24 órán belül megkapják a teszte-
lésen résztvevők. Rövidesen Újbudán is lesz ilyen állomás.

– Az áthajtásos tesztpont azért jó, mert egyrészt szélesíti 
a hozzáférés lehetőségét, másrészt pedig ezek a vizsgálatok igen 
praktikusan történnek. Nem kell kapcsolatba kerülni senkivel, 
még a kocsiból sem kell kiszállni, tökéletes biztonságban le 
tudják venni a mintát, amiből el tudják végezni a megfelelő 
vizsgálatokat a szakemberek, mi pedig megkapjuk a hivatalos 
értesítést. Kétségtelenül fizetni kell érte, de a XI. kerület lakosai 
kedvezményt kapnak majd. Ez is szerepel abban a szerződésben, 
amelyet a szolgáltatóval kötünk – mondta kérdésünkre László 
Imre polgármester.

Az óvodák, bölcsödék, 
szociális juttatások: 
van ahonnan nem lehet 
forrásokat elvonni

A kormány lépései miatt bizonytalanná vált az épülő  
Gyermek-egészségügyi Központ finanszírozása is

A koronavírus járvány elleni védekezésre hivatkozva 
Magyarország kormánya számos olyan intézkedést 
hozott, amely az ország összes önkormányzatát, 
köztük Újbudát is hátrányosan érinti. A felfüggesz-
tett vagy teljes mértékben elvont adó- és parkolási 
bevételek már most több mint 1,15 milliárd forintos 
veszteséget jelentenek a kerület lakóinak – úgy, hogy a járvánnyal 
kapcsolatos teendők így is több száz milliós plusz költséget róttak 
az önkormányzatra. Összeállításunkban ezeket az elvonásokat 
vesszük számba, kis budapesti és nemzetközi kitekintéssel.

Forrás: budapest.hu (Karácsony Gergely közgyűlési beszéde), www.gov.uk, www.regioni.it
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Figyelem, helyet biztosítani  
előre vásárolt jegyekkel lehet! 
Asztalfoglalás,  
jegyrendelés: 309-0007 
Belépőjegy: 1500 Ft

NOSZTALGIA  
TÁNCEST  
BAKACSI  BÉLÁVAL 

bakacsibela.webnode.hu 
Őrmezei Közösségi Ház  
Budapest, Cirmos u. 8.,
Te1.: 309-0007 • E-mail: okh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/ormezo

Megközelíthető: BKK: M4 metró (Kelenföld vasútállomás M)  
az őrmezei „C” kijárattól gyalogosan 1 perc!

2020. augusztus 29. szombat 19 óra 

Könyvklub Újbudán

Útjára indult  
a Téka a Mitziben

A projekt időszaka 2020 nyár végétől 2023-ig tart. 
Fontosabb részei:

▪ Art & Tech Központ létrehozása az önkormányzat tulajdonában 
lévő Bercsényi út 10. alatti ingatlanban az interaktív alkotás 
és kultúrafogyasztás előmozdítására.

▪ Online kreatív terek kialakítása: kultúrafogyasztást támogató, 
tájékoztató és kiegészítő információkat nyújtó weboldalak 
és mobilapplikációk; a kerületi kulturális szolgáltatások igénybe-
vételét ösztönző hűségpontrendszer bevezetése; professzionális 
és amatőr kulturális alkotások és programok hirdetését, értéke-
lését, és a közös alkotást szolgáló online kulturális tér kialakítása. 

▪ Önkormányzati tulajdonú szuterének és pincék felújítása 
bárki által végezhető kreatív tevékenységek számára, három 
helyszínen. 

▪ Kerületi vállalatoknál „kreatív sarkok” megteremtése a munkavál-
lalók kultúrafogyasztásának támogatására.

Tizenegy európai város között 
Újbuda innovatív kezdemé-
nyezése is a nyertesek közé 
került az Európai Bizottság 
pályázatán, amelyet az Európai 
Regionális és Fejlesztési Alapból 
elnyerhető, összesen 45 millió 
eurós támogatásra írtak ki. 
Az önkormányzat által beadott 
Cup 4 Creativity című projekt 
4,3 millió eurót, azaz valamivel 
több mint 1,5 milliárd forintot 
kap az Art & Tech központ, vala-
mint egy online kulturális-kre-
atív közösség létrehozására. 

Az Európai Unió újszerű, innovatív kultu-
rális és kreatív szolgáltatások létrehozására 
írta ki a pályázatot. Az újbudai önkormány-
zat által tavaly novemberben benyújtott 
anyag számos kerületi vállalati és kulturá-
lis partner bevonásával készült. A pályázó 
majd’ 230 európai város közül Újbuda vé-
gül Magyarországról egyedüliként került 
a legjobb tizenegybe, ezzel pedig az online 
kulturális közösség létrehozását célzó Cup 
4 Creativity projekt 4,3 millió euró (1,53 
milliárd forint) támogatást nyert el.

Digitális magány
Újbuda Budapest egyik leggyorsabban 
fejlődő kerülete, ahol sokszínű, pezsgő 
kulturális élet zajlik, és ahol számos vál-
lalat, kis- és középvállalkozás működik, 

kiemelten az infor-
m ác ió t e c h nológ i a 
területén. Ám mint 
általában a nagyvá-
rosokra, Újbudára is 
jellemző napjainkban 
a „digitális elmagá-
nyosodás”, amire min-
den felelős városvezetés-
nek reagálni kell. A digitális 
kommunikációs technológiák 
túlzott használata az emberi és közösségi 
kapcsolatok leépüléséhez vezethet. Ez is 
motiválta Újbuda Önkormányzatának ve-
zetését és együttműködő partnereit arra, 
hogy kidolgozzanak egy olyan kulturális 
projektet, amelynek segítségével az em-
bereket a kreativitásuk mentén lehet egy-
máshoz közelíteni. 

Kreatív közösség
Egy korszerű és átfogó közösségi platform-
mal elérhető, hogy a felnőtt lakosság aktí-
vabb fogyasztója legyen Újbuda kulturális 
szolgáltatásainak, mindenki bekapcsolód-
hasson a kreatív, alkotó tevékenységekbe, 
és így is erősítse kerületi identitását. Ennek 

hatására továbbfejlődik 
és sokszínűbbé válik 
a kerület kulturális 
élete, fenntarthatób-
bá válnak a kulturális 
szolgáltatások. Mindez 

hozzájárul ahhoz, hogy 
Újbuda a főváros leg-

vonzóbb kerületévé váljon 
az itt lakók, illetve itt dolgozók 

és az ide látogatók szemében. 

Az önkormányzat  
és partnerei
A pályázatban részt vevő tizenkét partner-
szervezet a kerületi kulturális élet évek óta 
meghatározó szereplői közül került ki, meg-
található köztük az önkormányzat részéről 
a KözPont Újbudai Kulturális Kft., valamint 
az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesz-
tő Nonprofit Kft. Mellettük olyan kimagasló 
vállalkozások és civil szervezetek szerepel-
nek a programban, amelyek rengeteg ener-
giát fektettek eddig is a kerületben a kultúra 
népszerűsítésébe és színesebbé tételébe.  

Újbuda  

Keresse 
a júliusi-augusztusi 
Pont magazint 
a kerület kulturális 
helyszínein!

V. évf. 6. szám | 2020. július–
augusztus

Nem bliccelem el az életet,  
haNem végigcsiNálom 
Kovács András Péter
hozzád beszélNek  
Mesterségem címere: influenszer

a pletyka természete 
Mondjuk, hallgatjuk,  
vagy éppen rólunk szól

Mesélő pincék 
közös tér, közös alkotás

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  

Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu • www.b32kulturter.hu 

www.facebook.com/B32kulturter

B32 Trezor Galéria

Megnyitó: 2020. szeptember 17. 18.00

Látogatható 2020. október 9-ig  

minden hétköznap 10-18 óráig. 

A belépés díjtalan!

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap, Újbuda Önkormányzata

EDŐCS MÁRTA  
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Kulturális 
ajánló
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.
 
ÚTKÖZBEN – Csepeli Pálma festménykiállítása
Csepeli Pálma fest, utazik, aktív életet él, az év egy 
részét második hazájában, Hollandiában tölti. A kö-
zösségi házban augusztus 10-étől október végéig lát-
ható alkotásait sokféleség, rengeteg szín és dinamiz-
mus jellemzi.

2020. szeptember 1-jéig ÚJBUDAI  
DEKAMERON – Novellaíró pályázati felhívás 
Boccaccio Dekameronjának főhősei az 1348-as fi-
renzei pestisjárvány elől vonultak el egy vidéki vil-
lába, ahol vidám, pajzán és tanulságos történetekkel 
múlatták az időt.

A 2020-as koronavírus-járvány elől tavasszal 
szinte az egész világ visszavonult, mindannyian 
az online térben kerestünk magunknak unaloműzőt. 
Most óvatosan kicsit fellélegezhetünk, de ki tudja, 
nem kell-e ősszel ismét karanténba vonulnunk.

Boccaccio remekművének szellemében várunk 
tanulságos, elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, 
pajzán-szerelmes novellákat, történeteket önmagunk 
és egymás szórakoztatására.

A művek térben és időben bárhol és bármikor 
játszódhatnak. Határidő: 2020. szeptember 1. Ter-
jedelem: maximum 15 000 karakter. Beadás módja: 
az akh@ujbuda.hu e-mail címen a szerző nevével 
és elérhetőségével együtt.

Az összes beérkezett pályamunka olvasható lesz 
– előzsűrizés után – az ujbudaidekameron.blog.hu 
weboldalon. A szakmai zsűrizést követően a legjobb 
műveket nyomtatásban is megjelentetjük, a legjobb 
szerzők jutalomban részesülnek.

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.

Augusztus 20. 19.00
Miénk az Operett – Amfiteátrumi este
Izgalmas operettprogrammal várja az érdeklődőket 
a közösségi ház előtti kis szabadtéri színpad, ahol 
Pető-Tóth Brigitta és Gencsev Gábor előadásában 
hangzanak fel az operett világának nagy slágerei, 
kedvenc dalai. 

A B32 Galériában augusztus 24-én 
nyílik meg Horváth Dániel: Csendélet mértékkel 
című kiállítása. A művész új képein személyes és 
egyedi módon látható a jól ismert festészeti toposz. 
A csendéleteket a kriminalisztikai, illetve a régészeti 
helyszínelés mérőlécei fogják egységbe.
 
A Karinthy Szalonban Kováts 
Nikolett festőművész Szemtől szembe című tárlata 
látható augusztus 25-étől. A kiállítást Beke László 
művészettörténész nyitja meg.

Art & Tech Központ és kreatív online tér

Újbuda több mint 
másfél milliárd forintos 
támogatást nyert 

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

További információ 
és médiaajánlat:  
marketing@ujbuda.hu

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

Kríziscsomag
A kerület rendkívüli juttatással  

is segít az állásukat elvesztőkön

IDŐS, BETEG, SEGÍTSÉGRE SZORUL?

+36 1 372 4566

Steril környezetben  

a legkisebbek

Ügyeleti üzemmódban az újbudai 

bölcsödék és óvodák

4

5

Kríziskezelés 

számokban

Egyszerű otthoni megoldások 

varrással és varrás nélkül

Hogyan készítsünk

maszkot

11

A kézmosás és  

a higiénia fontossága  

meglepően  
újkeletű  
találmány

Kézenfekvő 
megoldás

15

Nem csökkennek a szociális juttatások  I  Tesztelik az idősotthon lakóit  I  

Folytatódik az élelmiszercsomagok kiszállítása   

I  Felépülőben az őrmezői háziorvosok  I  Kötelező maszk a piacokon

A járványügyi veszélyhely-

zetben máris nagyon sokan 

maradtak állás, állandó jöve-

delem nélkül az újbudai lakosok 

közül is, és táboruk várhatóan 

csak növekedni fog a közel-

jövőben. Számukra új támo-

gatási formákat dolgozott ki 

a kerület vezetése – a korábban 

meglévők megtartása mellett.

Az újbudai veszélyhelyzeti krízistámo-

gatást azok vehetik igénybe, akik a jár-

ványügyi veszélyhelyzet nyomán elvesz-

tették állásukat vagy nem tudják folytatni 

korábbi kereső tevékenységüket. A jo-

gosultsági jövedelemhatár egy főre havi 

nettó 85 600 forint; ha a kérelmező egy-

személyes háztartásban él, és legfeljebb 

ennyi a jövedelme, akkor legalább 45 ezer 

forint krízistámogatást kaphat. Legfeljebb 

53 500 forintos havi nettó mellett leg alább 

60 ezer forint a támogatás összege. Csa-

ládban élő kérelmezők – ugyanekkora egy 

főre jutó havi nettók mellett – leg alább 70 

ezer, illetve 85 ezer forintra számíthat-

nak. A támogatások maximális értéke 100 

ezer forint.
Az önkormányzat bevezeti az újbu-

dai rendszeres élelmiszer-támogatást is 

– tartós élelmiszercsomag formájában –, 

azok számára, akiknél az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az 53 500 forintot, és legalább egy kiskorú 

gyermeket tartanak el. Azok is kérhetik 

az élelmiszer-támogatást, akik családjá-

ban fogyatékkal élő személy vagy tartósan 

beteg gyermek van, valamint akik egyedül 

élnek és nyugdíjszerű ellátásban, rokkant-

sági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve 

nyugdíj előtti álláskeresési járadékban 

részesülnek. A rendkívüli támogatáso-

kat annak ellenére is bevezeti Újbuda, 

hogy a kormány a veszélyhelyzet március 

11-i kihirdetése után rendeleti úton újabb 

és újabb feladatokat hárított az önkor-

mányzatokra. Ezeket azóta is saját forrás-

ból, jelentős többletkiadások árán, köz-

ponti támogatás nélkül látják el, miközben 

kormányzati döntések alapján rendkívüli 

forrásmegvonásokkal kellett szembesülni-

ük. Újbuda Önkormányzatának is az ápri-

lis elején létrehozott Járványügyi Alapba 

kell befizetnie meghatározott tételeket, 

mint például a 2020. évi gépjárműadó 53 

százalékát. Emellett a XI. kerületben is 

komoly bevételkiesést jelent a közterületi 

parkolás április 6-ától érvényes ingyenes-

sé tétele, az iparűzési adó várható vissza-

esése, az idegenforgalmi adó év végéig 

szóló felfüggesztése, vagy a bezárt, eset-

leg szüneteltetett vállalkozásoktól befolyó 

egyéb bevételek megszűnése. 
Folytatás a 2–3. oldalon

Az újbudai  
intézkedések  

legfontosabb  

adatai

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

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

10

Maszkban a piacon

Az önkormányzat mindenkinek biztosítja a tesztet, akit hazaküldtek

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

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

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

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

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

ronavírus felütötte a fejét továbbá 
az anyagcsereosztályon, a kardio-

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

kezeltek több mint 40 százalékánál mu-

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

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

Folytatás a 2. oldalon

Otthonápolási 
támogatás

Kötelező maszkok, 
új biciklisávok

Sohasem  
az áldozat a hibás

Az oltások 
története

50 ezer forint egyszeri juttatás 
a hazaküldött betegeknek

Huszonöt kilométerrel bővül 
a fővárosi kerékpárhálózat

A családtagok összezártsága  
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

2 15

Az orvostudomány  
legnagyobb ered-

ményei között 
szerepelnek 

a védőoltások

4 5

Országos enyhítések,  
marad a szigor Budapesten

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

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

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

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

Az enyhítések, illetve a tetőzés emlegetése azon-
ban nem szabad, hogy hamis biztonságérzetet adja-
nak. A lazább korlátok magukban hordozzák a lehe-
tőséget, hogy új lökést adjanak a vírus terjedésének. 
A járványnak nincs vége, és ugyan nem robbanás-
szerűen, de folyamatosan nő a megbetegedések, 
valamint az elhunytak száma. Azt is látnunk kell, 
hogy Magyarország az európai sereghajtók között 
van az elvégzett tesztek számában, ezért a járvány 
kiterjedtségéről sincsenek igazán megbízható ada-
tok (a tesztelésekről részletesebben a 6. oldalon 
olvashatnak). Mindezekre tekintettel az általános 
üzenet nem változhat: ha lehet, mindenki maradjon 
otthon, tartsa be a szabályokat, viseljen maszkot. 
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
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A XI. kerület közéleti lapja
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Mire tanított  a karantén? OSC: Kinn vannak  a vízből? A természet válasza?
Megváltozott érzések,  felértékelődött tárgyak
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Új híd a Dunán2022-ben kezdődhet a Galvani híd építése

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

Az igazi  
angol  
beteg

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

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

a kormányülés után Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter. – Minden polgármester, akinek ismerem az álláspont-
ját, a nyitás pártján áll, kormánypártiak és ellenzékiek is 
– jelentette be ezt követő online sajtótájékoztatóján a fő-
polgármester, hozzátéve, hogy már előtte egyeztetett erről 
az összes kerületből vagy a polgármesterrel, vagy az al-
polgármesterrel. Karácsony Gergely később arra is emlé-
keztetett egy tévéinterjúban, a nyitáspárti álláspont úgy 
alakult ki, hogy nem az államtól, hivatalosan kapták meg 
az ehhez szükséges információkat. Maga részéről már 
„tegnap” nyitott volna, tette hozzá. A főváros – saját ha-
táskörében – egy konkrét intézkedéssel is jelezte szándé-
kát: hétvégén a gyalogosok és a kerékpárosok vehették 
birtokba a pesti alsó rakpartot. A főpolgármester már a kormányülés, illetve a később 
megígért döntés előtt jelezte, hogy határozottan támogatja 
a budapesti korlátozások fokozatos feloldását, ennek rész-
leteit is kifejtette. 

Folytatás az 5. oldalon

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

+36 1 372 4566

ÚJBUDAI INFORMÁCIÓS VONAL:

TARTSD BE A SZABÁLYOKAT!

1,5 m
Tartsuk meg a biztonságos 

másfél méteres távolságot!

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

14+

MARADJÓVATOS!

KULTURÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
Helyi cégek és szervezetek számára írt ki kulturális pályázatot Újbuda.  

A kerület vezetésének a célja, hogy a piaci körülmények között megvalósuló kulturális tevékenységek mellett támogassák 
azokat a kezdeményezéseket is, amelyek egyfelől a meglévő kulturális tevékenységek színvonalát fenntartják,  

másfelől tovább színesítsék a kínálatot. A pályázatukat augusztus 14-ig nyújthatják be a helyi vállalkozások  
és civil szervezetek. Az erre a célra elkülönített keretösszeget 20 millió forintban határozta meg a kerület. 

További részletek: 
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/kulturalis-palyazatok/ 

palyazati-felhivas-kulturalis-projektek-megvalositasara

pályázat

Barabás 
Richárd

Az irodalom 
szeretete különböző 
generációkat  
hozhat össze

Régi ötletet újított fel Újbuda 
kulturális nagykövete, Juhász 
Anna, amikor július 12-én 
a Mitzi Kávéházban útjára 
indította a Tékát, ahol könyv-
rajongók beszélgethetnek 
egy-egy íróról. Elsőként 
Agatha Christie került terítékre 
a Bartók Béla úton.

– Az Irodalmi Szalon közönségének kérésére indult 
el a Téka, egyelőre kísérleti jelleggel – mondta el la-
punknak Juhász Anna. – A Szalon estjein ugyanis a közönség 
csak hallgatja, ahogy a meghívott vendégekkel beszélgetek, 
ezért merült fel az élő könyvklub ötlete, ahol bárki megszó-
lalhat. Időről időre egy-egy szerző munkásságáról eszme-
cserélhetnek az olvasók – tette hozzá a nagykövet, kiemelve: 
a kezdeményezés külön értéke, hogy különböző generációkat 
hozhat össze az irodalom szeretete. 

Az első esten a járvány miatt csupán 
kis létszámú csoport vehetett részt, 

ám az érdeklődés így is nagy volt. 

Ez alkalommal Agatha Christie életművéről 
volt szó, a Téka résztvevői nemcsak olvasmányél-

ményeiket osztották meg egymással, de fel is olvastak egy-
egy kedvenc részletet. 

Újbuda kulturális nagykövetének reményei szerint szep-
tembertől folytatódik az Irodalmi Szalon rendezvénysoro-
zata is, és készülnek a fennállásuk 10. évfordulóját megün-
neplő gálára.

D. B. S.
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– Újbuda tisztaságát az önkormányzat ki-
emelt fontosságú feladatként kezeli; jól lát-
ható, érzékelhető javulást szeretnénk elérni 
– jelentette ki Hintsch György városüzemel-
tetésért, közbiztonságért és informatikáért 
felelős alpolgármester. Sokrétű tevékeny-
ségről van szó, több cég összehangolt mun-
kájával. A zöld területek takarítását, a par-
kok karbantartását, a közterületi szemetesek 
ürítését a Zöld Újbuda Konzorcium látja el. 
Az Újbuda Prizma dolga az önkormányzati 
tulajdonú közterületek, járdák, utcák tisztán 
tartása. A rendezett környezet megóvásá-
ban az Újbuda Közterület-felügyelet (ÚKF) 
is tevékeny részt vállal. A XI. kerület több 
területe a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
na, vannak parkok, amelyeket a Főkert Zrt. 
gondoz, a lakossági szemétszállítást pedig 
mindenhol  az FKF Zrt. látja el.

Azonnal követhető  
a szemetesek ürítése
A Zöld Újbuda Konzorcium 1815 parki 
hulladékgyűjtő és 507 kutyaürülék-gyűj-
tő edény folyamatos ürítéséről gondos-
kodik, hetente legalább két alkalommal 
(frekventált helyeken többször, akár na-

ponta). Hetente egyszer a parki területe-
ken az elszórt szemetet is összegyűjtik. 
Az edényeket egyedi QR-kóddal látták 
el, a takarítás során a konzorcium által 
üzemeltetett szoftver minden GPS-pozí-
ciót és fotót is rögzít az érintett szeme-
tesedény egyéb adataival együtt. A rend-
szer 15 másodpercenként frissül, így just 
in time módszerrel tudják a dolgozók 
munkáját ellenőrizni, akár több hónap-
ra visszakereshetően. A rendszerhez 
a Városüzemeltetési Osztály illetékes 
kollégái is hozzáférnek, ami a beérkező 
lakossági panaszok, észrevételek intézé-
sének ellenőrzését is elősegíti.

Nagyobb intenzitás  
az Újbuda Prizmánál
– Az alapvetően megváltozott munkaké-
pességű embereket foglalkoztató Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. fő fel-
adata összesen 2000 hektárnyi közterü-
let takarítása, tisztán tartása – számolt be 
Juhos Katalin, a cég ügyvezetője, a kerület 
egykori polgármestere.

A mindennapos, ütemezett takarítási me-
netrend nemcsak területi felosztást jelent, 

hanem az évszakokból adódó feladatok el-
látását is. Ilyen például ősszel az avargyűj-
tés, télen a sikosságmentesítés és az ehhez 
szükséges környezetkímélő zeolit szolgál-
tatása, tavasszal a járdaszegély kitisztítása, 
a nyári szünetben pedig az óvodai kertek, 
homokozók rendbetétele. 

A tavaszi és őszi nagytakarítási időszak-
ban a szokottnál sokkal intenzívebben, terü-
letenként haladnak végig a kerületen, min-
den eszközzel és teljes létszámmal, a lehető 
legalaposabb tisztítással (e két időszakhoz 
kapcsolódik az önkormányzat által szer-
vezett ingyenes aprítékolás és a komposz-
tálókeretek osztása is). Ilyenkor nemcsak 
a kerületi tulajdonú járdákat takarítják, ha-
nem a lakosságnak is besegítenek a családi 
házak, társasházak előtti közterületek meg-
tisztításával. (A magántulajdonú épületek 
és ingatlanok közvetlen megközelítési útvo-
nalát – egészen a járdaszegélyig, beleértve 
a gyepet –, továbbra is a tulajdonosok köte-
lesek tisztán tartani.) A nagytakarítás általá-
ban négy hétig tart, idén tavasszal bő másfél 
hónapon keresztül dolgoztak a tisztaságért. 
A Prizma feladatai közé tartozik továbbá 
hat, épületekben lévő illemhely üzemelteté-
se, az önkormányzati tulajdonban lévő tár-

sasházak és bértelkek takarítása, a szociális 
bérlakások lomtalanítása. Általában a cég 
fertőtleníti az óvodai homokozókat, a jár-
vány miatt idén a Gamesszel együttműköd-
ve teljes homokcserét is végeztek.

Az illegális hulladék elszállítása is a cég 
dolga, ami nagy kihívást jelent, a járvány-

helyzet idején ennek mennyisé-
ge csaknem tízszeresére nőtt. 

A kerületben a szelektív hul-
ladékgyűjtők elhelyezését 

és cseréjét az FKF Zrt. 
végzi, környezetüket vi-
szont a Prizma takarítja. 
Ezeknek a szigeteknek 
a környezetében rend-
szeresen nagy mennyi-
ségű illegális szemetet 
raknak ki – holott ez 

hatóságilag szankcionál-
ható –, május hónapban 

csak a Hamzsabégi úton 30 
köbmétert találtak. 

Az Újbuda Prizma a takarí-
tás és a zöldfelület-fenntartás során 

60–70, egyéb tevékenységeivel együtt ösz-
szesen 230 megváltozott munkaképességű 
embert foglalkoztat.

Parkőri szolgálat
Július 1-jétől hétköznap Gazdagréten, Őr-
mezőn és Albertfalván az Újbuda Közte-
rület-felügyelet egy-egy munkatársa óvja 
a tiszta, rendezett környezetet a zöld felüle-
teken és a játszótereknél. A parkőrök egyik 
fontos feladata a lakossággal való személyes 
kapcsolattartás – számolt be Ócsai Mihály, 
az ÚKF igazgatója. Az így kapott informá-
ciók továbbításával is megkönnyítik az ész-
revételek intézését, hiszen tudják, milyen 
esetekben melyik hivatal, hatóság az ille-
tékes. Jelenlétük visszatartó erejű; bárki 

Újbuda nem 
szemetesláda

Tisztább közterületek és játszóterek 
– nem csak választási évben  

Kiemelt figyelmet 
kap az illegális 
hulladék lerakásának 
megakadályozása

Újbuda Önkormányzata elle-
nőr  ző akciósorozatot indított 
el a közterület-felügyelet 
és a rendőrség közremű-
ködésével a közbiztonság, 
a közterületi rend és tisztaság 
javítása érdekében. A szabá-
lyok betartatásáról, a rend 
fenntartásáról az önkor-
mányzat gondoskodik, ám  
ez több tíz millió forintba 
kerülhet évente.

Képviselői jelzés alap-
ján a közelmúltban 
célirányos elle-
nőrzést tartottak 
az Újbuda Köz-
terület-felügye-
let munkatársai 
A l b e r t f a l v á n , 
ahol mintegy hat 
köbméter illegális 
települési hulladé-
kot rakott le valaki 
közterületen (fakeretes 
ablakok, lapra szerelt fa-
bútorok). Tanú segítségével 
sikerült azonosítani az elkövetőt, 
akire a rendőrség ötezertől 150 ezer fo-
rintig terjedő pénzbírságot szabhat ki. 

A kerületben a közterületi renddel, 
a közbiztonsággal, valamint a köztisz-
tasággal kapcsolatos szabályok betarta-
tásáról az önkormányzat gondoskodik, 
megszegésük szankcionálása érdekében 
a közterület-felügyelők folyamatos el-
lenőrzéseket végeznek. – Újbuda nem 
szemetesláda – emelte ki Hintsch György 
városüzemeltetésért és közbiztonságért 

felelős alpolgármester. Mint lapunknak 
elmondta, a kerületben szervezett elle-
nőrzéssorozat kezdődött a közterület-fel-
ügyelet és a rendőrség együttműködé-
sével, amelynek célja a közbiztonság 
és a közterületi rend, tisztaság javítása.  

– Egyre nagyobb probléma az illegális 
szemétlerakás Újbudán. Eldugott helye-
ken, akár a Duna-parton, akár a szelektív 
hulladékgyűjtők környékén gyakran lát-
ni olyan kupacokat, amelyeknek nem ott 
van a helyük. Az önkormányzat ezt meg-
elégelte. Újbuda nem egy köztéri sze-
métgyűjtő, ahol bárki, bárhova, bármit 
ledobálhat büntetlenül, arra számítva, 
hogy az önkormányzat majd eltakarítja. 
Eltakarítjuk, ez igaz, de ez éves szinten 
több tíz millió forintba is kerülhet. Ezért 
a jövőben kiemelt figyelmet fordítunk 

az illegális szemét lerakásának 
megakadályozására – tette 

hozzá az alpolgármester. 
Mind a közterü-
let-felügyelet, mind 

az újonnan felálló 
parkőri szolgálat – 
a kerület képvise-
lőinek és polgára-
inak bevonásával 
– az eddiginél 
sokkal nagyobb 

figyelmet for-
dít a szabálysze-

gők felkutatására 
és a szankciók kisza-

bására. – Vannak „köz-
kedvelt” helyek, ahol eddig 

könnyen meg lehetett szabadulni 
a hulladéktól. Ezekre térfigyelőkame-
ra-rendszert helyez ki Újbuda Önkor-
mányzata, lesznek kiemelt területek, 
ahol 24 órás őrzést is elrendelünk – muta-
tott rá Hintsch György. Újbuda tisztasá-
ga az itt élők közös érdeke, ezért minden 
kerületi lakost arra kérünk, ha illegális 
szemétlerakást észlel, közérdekű beje-
lentését tegye meg az ingyenesen hívható 
06/80/852-832-es telefonszámon.

T. E.

kérheti a parkőrök segítségét 
szabálysértés, rongálás, 
bűncselekmény esetén. 
Ezen kívül a nap 24 
órájában működő 
d i s z p é c s e r s z o l -
gálatnak jelzik 
a letört faágakat, 
megtelt szemete-
seket, megsérült 
játszóeszközöket.

Ingyenesen hív-
ható zöldszámuk: 
06/80/411-112. Digi-
tális bejelentésre is van 
mód (https://kozigazgatas.
ujbuda.hu/kozterulet-felugye-
let); a bejelentő űrlaphoz fotót is le-
het csatolni, így akár mobiltelefonról is köny-
nyen, gyorsan eljut a kérés az illetékeshez.

– A parkőri rendszert azért hoztuk létre, 
hogy a lakosság biztonságérzetét növel-
jük, a tiszta, rendezett környezettel javít-
suk az itt élők életminőségét – tette hozzá 
az ÚKF igazgatója.

Mobil illemhelyek  
25 játszótéren
Újbuda önkormányzata hat közterületi 
illemhelyépületet üzemeltet az alábbi ját-
szótereken: a Bikás parkban, a Bazsalikom 
ligetben, a Bükköny utcánál, a Beregszász 
téren, a Diószegi útnál és a Szent Adalbert 
téren. A fenntartásuk évente bruttó tíz-
millió forintba kerül, ami magába foglal-
ja az illemhelyek folyamatos ellenőrzését, 

takarítását, a folyékony szap-
pan, papír folyamatos biz-

tosítását, valamint a ki-
sebb meghibásodások 

javítási munkáit. 
Sajnos gyakran ko-
moly rongálások 
okoznak jelentős 
plu sz köl t sége t , 
és a helyrehozatal 
idején a működte-

tés is ellehetetlenül.
Büki László város-

gazdálkodási igazga-
tó lapunknak elmondta, 

hogy júniusban lakossági 
kérésre 24 játszótéren és egy 

kutyafuttatónál állítottak fel kéz-
mosási lehetőséget is nyújtó, a higiéniai 
elvárásoknak megfelelő mobil illemhelyet, 
ezeket hetente kétszer ürítik és fertőtlení-
tik, a nagyobb intenzitású helyeken szük-
ség szerint akár gyakrabban is.

A gyorsaság mellett ez költségkímélő 
megoldást jelent; nincs magas építési költ-
ség, nincs közműigény, ezért ennek a díja 
és bekötésének ügyintézése sem jelentkezik.

A bérelt felépítményeknél csak 
az üzemeltetést kell fizetni, rongálás ese-
tén az üzemeltető kicseréli az illemhelyet, 
amely könnyen áthelyezhető, végső eset-
ben megszüntethető (ha a lakosság nem 
szeretné tovább a területen). November vé-
géig 15 millió forintba kerül a 25 helyszí-
nen fenntartásuk.

Ny. M.

A Fővárosi Önkormányzat 
gondoskodik a tiszta-

ságról a közösségi közlekedés 
útvonalain, a Móricz Zsigmond 
körtéren (a Gomba épületének 
kivételével), a Fehérvári úti 
piac előtt (a Kőrösy József 
utca kivételével), a Feneketlen-
tónál, a Kosztolányi Dezső 
térnél és a Függetlenségi 
parknál.

Akcióban az illegális hulladéklerakás ellen:  
az önkormányzat , a rendőrség és civil szervezetek  
együtt ellenőrizték a kamaraerdei zártkerteket

A kerületi közterület-felügyelet 0–24 órás diszpécserközpontja

Júliustól Gazdagréten, Őrmezőn és Albertfalván is  
parkőrök óvják a környezetet

Az Újbuda Prizma Kft. 2000 hektárnyi közterület  
takarítását és karbantartását végzi

Ócsai 
Mihály

Juhos 
Katalin

Lakossági kérésre 24 játszótéren és egy kutyafuttatónál  
állított fel az önkormányzat mobil illemhelyet
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Elkészült Újbuda klímastratégiájának társadalmi egyeztetési válto-
zata, a társadalmi egyeztetés jelenleg is folyamatban van. Az aláb-
biakban a klímastratégia legfontosabb részeit foglaljuk össze.

A klímastratégia három területet, valamint 
cselekvési irányt foglal magában:
▪ az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
▪ a megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás 
▪ a lakosság klímatudatos szemléletformálása

A klímastratégia azt a keretet teremti meg, 
amelyben Újbuda Önkormányzata azokat az in-
tézkedéseket tudja majd végrehajtani, amelyek 
a fent meghatározott célok megvalósítását szol-
gálják.

A klímastratégia  
öt nagyobb részből áll:
▪ Az első rész a stratégia kapcsolódási pontjait mutatja be 

a nemzeti, fővárosi és kerületi szintű stratégiai dokumen-
tumokhoz.

▪ A második rész a kerület jelenlegi állapotának 
éghajlati szempontú helyzetelemzését és hely-
zetértékelését tartalmazza. Egyfelől elemzi 
a legjelentősebb éghajlatváltozási probléma-
köröket, másfelől áttekinti Újbuda társadal-
mi helyzetképét (demográfia, munkanélkü-
liség, ingázás), természeti jellemzőit (vizek, 
levegőminőség), településszerkezetét (vá-
rosrészek, lakásállomány, zöld területek 
és hőszigetprobléma), a közszolgáltatáso-
kat (víz, energiafelhasználás, hulladék), 
a közlekedés jellemzőit, a mezőgazdaságot, 
az ipart és a turizmust.

Ezt követi a kerület úgynevezett üveg-
házhatású gázkibocsátási leltára. 2018-
ban Újbuda teljes kibocsátása 543 663 tonna 
szén-dioxid-egyenérték volt (az üveghatású gá-
zok – például vízgőz, metán, dinitrogén-oxid – je-
lenlétét szén-dioxid-egyenértékben fejezzük ki), 
a zöld felületek szén-dioxid elnyelő képessége viszont 
ennek kevesebb, mint 0,1 százaléka (490 tonna 
szén-dioxid-egyenérték) volt. A teljes kibocsátás 68 
százaléka az energiafogyasztásból (például a föld-
gáz vagy a villamos energia felhasználásából), 32 
százaléka a közlekedésből származott. Az egy főre 
jutó átlagos kibocsátás 3,7 tonna szén-dioxid-egyenérték volt, amely lényege-
sen alacsonyabb a fővárosi szintű 5,3 tonna szén-dioxid-egyenérték/főnél.

A helyzetelemzés bemutatja a kerületben az elmúlt tíz év alatt megvalósított és a klí-
maváltozás kezeléséhez szervesen kapcsolódó projekteket is.

▪ A harmadik rész a klímaszempontú helyzetelemzés tapasztalatait foglalja össze szem-
léletesen. Ezek alapján fogalmazza meg a kerület elérendő klímavédelmi jövőképét.

 Újbuda 2030-ra klímabarát módon fejlődő kerületté válik:
▫ lakóinak egészséges és vonzó környezetet biztosít;

▫ vállalkozásai a fenntarthatóság szem előtt tartásával működnek;
▫ épített és természeti értékeit megóvja és folyamatosan fejleszti;
▫ innovatív megoldásokkal tudatosan mérsékli az üvegházhatású gázok kibocsátását, és

▫ növeli az energiahatékonyságot egyéni és közösségi szinten.

▪ A klímastratégia negyedik része a kerületi célrendszert 
és a célok megvalósítását támogató intézkedéseket 

tartalmazza.
 Újbuda dekarbonizációs célja: a kerület 

szén-dioxid-egyenlegének a 2018-as 543 663 
tonna szén-dioxid-egyenértékről 2030-ra 
432 831 tonna szén-dioxid-egyenértékre (mí-

nusz 20 százalék), 2050-re pedig 325 000 ton-
na szén-dioxid-egyenértékre (mínusz 40 százalék) 

csökkentése.
 A dekarbonizációs cél eléréséhez elsősorban az üveg-

házhatású gázkibocsátás mérséklését megcélzó intézkedések 
járulnak hozzá. Az alkalmazkodási célok azokat az intézkedése-

ket foglalják össze, amelyek növelik a lakosság képességét a gyako-
ribbá váló szélsőséges időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A fenti 
célok pedig csakis szemléletformálási és klímatudatosságot fokozó célokon 

keresztül, társadalmi együttgondolkodással és közös 
felelősségvállalással érhetőek el.

▪ A klímastratégia utolsó része a megvalósítás 
intézményi és pénzügyi kereteivel, valamint 
a célkitűzések teljesülésének nyomon követési 
rendszerével foglalkozik.
 A klímastratégiában felvázolt feladatok 
összetettek, az önkormányzat valameny-
nyi működési területét és minden szerve-
zeti egységét érintik. Ebből következően 
a klímastratégiában felvázolt célok elérése 

és az intézkedések végrehajtása folyamatos 
koordinációt, nyomon követést és értéke-
lést, valamint a vállalatokkal, állami szer-
vekkel, civil szervezetekkel, Budapest 

Főváros Önkormányzatával és más helyi 
önkormányzatokkal, hatóságokkal, továb-

bá a lakossággal való rendszeres kapcsolat-
tartást igényel. Ennek pénzügyi, intézményi, 

irányítási és ellenőrzési keretei a klímastratégia 
megalkotásának jelenlegi fázisában még nagyon 

hiányosak, de a szakpolitikát felügyelő szervet, ne-
vezetesen a Környezet- és Klímavédelmi Bizottságot már 

létrehozta az önkormányzat. Ebből adódóan a klímastratégia 
egyeztetési változata csak az intézkedések becsült pénzügyi sávjait, az in-

tézkedések eredményességét mutató paramétereket, adatforrásokat és időszakokat, va-
lamint az adatgyűjtésért felelős szervezetet (Újbuda Önkormányzatát) határozta meg.

A klímastratégia jelenlegi társadalmi egyeztetési változata elérhető a https://klimabarat.
ujbuda.hu/klimabarat/ujbuda-helyi-klimastrategiaja webhelyen 2020. augusztus 31-éig.

A stratégia végleges változatának kidolgozásához várjuk mindenki véleményét, ötletét, 
javaslatát, észrevételét a klimabarat@ujbuda.hu e-mail címre.

KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 azonosító számú, „Helyi klímastratégia elkészítése 
és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt.
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Lakner Zoltán politológus, lapszerkesztő 
néhány kollégájával együtt újságalapí-
tásba fogott, és létrehozta a Jelen című 
hetilapot. Lehet-e ma Magyarországon 
független, kritikus médiát működtetni, 
és ha igen, miként? – kérdeztük tőle. 
Beszélgetésünknek külön aktualitást adott 
mindaz, ami az Indexszel történt.

 � Tegyük fel, hogy van egy álma. Reméljük, nem rém-
álom: kellene egy újságot csinálni...

Kevesen mondhatják el magukról, hogy a vágyálmuk meg-
valósult. A miénk igen. Még ha részben a kényszer vitt is 
rá minket a lapalapításra. Nehéz sajtótörténeti helyzetben 
egyszer csak ott álltunk tizen-tizenöten, és „hazát” keres-
tünk, szerettünk volna együtt dolgozni.

 � Állítólag tele van a piac újságokkal. Miért nem men-
tek el ide, oda vagy amoda, a már meglévőkhöz? Min-
denki biztos csinálhatná ugyanezt valahol máshol. 
Például a 888-nál, a Magyar Televíziónál, a Lokálnál, 
a Ripostnál, az Origónál, talán már az Indexnél is.

Hát persze. Viccen kívül: nyilván akad egy-két hely, aho-
vá el lehet menni. De mi azt gondoltuk, hogy saját újsá-
got akarunk, amelyet nem nyomasztanak azok a súlyok, 
amelyeket egy nem túl gondoskodó tulajdonos jelent. Meg 
szokták kérdezni a Jelen megalapítása kapcsán, mekkora 
a rizikója annak, hogy mi hárman, Krajczár Gyula és Tóth 
Ákos alapítókkal együtt üzemeltetjük a kft.-t, amelyik 
kiadja a lapot. Ám máshol, máskor és másképp, de mind 
a hárman átéltük, hogy amikor van „tőkeerős” tulajdonos, 
az sem csupán előnyökkel jár.

 � Az persze ideális, ha van tulajdonos, és nagyon megy 
a bolt. De a sajtópiac most nem olyan nagyon egysze-
rű. Itt a vírus, a technológiai átrendeződés, a politikai 
befolyás...

Erős küldetéstudat munkál a társaságunkban. De azért ez 
egy vállalkozás. Nem lehetünk csak elszántak és a naivi-
tásig magabizók. Fordítva próbáltunk egy csomó dolgot 
megnézni. Van egy erős internetes átrendeződés? Igaz. 
De a könyvnyomtatás sem szűnt meg. Nekünk egy szű-
kebb közönséget kell elérnünk, biztos, hogy megtalálhatók 
azok, akik szeretnek leülni és elolvasni egy olyan lapot, 

amelyben mélyebb, elemzőbb, alaposabban megírt cikkek 
szerepelnek. A másik a buborék, hogy mennyire feldarabo-
lódott a nyilvánosság.

 � Azaz mennyire csak a saját véleményünknek megfele-
lő cikkeket keressük.

És ez fordítva is működhet. Miért ne hozhatnánk létre mi 
azt a közeget, amelyikben az olvasók jól érzik magukat? 
Amiben mi tudjuk azt a szellemi közeget kialakítani, amit 
a szerzőink megjelenítenek, ami 
másnak is fontos. Ha 
úgy tetszik, egy álta-
lunk létrehozott bubo-
rékba invitálva az olva-
sót. Megmutatni a jelen 
életet. Nekünk minden 
számunkban megjelenik 
például egy-két olyan 
riport, amelyik kistele-
pülések kevéssé ismert 
életét mutatja be. És lehet, 
hogy egy ilyen írás többet 
elmond az országról, mint 
egy pártelnöki interjú.

 � Kérdés valóban, hogy 
egy kritikus lap hozzá-
juthat-e információkhoz. 
Például itt, Újbudán lett 
egy átláthatósági biztos. 
Egy komoly szakember, 
akinek az a dolga, hogy 
tudatosítsa: nagyon fontos, 
még ha néha kellemetlen 
is, hogy átláthatóvá tegye 
a dolgokat, megismerhető-
vé a szerződéseket, eljárási 
módokat. Lehet, hogy érde-
mes ilyen jó gyakorlatokat 
is megmutatni, hogy így is 
lehet vezetni egy települést. 
Úgy is lehet kormányozni, hogy nem lo-
punk, nem csalunk: tessék megnézni, nincsenek tit-
kaink.

Ilyenkor előbújik az idealista énem. Ha azt a politikai rend-
szert, amely mázsás teherként nehezedik ránk, meg akar-
juk változtatni, akkor változásra van szükség. Az átlátha-
tóság fontos, valóban, miért ne mutatnánk meg, hogyan 
működhet.

 �Mit gondol az Indexnél történtekről?

Minden ilyen drámai esemény, mint korábban az Origo 
és a Népszabadság esete, azért megdöbbentő, mert azt üze-
ni: még ezek a bástyák sem képesek állni a támadásokat, 

így vagy úgy beveszik őket. Ha nem az a módszer velük 
szemben, hogy eltörlik őket a föld színéről, mint a Nép-
szabadságot, akkor mindig akad ember, aki vállalja azo-
kat a látható vagy láthatatlan béklyókat, amelyek viselé-
sét elutasította most az Index szerkesztősége. Magyarul: 
lesznek, akikkel a tulajdonos feltöltheti az állományt, 
a távozók helyét. A Jelen esetében az új vállalkozás be-
indítása nyolc hónapot vett igénybe, és voltak szinte re-

ménytelennek látszó pillanatok, ezért is 
vagyok büszke arra, hogy a körülbelül 
tizenöt fős csapatunk együtt maradt, 
megőrizte a lelkesedését, amíg utat 
vágtunk magunknak a nyilvánosság-
ba. Minden rokonszenvem a távozó 
indexeseké. Mindeddig az Index volt 
az egyik olyan hely, amely otthont 

adott a máshonnan el-
űzötteknek, szörnyű, 
hogy körbe-körbe 
meg kell ezt élniük 
a médiában dolgozók-
nak. Ami előtt most 
állnak az Indexnél fel-
mondók, az nem csu-
pán a befektetőkeresés, 
pedig az sem könnyű, 
hanem a legnagyobb el-
érésű internetes hírportált 
elveszítve egy új tartalmi 
és üzleti modell kialakí-
tása. Ha ez sikerül nekik, 
minden megváltozhat Ma-
gyarországon.

 � Október 13. után színe-
sebb lett a politikai térkép. 
Több mindennel lehet példá-
lózni. Így is lehet, úgy is. Rá-
adásul sok minden nem poli-

tikai kérdés, mondjuk az, hogy 
ne legyen kátyú. De közben 
meg minden átpolitizálódik.

Budapesten aztán különösen. Az utak javítása is. Amikor 
először beszélgettünk a kollégáimmal arról, milyen újsá-
got akarunk, még az önkormányzati választások előtt, azt 
gondoltuk, hogy az ellenzéki közélet súlypontjai helyben 
vannak. Szervezetekben, önkormányzatokban. És októ-
ber 13-a ennek a gondolatnak a megerősítése volt. S az új 
fejleményekről be kell számolnunk. Ráadásul egy új poli-
tikusgeneráció szocializálódása zajlik. Megtanulnak kor-
mányozni azok, akik eddig legfeljebb csak ellenzékben 
politizálhattak. Politológusként is azt gondolom: ezt meg 
kell mutatni.

D. J.

Lakner Zoltán politológus, 
szerkesztő a médiahelyzetről

Ha változtatni 
akarunk, változásra 
van szükség
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Miért ne hozhatnánk 
létre mi azt a közeget, 
amelyikben az olvasók jól 
érzik magukat? 

Újbuda 
klímastratégiája

„Újbuda sport” 
fotópályázat 2020

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2020-ban  
első alkalommal hirdeti meg fotópályázatát,  

melynek célja a XI. kerületi sportélet bemutatása.

Bővebb információ:

sport.ujbuda.hu

Magyar
Természetvédők
Szövetsége
Föld Barátai Magyarország



 | 2020. augusztus 12. | 12 13 | 2020. augusztus 12. |  mozaik
programajánló

Ajánló az Újbuda 60+  
közel 300 havi programjából

60+
pártok eseményeifogadóórák

Hétfő: 7.00–17.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 12.00–20.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

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

 � 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/fidesz-
11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/istvan.simicsko. 
Nyári szünet: 2020. augusztus 1-jétől augusztus 24-éig.

 � A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda, a kormány bejelentett vészhelyzet rendel-
kezéseivel, valamint az önkénteseink, tagjaink, aktivistáink 
és minden kedves érdeklődő szimpatizánsunk iránt érzett fele-
lősséggel összhangban, határozatlan ideig zárva tart! Vigyáz-
zunk egymásra!

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkormányzati képviselő-
je, 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!

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

Újbudai LMP Klub augusztus 12-én 19.00-kor az F2 Klubban 
(Fadrusz utca 2). Ungár Péter országgyűlési képviselőnk, Ke-
ményfi Tímea elnökségi tagunk és Kreitler-Sas Máté önkor-
mányzati képviselőnk mindenkit szeretettel vár!

 � A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI
Telefonos ügyelet: 205-3655; e-mail: ujbuda@mszp.hu, 
www.ujbuda.mszp.hu, www.facebook.com/mszpujbuda 

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK  
MOZGALOM PROGRAMJAI
Augusztus 20-án nagyszabású családi napot tart a Bikás park-
ban a Mi Hazánk 9–20 óráig ingyenes koncertekkel és gye-
rekprogramokkal: ugrálóvárak, kisvonat, lufihajtogató bohóc, 
kézműveskedés, állatsimogatás, pónilovaglás ingyen! Torocz-
kai László elnök, Dúró Dóra országgyűlési képviselő, Raffay 
Ernő történész, Fekete László erőművészeti és a Szurkolók 
az Állatokért mozgalom kutyás bemutatója stb.: facebook.
com/mihazankujbuda. Házigazda: Novák Előd önk. kép-
viselő: novak.elod@ujbuda.hu, 06/30/358-2723.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Add le te is nemzeti konzultációs ívedet és mondd el a vélemé-
nyed a valódi konzultációban a Momentum Móricz Zsigmond 
Körtéren található pultjánál minden hétköznap 16.00 és 20.00 
között augusztus 15-éig! Kövesd munkánkat, akcióinkat 
Újbudán (https://www.facebook.com/momentumujbuda)! 
Jelentkezz tagnak a Momentumhoz https://jelentkezes.
momentum.hu/ oldalon és légy részese a változásnak! El-
érhetőségünk: bp11@momentum.hu 

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

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan

INGATLANIRODÁNK ELADÓ budapesti 
lakásokat keres. Külföldi vevők elérése, jutalék 
3,5%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan 06/20/9-600-600.

 � Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG! Szeglet 
Közösségi Tér, 1116 Budapest, Albertfalva utca 
3. 06/20/399-8131, teremberles@szeglet.hu, 
https://www.szeglet.hu/teremberles

 � Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-
9021, 06/20/934-4664.
VILLANYSZERELÉS, felújítás lakásokban 
és irodákban korrekt áron, rövid határidővel, 
tisztán, pontosan. Várom hívását. 06/70/420-
9892.

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

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

 � Szolgáltatás
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.
SZOBAFESTÉS, szigetelés, ácsmunkák: 
06/20/943-5564.
FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, parlagfűirtás, 
telektisztítás, favágás, gallyazás. 06/50/113-
5383.
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, javítása. 
T.: 36/30/401-7462.
LOMTALANÍTÁS, zöldhulladék és zsákos 
sittszállítás. Tel.: 06/70/338-6723. WWW.
SITTNAGYUR.HU
MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ. 
Gyors és precíz javítás, műszaki vizsgára való 
felkészítés az Örs vezér tér közvetlen közelében. 
Várom hívását: 06/70/949-9319.

 �Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalok ottlakással 24 
órában 06/20/224-9590.

 �Gyógyászat
GYÓGYMASSZÁZS és babamasszázs! e-mail: 
kiss.fruzsi02@gmail.com, tel.: 06/30 506-1076.
LABORVIZSGÁLATOK beutaló nélkül. 
Corden Magánvérvételi pont, Budapest, 
Fehérvári út 84/A, www.corden.hu. 
Elérhetőségek: +36/1/800-9313 és +36/30/416-
9982. 10%  kedvezmény árainkból XI. kerületi 
lakosok részére.
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítése, javítása. 
Tel.: 06/20/980-3957.

 � Régiség
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciós ház 
részére teljes gyűjteményt, bútort, koloniált 
is, zongorát, porcelánt, aranyat, ezüstöt, órát, 
festményt, régi pénzeket, katonai kellékeket, 
kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, 
szőnyegeket stb. Teljes hagyatékot kiürítéssel. 
Hétvégén is hívható. Mobil: 06/30/324-4986.

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.
KELETI SZŐNYEG és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs, múzeumok 
számára is, készpénzért vásárol aranyat, ezüstöt, 
neves festményt, bútort, órákat, Herendit, teljes 
hagyatékot. Üzlet: 06/1/789-1693, 06/30/898-
5720.

 � Állást keres
MAGÁNVÁLLALKOZÁS keres építőipari, 
megbízható szakembereket: 06/30/612-6958.

 � Állást Kínál
MAGÁNVÁLLALKOZÁS vállal 
kőművesmunkát, gipszkartonozást, burkolást, 
festést. 06/30/612-6958.

 � Üdülés
ELADÓ 2 X 2 HETES 1,5 szobás apartman 
üdülési jog Hajdúszoboszlón. Tel.: 06/20/289-
3103.

 � 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.
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impresszum

A teljes programkínálatról a www.idosbarat.ujbuda.hu honlapon az aktu-
ális havi programlistában, illetve hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os te-
lefonszámon érdeklődhet. A programokon való részvétel feltétele az Új-
buda 60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.

Lelki segítő beszélgetések időseknek előzetes egyeztetés alapján 
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3); Újbudai Ön-
kéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.); információ 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Táplálkozási tanácsadás e-mailben (60plusz@ujbuda.hu)
Minden nap; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefon-
számon

Minden hétfőn 14.00–15.00 Origami (vetítés)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő 
u. 3.); információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Minden hétfőn, szerdán és pénteken 
10.00–11.00
3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Bp., XI. kerület, Cirmos-liget; in-
formáció: hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon

Minden kedden és csütörtökön 9.00–10.00 Hahota jóga
Helyszín: Bikás park, kék sportpálya melletti füves rész; információ: 
06/20/946-9793

Augusztus 22. 12.00–13.00 60+ Médiaműhely
A 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban, új 
adás internetes rádió (www.civilradio.net); információ: 06/30/453-8755

Augusztus 26. Természetjárás – Budai-hegység
Fogaskerekű végáll.–Normafa–Anna-rét–Disznófő-forrás–Szépjuhász-
né–(hosszabbítható Hűvösvölgyig). Találkozás: 9.00, Széll Kálmán tér, 
Méri Sándorné (Caola), 06/30/549-8457

Augusztus 26. Nosztalgia séta a Sas-hegyen
Sas-hegyi Látogatóközpont (XI. ker., Tájék utca 26.)
Ossza meg Ön is legkedvesebb helyszíni emlékeit! A sétát a látogató-
központ munkatársa, Kremnicsán János vezeti, aki sok érdekességet is 
megoszt a résztvevőkkel. Találkozó: a 8-as busz Hegytető utcai megál-
lójánál, 9.45–10.00 között. Előzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezés 
augusztus 17-étől hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Augusztus 29. 19.00–22.00 Nosztalgia táncest Bakacsi Bélával
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.); információ: hétköz-
nap 8–20 óráig a 309-0007-es telefonszámon

Számítógép- és internethasználat, valamint  
számítógép és okoseszközök (okostelefon, tablet) 
kezelésével kapcsolatos segítségnyújtás

Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
Minden hétköznap 9–13.30 óráig: számítógép-használat, internete-

zési lehetőség
Minden kedden 9.00–13.30: számítógépek használata, internetezési 

lehetőség, saját laptoppal és okoseszközzel (táblagép/tablet és okostele-
fon) kapcsolatos segítségnyújtás

Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.)
Minden hétköznap 8–11.45 óráig: számítógép-használat, internetezé-

si lehetőség
Minden csütörtökön 8.00–11.45: számítógépek használata, internete-

zési lehetőség, saját laptoppal és okoseszközzel (táblagép/tablet és okos-
telefon) kapcsolatos segítségnyújtás.

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

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

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

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester 
Bejelentkezés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es 
telefonszámon

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, képviselő 
(Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap második 
hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. Önkormányzati 
képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. Elérhetőség, 
e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: +36/70/684-7369.

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.  
Minden hónap első kedd 17-18 óra között, Mérnök utca 40., illetve 
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

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.  
Előzetes egyez tetés alapján: +36/30/571-1922,  
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.  
+36/70/383-7230, antal.aniko@ujbuda.hu

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

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten 
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai 
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Időseket 
és betegeket otthonukban is meglátogat!  
Egyeztetés: 06-30-358-27-23, novak.elod@mihazank.hu.

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

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

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

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

ujbuda.hu/app 

Online fórum a kerékpáros hálózatról

Szemléletformálásra van 
szükség a közlekedésben
Nyílt fórumon vitatta meg Újbuda 
lakossága azt az új kerékpárforgalmi 
hálózati tervjavaslatot, amelyet 
az önkormányzat szakértők bevo-
násával dolgozott ki az elmúlt hóna-
pokban. A cél az, hogy a kerületnek 
legyen saját koncepciója a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztésére. A munka 
végéhez közeledve még egyszer 
meghallgatták a lakosság véleményét 
július 9-én, az önkormányzat tanács-
terméből közvetített online fórumon. 
Az online is elérhető terv-
javaslathoz a járványügyi 
kockázat miatt az internet 
segítségével lehetett 
hozzászólni.

Az online fórum első részében Orosz 
Anna városfejlesztésért felelős al-
polgármester, Kádi Gergely, Újbu-
da Önkormányzatának Közlekedési 
Osztályának vezetője, Ajtay Szilárd, 
a Bonum Via Kft. közlekedésmérnöke 
és Barna Zsolt, az Értékterv Kft. építő-
mérnöke mutatta be nagy vonalakban 
a tervjavaslatot.

Ajtay Szilárd prezentációjá-
ban vázolta, milyen feladataik 
voltak a tervezés során, a ke-
rület földrajzi tulajdonságai, 
illetve a beépítettség miatt 
milyen problémákkal kellett 
megküzdeniük. A cél az volt, 
hogy a már meglévő kerékpá-
rútszakaszokat a jövőben ösz-
szekapcsolhassák egymással, 
kialakulhasson Újbuda kerék-
páros hálózata.

Barna Zsolt elmondta, hogy 
a tervezett hálózat jelentős ré-
szét négy–hét éven belül meg 
lehet valósítani. A tíz éven 
túli tervek között szerepel-
nek a vasútvonalak mentén 
kialakított gyorsforgalmi ke-
rékpárutak, valamint a Buda-
pestet a Balatonnal összekötő 
bicikliút is. A beruházás kon-
centrál a csomópontok fejlesztésére, a mobilitási pon-
tok bekapcsolására, és odafigyeltek a kerékpártárolók 
létesítésére is.

Az újbudai lakosok főként a kerékpáros hálózat ki-
alakítása nyomán életbe lépő sebességkorlátozásokról, 
forgalomtechnikai, tárolási megoldásokról érdeklőd-
tek. A szakértők elmondták, hogy a kerékpártárolók 
létrehozása sok nehézségbe ütközik, főleg a főváros 
tulajdonában lévő területeken, több tucat ilyen létesít-
ményre volna szükség Újbudán, hogy a kerékpáros inf-
rastruktúra működőképes lehessen. 

Kádi Gergely a csomópontok biztonságosabbá téte-
lével kapcsolatban elmondta, a Közlekedéstudományi 
Intézettel is egyeztetni fognak, hogy csökkenthessék 
a balesetek kockázatát. 

Sok kommentelőt nyugtalanítanak a járdán közleke-
dő kerékpárosok, különösen ott, ahol már kijelölt sáv-
ok állnak rendelkezésre. Orosz Anna elmondta, hogy 
az elmúlt hónapokban több táblát is kihelyeztek ezeken 
a helyszíneken, hogy felhívják a bringások figyelmét, 
ne használják a járdákat. Az alpolgármester szerint 
további szemléletformálásra is szükség lesz ahhoz, 
hogy fejlődjön a közlekedési kultúra. Ennek érdekében 
az önkormányzat iskolai tájékoztatókat tervez a közel-
jövőben. Budaörssel is tervezik a közvetlen kerékpáros 

összeköttetést, erre több megoldás is 
kínálkozik a szakértők szerint.

A fórum egyik neuralgikus pontja 
a biciklisek és az autósok közötti szem-
benállás volt. Sokan felvetették a Bar-
tók Béla úton kialakított kerékpársáv 
miatt kialakult dugókat, a felszíni 
tömegközlekedés lassulását. Orosz 
Anna alpolgármester jelezte, küzdenek 
ezekkel a gondokkal, de a hosszú távú 
cél mindenképpen az, hogy minél több 
embert rávegyenek a tisztább levegőt 
is eredményező kerékpáros közleke-
désre. Szó esett a Hamzsabégi sétány 
vasúti fejlesztéséhez kapcsolódó lehe-
tőségekről is. Itt a tervek szerint több 

helyen átjárhatóvá válna a vasúti töltés a biciklisek, 
gyalogosok részére, és szeretnének külön kerékpáruta-
kat is létrehozni a gyalogosok komfortérzetének javítá-
sa, a balesetveszély mérséklése érdekében.

Az elektromos rollerek infrastruktúrájának fejlesz-
téséről is érkeztek kérdések. Kádi Gergely elmondta, 
hogy az önkormányzat támogatja az új töltőállomások 
létesítését Újbudán, hiszen ez az alternatív közlekedési 
mód egyre népszerűbb a kerületben is, de még kevés 
mobilitási pont áll a lakosság rendelkezésére.

Újbuda

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

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

ÚJBuDAI ÖNKéNTES KOORDINáCIóS éS MóDSzERTANI KÖzPONT
Ügyfélfogadási idő:  

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

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő:  

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

További elérheTőségeink
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

VIGYÁZZ 
A GYALOGOSRA! 

HASZNÁLD 
A BICIKLIUTAT! 



 | 2020. augusztus 12. | 14 15 | 2020. augusztus 12. |  

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi ba-
bákról készült fényképeket. A fotó kat elektronikus 
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kér-
jük. A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. A rovat-
ban megjelenő kisbabák családjainak a Dermedic  
Hungary 1 db tetszőlegesen választott Dermedic  
Linum Emolient Baby babaápolási dermokozmetikumot 
ajánl fel. Bővebb információ a Dermedic Linum Baby 
babaápolókról a www.fullcosmetix.hu weboldalon.

új lakóink keresztrejtvény
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Helló nagyvilág! 
2020. június 10-én 
láttam meg a napvi-
lágot, és szüleimtől 
a Gergő nevet kap-
tam. Testvéremet, 
Benit nagyon szere-
tem, mindig hoz vala-
mi játékot az ágyam-

ba, hátha tudunk valamit közösen játszani. Imádok 
fürdeni, de persze enni és aludni is. Ha azt látom, 
hogy anya és apa nagyon ki van pihenve, akkor sű-
rűbben ébresztem őket az éjszaka folyamán. Szeretek 
itt lenni közöttük, csak azt a fránya zoknit ne kellene 
állandóan hordanom. Nem tudom, ki lehet az a Fradi, 
de már nagyon megismerném őt is, apa olyan sokat 
emlegeti.

Vecseri Toma va-
gyok, 7 hónapos 
kisfiú. A bátyám-
mal és szüleim-
mel élek Gazdag-
réten. Szeretem 
nézni a testvére-
met, aki sokszor 
m e g n e v e t t e t . 
Legjobban a le-
vegőn alszom. Most ismerkedem a gyümölcsökkel. 
Sokat kirándulunk, és már strandon is voltunk.

Halihó Újbuda! Gáspár 
Villő Mária vagyok, 
és 2019. március 16-án 
jöttem a világra a Szent 
Imre Kórházban! 

Használjuk ki a nyári 
gyümölcsszezont!
A szezonális zöldségek-
nek és gyümölcsöknek 
az a fő előnye, hogy ilyen-
kor a legtápanyagdúsab-
bak. Arról nem is beszél-
ve, hogy a legkönnyebben 
elérhetők. Nyáron érdemes 
kihasználni, hogy dúská-
lunk a gyümölcsökben, 
és minél többféleképpen 
tudjuk felhasználni őket. 
Fontos tudni, hogy hőke-
zelés hatására veszítenek 
vitamintartalmukból, így 
ha lehet, inkább nyersen 
salátákban, főzés nélküli 
krémlevesekben használ-
juk fel őket.

Parcsetich Ernő, a Vak-
Varjú étterem séfje elhozta 
kedvenc, percek alatt össze-
dobható őszibarack-krém-
levesét, melyet trópusi 
mangó- és ananászsalsával 
tett különlegessé. Ráadásul 

főzés nélkül elkészíthető, 
így tökéletes a forró au-
gusztusi napokra.

Hozzávalók:
• 1,2 kg őszibarack
• 3 dl joghurt
• 2 dl görög joghurt
• 15 dkg cukor
• 1 db mangó
• 1 db kicsi ananász
• 10 dkg lime 

Elkészítés:
A barackokat megmos-
suk, óvatosan meghámoz-
zuk, majd egy mélyebb 
tálba tesszük. Hozzáad-
juk a kétféle joghurtot, 
a cukrot, és botmixerrel 
krémesre turmixoljuk. Ha 
kell, átszűrjük, pár órára 
hűtőbe tesszük. A mangót 
és az ana nászt meghámoz-
zuk, majd apró kockákra 

vágjuk. Egy tálban ösz-
szekeverjük, meglocsoljuk 
a lime kifacsart levével, 
aztán szintén a hűtőbe tesz-
szük, míg lehűl.

Tálaláskor a leves kö-
zepére halmozzuk és friss 
mentalevéllel díszítjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Radnóti Miklós: Augusztus c. költeményéből (a Naptár 
ciklusból) idézünk 4 sort.

Vízszintes: 1. Varjúbeszéd. 3. Az idézet első sora (N, 
N). 10. Kripton vegyjele. 12. Kedveskedő megszólítás. 13. 
Afrikai főváros. 15. Továbbá. 17. Bankó közepe! 18. Na-
gyon, spanyolul. 20. Előtagként a vele összetett dolog elő-
zetes voltát jelöli. 21. Akarat. 24. Az idézet második sora 
(Z, T, T). 26. Japán híradástechnikai márka. 27. Képes rá. 
28. Vissza: kázus. 29. Politizálni kezd! 30. Szégyenkezik. 

32. Egy szó, mint száz. 34. Sőt betűi keverve. 36. Romhány 
határai! 37. Hálával emleget. 39. Fogoly. 41. Európai nép. 
43. Római kori város Tác határában. 46. Sorrend jelölésé-
re szolgáló numerus. 48. Ellenértéket feltüntet. 49. Tűz-
fészek. 51. Halfajta. 52. Kiejtett betű. 53. Saláta egynemű 
betűi. 55. Dél-afrikai sportjel. 57. Férfi énekhang. 59. Leb-
stück Mária. 61. Óta betűi keverve. 63. Angyalrang. 65. 
Zola-hősnő. 71. Elnyer páros betűi. 72. Vízinövény. 73. … 
et moi (Géraldy). 74. Nobélium és oxigén vegyjele. 75. Idén 
egynemű betűi. 76. Bud Spencer egyik leghíresebb szerepe. 

78. Vulkanikus japán sziget, a Rjúkjú-szigetek tagja. 81. 
Egyszerű gép.

Függőleges: 1. A szabadba. 2. Rácz Aladár. 3. Költő 
és népmesegyűjtő (keresztnévvel). 4. Bécsi kéz! 5. Érte-
kezlet, idegen eredetű szóval. 6. Rügy szélek! 7. Somogy 
megyei község. 8. Csodálkozik. 9. Gyík páros betűi. 10. 
Túlsodrott, összeugrásra hajlamos, durva fonal. 11. Ne-
hézkesen ír. 14. Északír fegyveres szervezet. 15. Az idézet 
harmadik sora (L, M). 16. A Kovászna megyei Coșeni ro-

mán falu magyar neve. 
19. Azonos betűk. 22. 
Bánatos részlet! 23. 
Török nyelvű nép, 
amely beolvadt a ma-
gyarságba. 25. Egykori 
mértékrendszer betűje-
le. 31. Rebellis részlet! 
33. A madarak királya. 
35. Évszak. 38. Rejt. 
40. Csomó. 42. Egyik 
határvárosunk lakója. 
44. … Hafun, Afri-
ka legkeletibb pontja. 
45. Othello népe. 47. 
Kaszáló. 50. Kis Csa-
ba. 54. Lett ex-sakk-
világbajnok (Mihail). 
56. Össze-vissza rak! 
58. Nitrogén és alu-
mínium vegyjele. 60. 
További. 62. Magyar 
származású olasz szob-
rász (Amerigo). 64. Sós 
szemváladék. 66. He-
vesen ide-oda mozgat. 
67. Az idézet negye-
dik sora (É, A, É, T). 
68. Mocsár, angolul. 
69. Dél-afrikai telepü-
lés Western Cape tarto-
mányban (ZOAR). 70. 
El. 76. Ó-egyiptomi 

napisten. 77. Zeneművek címében található rövidítés. 79. 
Indium vegyjele. 80. Antonov felségjele. 

Beküldendő: vízsz. 3., 24., függ. 15. és 67. Beküldési hatá-
ridő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, 
Pf.: 135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 
13. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Megérett 
a búza, sárgul a kalásza, piroslik a szeme, kész az aratásra. 
Nyertese: Sándor Ágnes, 1117 Budapest, Szerémi sor. Nye-
remény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombo-
lyai u. 5.) vehető át.

István koronázását 1000 karácso-
nyára vagy 1001. január 1-jére teszik 

a források. Akkor miért augusztus 20-án 
ünnepeljük az államalapítást? I. László 
király, aki nagy elődje szentté avatását 
kezdeményezte, szerette volna, ha 
a ceremónia István halálának évfordu-
lójához kötődik. Augusztus 15. viszont 
Nagyboldogasszony napja, amely olyan 
kiemelt egyházi ünnep, hogy ezt nem 
adhatták át Szent Istvánnak. Ezért I. László 
a szentté avatás részeként öt nappal 
később, 1083. augusztus 20-án nyittatta 
meg István sírját, ez került be az egyházi 
naptárba Szent István-napként. Augusztus 
20-a tehát vallási ünnepként indult, Mária 
Terézia idején állami ünnep is lett, 1891. óta 
pedig munkaszüneti nap.

Iskola, templom és kórház is viseli a nevét. Rövid 
élete is elég volt ahhoz, hogy beírja magát 

a történelemkönyvekbe a tragikus sorsú első magyar 
királyfi, Szent Imre. Összeállításunkban róla, nevelőjéről, 

Gellértről és édesapjáról, Szent Istvánról emlékezünk meg. 

Szent Imre herceg 
kultusza már a 20. század 
elejétől különös jelen-
tőségű volt Kelenföld-
Lágymányos térségében. 
A szoborcsoporttal  
szemközti útvonal  
(a mai Villányi út) 1929 óta 
a Szent Imre herceg útja 
nevet viselte. Az 1930-ban 
létrehozott XI. kerület hiva-
talos neve 1934-től 1950-ig 
Szent Imre város volt, 2007-
től egy része újra felvette 
a Szentimreváros nevet.
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FUTÁS
A Castor SE sportolója, a kerü-
leti születésű Vásárhelyi Máté 
kiválóan szerepelt a hegyi futó 
országos bajnokságon, amivel 
kvalifikálta magát az idei U17-
es és U20-as világbajnokságra. 
Korosztályában az első, az ab-
szolút rangsorban az 5. helyen 
végzett.

VÍZILABDA 
Veretlen a második csoportkör 
után is az OSC-Újbuda a Ma-
gyar Kupában. A szegedi cso-
portkörben a házigazdák mel-
lett a Debrecent és a Szentest is 
nagy arányban győzték le, majd 
Tatabányán csak a BVSC-vel 
játszottak szoros mérkőzést. 
A PVSK-t 10, a hazaiakat 12 
góllal verték.

TRIATLON
Megismételte tavalyi sikerét 
a Team Újbuda SE vegyes vál-
tója: újra elhozta a bronzérmet 
az országos bajnokságról. Pesz-
leg Dominika, Wágner Tamás, 
Bragmayer Zsanett és Mészáros 
Viktor 1:42:48-as idővel a Bu-
daörs és a PSN Zrt. csapata tár-
saságában állhatott a dobogóra. 
Bragmayer Zsanett pár nappal 
korábban a tatai Triatlon OB-n 
női egyéni bajnok lett 2:04:38-
es idővel.

LABDARÚGÁS
Megtartották a sorsolást 
az MLSZ-ben. A Kelen SC NB 
I-es női csapata augusztus 15-
én lép először pályára – Szom-
bathelyen, a Haladás ellen – 
a Simple Női Ligában.

Sporthírek

Sport-
napok

AUGUSZTUS 8-16.
Fuss be hozzánk

szombattól a következő
hét vasárnapjáig!

 *Az akció 2020. augusztus 8-tól 16-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
A kedvezmények boltonként változnak.

70%
akár

kedvezmény*
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Történelmi sikert ért el 
tavaly a magyar női jég-
korong-válogatott, ami-
kor a női IIHF divízió 
I-es jégkorong-világ-
bajnokság megnyerésé-
vel, Pat Cortina irányí-
tása alatt, kiharcolták 
az A csoportos vb-rész-
vételt. Az eredményt 
idén megkoronázhatták 
volna egy szép szerep-
léssel Kanadában, de 
a világbajnokságot a jár-
vány miatt jövő tavaszra 
halasztották. A jégkorongszövetség minden-
esetre kihasználja a meghosszabbított fel-
készülési időt, a csapat élére a kanadai Lisa 
Haleyt hívták szövetségi kapitánynak, hogy 
a világbajnokságra és a 2021-es olimpiai 
selejtezőre felkészítse a magyar lányokat. 
Haley a kanadai női felnőtt válogatottal má-
sodedzőként Szocsiban olimpiai aranyérmet 
nyert, és dolgozott a 2012-ben világbajnoki 
címet szerző kanadai gárda stábjában. Mun-

káját a két hazai élcsapat edzője, Kis András 
(MAC) és Mika Väärälä (KMH) is segíteni 
fogja. 

A július 30-án kezdődött edzőtáborba négy 
kapus, 12 hátvéd és 21 csatár kapott meghí-
vót. A női válogatott tagjait főként a két új-
budai székhelyű együttes, a MAC és a KMH 
legjobbjai közül válogatta ki az új szövetségi 
kapitány, de ferencvárosi, győri, debreceni 
klubokban játszó tehetségek is érkeztek a Tüs-

kesátorba. Hozzájuk folyamatosan csatlakoz-
nak majd az idegenlégiósok és a kanadai szü-
letésű kerettagok is. 

Bár a válogatott tagjait megviselte, hogy 
egy évvel elcsúsztatták a világbajnokságot, 
most már látják a pozitívumokat is: kaptak egy 
kis extra időt, hogy még jobbak lehessenek, 
és a Lisa Haley is csak így tudott csatlakozni 
a felkészítésükhöz. 

D. B. S.

Lisa 
Haley

A Tüskesátorban készülnek  
a női jégkorongozók a vb-re 


