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Kezdődik
az iskolaév

Újbuda kiáll
az egyenjogúság
mellett
Egy hétig a szivárványos
zászló is lobog
az önkormányzat előtt

2

Szigorú protokollok védik
a gyermekek egészségét
Szeptember 1-jén normális rendben kezdődik az iskolai tanév, de a koronavírus-járvány miatt mind a tanárokban, mind a szülőkben számos kérdés, aggodalom merülhetett fel a szünet alatt. Hosszas várakozás
után egy lépéssel közelebb kerültünk a válaszokhoz:
augusztus 17-én este megkapták a közoktatási intézmények vezetői az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) a járványügyi intézkedési tervet. A 70
pontos protokoll szabályozza az iskolákban a higiéniai követelményeket, a közösségi terek használatát,
javaslatot tesz az osztálykirándulások szervezésére,
és ajánlásokat fogalmaz meg arra is, hogyan oldják

meg az iskolákban a tanulók biztonságos
távolságtartását. A maszk hordása opcionális marad, és a tesztelésről sem esik sok szó
a minisztériumi anyagban.
Hasonló, talán még szigorúbb szabályrendszer alapján készülnek fel az őszre az újbudai fenntartású óvodák és bölcsődék is, egy
nagyon fontos különbséggel: a teljes körű
biztonság érdekében a kerületi gyermekintézmények összes dolgozója ismét koronavírusteszten esik át.

Huszonhat új fa
Gazdagréten

Cikkeink a 3., a 8. és a 9. oldalon
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A Főkert csak a beteg,
balesetveszélyes fákat
távolítja el

Biztonságosan és
gyorsan szűrnek

Sena

Újbudán nyílt meg
a második fővárosi áthajtásos Covid-tesztpont

Az Irie Maffia énekesnője tradíciókról,
anyaságról, nyitottságról és zenéről

Kevesebben vannak, és mindenkinek juthat éjszakai szállás

Mi a szép szóban hiszünk
Kevesebb hajléktalan él ugyan az utcákon, mint
pár éve, de ettől a helyzet még nem egyszerű
– állítja Biró Péter, a Máltai Szeretetszolgálat
Rimaszombati úti Szociális Központ Szociális
Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált
Intézményének vezetője. A szakembert arról is
kérdeztük, mit lehet azzal tenni, aki inkább kint
éjszakázik, még akkor is, ha van szálláson hely.

A hajléktalanokkal hivatásszerűen foglalkozók is tapasztalják, vagy csak mi, járókelők, hogy mintha az elmúlt hónapokban sokkal több volna az otthontalan a közterületeken egész
Budapesten és itt, Újbudán is?
Egyáltalán nem. Sőt. A mi adataink szerint az elmúlt években
folyamatosan csökkent a hajléktalanok száma a fővárosban, de
főleg itt, a kerületben. Ma már 40 százalékkal is kevesebben vannak, mint mondjuk három éve.
Folytatás az 5. oldalon

7

Már lehet nevezni
a 32. halászléfőző
versenyre

16
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Felújítják
a Szent Imre
Kórházat

A felújítás során speciális festést
kapnak az intézmények belső terei, megújulnak a várótermek,
kórházi szobák, a kezelőhelyiségek padlózatai, falai – számolt be
az MTI. A betegmosdók új burkolatokat, szanitereket kapnak,
kiemelt figyelemmel az érintésmentes csaptelepekre, a kézszárító és fertőtlenítő berendezésekre

Újbuda
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Uniós
és állami forrásból

HITELLEHETŐSÉG
MIKRO VÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és forgóeszköz-ﬁnanszírozásra,
kezdő egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.
A hitel ﬁx kamatozású, az ügyleti kamat
jelenleg 3,9 %
- Maximális összeg: akár 2 x 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év/3 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap
- 0%-os önerővel, előﬁnanszírozás mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is
Gyors ügyintézés, maximum 3 héten belül döntés!

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel.: 06-20/290-3970 • www.nmrva.hu

Újbuda vezetése úgy döntött, hogy
a Budapest Pride hetében, augusztus
17–23. között kihelyezi a szivárványos
zászlót az Önkormányzat bejárata elé.
Ezzel is azt kívánja szimbolizálni, hogy
kiáll az egyenjogúság mellett.
„Minden kisebbséget megilletnek bizonyos jogok,
legyen az vallási, nemzeti vagy bármilyen egyéb kisebbség, így a székely zászló is továbbra is kint marad. Meggyőződésünk, hogy mások jogai nem korlátozódnak azáltal, ha ezen közösségek tagjai egyenlő

jogokat szereznek, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a szivárványos zászló megosztó, sokakat akár meg is botránkoztathat. Ezúton szeretnénk
megköszönni a türelmet és elfogadást azok részéről,
akik nem értenek egyet a zászló kihelyezésével,
vagy az üggyel, amit a zászló szimbolizál.” – áll
az önkormányzat közleményében.
Hasonlóan a fővárosi vagy a ferencvárosi önkormányzat előtt kihelyezett szivárványos zászlóhoz,
augusztus 18-án az újbudait is eltulajdonították
az LMBTQ közösség egyenjogúságának ellenzői.
A zászló a közjáték után néhány óra múlva ismét kikerült az épület elé.

kék hírek
ELFOGTÁK
A KIFOSZTÓT

Augusztus 9-én hajnalban a XI. kerületi rendőrök elfogták B. Dávidot,
aki a 4-es villamoson egy alvó utas
zsebeit átkutatta, majd elvette a pénztárcáját. A gyanús férfira a villamosvezető figyelt fel, ő értesítette a rendőröket,
akik az Újbuda Központ végállomáson
elfogták a kifosztót. Sokat segített, hogy
a villamos kamerái rögzítették a bűncselekményt.
Az újbudai nyomozók kihallgatták, majd gyorsított eljárásban állították bíróság elé az elkövetőt.
A húszéves B. Dávid egy hónapja szintén kifosztás miatt állt bíróság előtt, akkor egy év szabadságvesztésre ítélték, másfél évre felfüggesztve.
Most az akkor kiszabott ítéletet is le kell ülnie, így
két évre vonul börtönbe.

A RENDŐRSÉG TANÁCSAI
ZSEBLOPÁS ELLEN

Vigyázzon, a zsebtolvaj nem üres zsebre megy!
Tudja, hol van a pénztárcája? Ellenőrizze, őrizze
értékeit, vigyázzon rájuk! Ismerje fel az elkövetési
módszereket, az elkövető személyeket!
A zsebtolvajok módszerei:
Lökdösődés, tülekedés
Közlekedési eszközökre fel-, illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a szoros
testi érintkezést kihasználva próbálják elemelni
a pénztárcákat, egyéb értékeket.
Álcázó tárgy
Kezükben reklámszatyrot, újságot, kabátot, pulóvert vagy más tárgyat tartanak, annak takarásában igyekeznek a táskák, zsebek tartalmát átkutatni vagy társaik mozdulatait fedezni.
Zsebre dugott kéz
Zsebre dugott kézzel állnak a kiszemelt áldozat
mellett, és kivágott zsebükön keresztül kinyúlva
kezdenek a táskájában keresgélni.

Láthatóság, könnyű célpont kihasználása
A vállon hordott vagy a földre helyezett táskából, kosárból, illetve a ruházat külső zsebeiből kiveszik a kinézett
tárgyat. A zsebtolvajok könnyű prédának tartják a cipzáras, mágneszáras
táskát, a csatos kivitelűvel nehezebben
boldogulnak.
A zsebtolvaj soha nincs egyedül. A legtöbb
esetben a bűnelkövetők munkamegosztásban tevékenykednek.
Elterelő: eltereli az áldozat figyelmét.
Fedező: a potenciális áldozat mellett eltakarja
a tolvaj kezét.
Jelző: kiszűri a tömegből azokat, akik figyelik
őket.
Értékmentő: a lopást követően a helyszínről eltünteti a megszerzett tárgyakat.
Hét tanács a zsebtolvajok ellen:
• Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas
helyen tartózkodik vagy utazik! Ajánlott válltáskáját maga előtt tartva közlekedni.
• Ne tartson okmányokat, értékeket táskája külső
zsebeiben!
• Ne tegye egy helyre a pénztárcát, az okmányokat, a lakáskulcsot, a mobiltelefont!
• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye
le táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba. Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!
• Ismerje fel a módszereket, az elkövető személyeket a fenti felsorolás alapján.
• Ha gyanúsan viselkedő személyt lát, ellenőrizze
értékeinek meglétét!
• Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek
segítségét, értesítsék a rendőrséget!
Ne fordítson hátat, ha zseblopást észlel, mert ön
is lehet érintett! Ne feledje: nemcsak a zsebtolvaj, ön sincs egyedül! Rendőri intézkedést igénylő
esetben hívja a 112-es segélyhívót.
ORFK

Szeptember 1-jén normális rendben kezdődik
az iskolai tanév, de a koronavírus-járvány
miatt mind a tanárokban, mind a szülőkben
számos kérdés, aggodalom merülhetett fel
a szünet alatt. Hosszas várakozás után egy
lépéssel közelebb kerültünk a válaszokhoz:
augusztus 17-én este megkapták a közoktatási intézmények vezetői az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) a járványügyi
intézkedési tervet.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által közzétett protokoll alapján
többek között az iskolákban mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni,
ehhez a fenntartónak kell adnia a megfelelő
szereket. Az oktatási intézményeket csak
egészséges, tünetmentes gyermekek és dolgozók látogathatják, a szülő köteles értesíteni
az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú merül fel vagy igazoltan fertőzött.
Az osztálytermekben lehetőség szerint
gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, akár nagyobb termek, más helyiségek
bevonásával, a szükségtelen bútorok tan-

termen kívüli elhelyezésével. Az osztályok
teremváltása között felületfertőtlenítést kell
végezni. A közösségi terekben annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen
a másfél méteres távolság. Ha ez nem lehetséges, az általános iskola felső tagozatában
és a középiskolákban javasolt a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése. (A maszk viselését
a tanítási órákon, foglalkozásokon nem tették
kötelezővé.) A testnevelésórákat az időjárás
függvényében szabad téren javasolják megtartani, minimalizálva a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Az osztálykirándulások esetében kérik az intézményeket, hogy
azok megtartását fontolják meg, de mindenképpen belföldi úti célokat válasszanak.
A protokollban a koronavírus-tesztelésről
nem sok szó esik, a dolgozók vagy tanulók
pozitív tesztje esetén a munkarend megváltoztatását a Nemzeti Népegészségügyi
Központ, az operatív törzs és az Emmi hatáskörébe utalja. A tantermen kívüli digitális
munkarend eseti bevezetéséről az operatív
törzs dönt. Ha egy iskolában ezt átmenetileg

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elfogadhatatlannak
és elégtelennek tartja az intézményvezetőknek megküldött járványügyi
intézkedési tervet – közölte Kásler Miklóshoz intézett nyílt levelében
a szakszervezet.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a terv olyan előírásokat fogalmaz meg,
amelyekhez nem teremti meg a feltételeket, a maszkviselést pedig csak ott
ajánlják, ahol nem lehet betartani a másfél méteres távolságot. Országszerte
alig vannak olyan tantermek, ahol ezeket a szabályokat be lehetne tartani –
mutattak rá.
A megnövekedett feladatokat nem tudják a humánerőforrás-hiányos
intézmények ellátni – figyelmeztetett a szakszervezet, kiemelve a pedagógiai
asszisztensek és a takarítók hiányát. A teszteléssel kapcsolatban a PDSZ
hangsúlyozza: tesztelés nélkül a tünetmentes, ám hordozó gyermekek veszélyt
jelentenek az iskolai közösségekre, de akár saját családjaikra is. A kormányzat
alapvető kötelezettsége lenne egy jól átgondolt tesztelési program átfogó
alkalmazása – erről azonban szó sincs a dokumentumban.
Az érdekképviselet szerint a kormány elsődleges célja az volt, hogy kiskorú
gyerekek ne maradjanak otthon. Továbbra sem kívánják támogatni sem
a munkáltatókat a kieső munkaerő és bevételek miatt, sem pedig a munkavállalókat, hogy gyermekeik biztonságban maradjanak a járvány idején. Ehelyett
olyan terekbe és körülmények közé terelik a gyerekeket és a közoktatásban
dolgozókat, amelyekben az alapvető biztonsági előírásokat sem képesek
biztosítani.

Le lehet szállítani
a maszk nélküli utast

A Covid-19 járvány veszélye
miatt a fővárosi közösségi
közlekedési járatok utasai
továbbra is kötelesek maszk
kal, annak hiányában
kendővel, esetleg sállal
eltakarni az arcukat, már
a megállókban is – figyelmeztetett a Budapesti
Közlekedési Központ
(BKK).

A kötelező maszkviselésről szóló
kormányzati és fővárosi rendelet
érvényben van, betartására a BKK
minden rendelkezésre álló felületen felhívja a figyelmet. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban lazult
a maszkviselési fegyelem. Míg a szabály
bevezetésekor a budapesti utasok közel
100 százaléka betartotta az előírásokat,
a BKK nem reprezentatív felmérése szerint augusztus közepén 85 százalék körül
mozgott ez az arány. A maszk használatát
elsősorban az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják
az utasok figyelmet a szabály betartására.

el kell rendelni, ott a gyermekfelügyeletet
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.

Biztonságban kell éreznie
magát a gyereknek

– A szeptemberi iskolakezdésre szinte
az utolsó pillanatban érkezett meg az ígért
protokoll, ami iránymutatást adhat, milyen
óvintézkedések mellett érdemes megkezdeni a tanévet – mondta el lapunknak Kerényi Kata gyakorló középiskolai tanár és oktatási szakértő. Az intézményeknek nagyon
kevés idejük maradt felkészülni, így érthető, ha lesznek eltérések abban, ki mennyire
tud megfelelni a szükséges minimumnak.
Most előnybe kerülnek azok az iskolák,
ahol eleve kisebb csoportokban dolgoznak a diákokkal, illetve sok online eszközt
használnak: ezek talán biztonságosabb helyek járványügyi szempontból, mint a nagy
létszámú intézmények. Közben bármikor
megtörténhet, hogy részben vagy teljes
munkaidőben, akár egyik napról a másikra
át kell majd állni az online térben történő
oktatásra. Ez akár lehetőségként is kezelhető egy rugalmasabb rendszerben – a most

bevezetett új Nemzeti Alaptanterv viszont
nem ezt a szellemiséget sugallja. Az ebből
fakadó ellentmondásokra jelenleg nincs
megoldás, de abban lehet bízni, hogy az iskolák a gyerekek egészségét fontosabbnak
tartják a tantervek betűhíven követésénél,
ha esetleg választani kell a kettő között.
A legfontosabb, hogy mindenki, aki beteszi a lábát egy oktatási intézménybe, legyen
az gyerek, tanár vagy szülő, biztonságban
érezhesse magát. Ezért nagyon lényeges a folyamatos kommunikáció, és ahogy változik
a járványügyi helyzet, a szabályok rugalmas
alakítása. És a gyerekekkel is muszáj beszélgetni! A tavaszi hirtelen iskolabezárások
kapcsán sok szó eset arról, hogy mennyire
megviselte a tanárokat, mennyire túlterhelte
a szülőket, és milyen nehéz volt haladni a tananyaggal. De arról nagyon kevesen beszéltek,
hogy a gyerekek hogyan érezték magukat,
és az ő félelmeik, bizonytalanságaik most
hatványozottan fognak megjelenni iskolakezdéskor. Ha valaki úgy érzi, nem vigyáznak
rá, akkor nem fog tudni tanulni. Az iskolának
pedig mégiscsak az a dolga, hogy a gyerekek
biztonságos fejlődését segítse elő.
Újbuda

Folytatódik a Sas-hegy rendbetétele

Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen
kívül hagyja, az utazási feltételek szerint
kizárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból – emlékeztetett a BKK. (A hatályos
üzletszabályzat szerint kizárható az utazásból az, aki „magatartásával, tevékenységével
MTI/Vajda János

Egy hétig a szivárványos zászló is lobog
és a toalettek higiéniai biztonságára. A programra összesen 60
milliárd forintot szán a kormány,
a Magyar Közlönyben megjelent
határozat értelmében lehetőség
szerint európai uniós forrásból. A munkák előkészítésére
és elvégzésére a Pénzügyminisztérium alá tartozó Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóságot jelölték ki, tehát mindez nem a kórházak feladata és hatásköre lesz.
A kormány év elején még országos kórházfelújításokat tervezett.
Orbán Viktor miniszterelnök a január 9-i kormányinfón jelentette
be, hogy „minden három évnél
régebben felújított kórházban minden kórtermet, minden várótermet
és ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani, és amíg
ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket nem tudunk
támogatni”. Az EMMI akkori
felmérése szerint ez mintegy 140
milliárd forintba került volna.

Iskolakezdés: 70 pontos
minisztériumi protokoll
Van terv, de az aggodalmak nem csökkentek

Újbuda kiáll
az egyenjogúság mellett
Tizenhét budapesti
kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány
a koronavírus-járvány
esetleges második
hullámára készülve –
jelentette be az emberi
erőforrások minisztere, Kásler Miklós.
Az érintett intézmények
között van az újbudai
Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház is.
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vagy állapotával a közlekedés biztonságát,
saját és utastársai testi épségét, egészségét,
a jármű vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti” – a szerk.).
Az ellenőrök is kötelesek maszkot viselni, a járművezetők azonban nem, mert legtöbbjük zárt vezetőfülkében ül. Ha viszont
utasok közé mennek, akkor nekik is maszkot kell felvenniük.
BKK/Újbuda

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Sas-hegyen LIFE
pályázat részeként élőhelykezelést végez a hegy déli oldalán.
A lakosság körében végzett egyeztetés és igényfelmérés után
a hegylábi részen szeptemberben folytatják a munkát. A cserje-visszaszorítás után készül el a sétautak felújítása, a kerítés
áthelyezése, valamint a padok, asztalok, ismeretterjesztő táblák
kihelyezése. A fejlesztésről részletesebben ezen a linken olvashatnak:
ujbuda.hu/sashegy
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Sok elemében változott a Nagyszeben téri átalakítás

Egy beteg fa helyére célszerű
egészségeset ültetni
Újabb egyeztetést tartottak
a Nagyszeben tér melletti
zöld terület rehabilitációjáról.
A Főkert Zrt. állami beruházással több fitneszparkot alakít
ki a fővárosban, itt azonban –
mint előző számunkban röviden
beszámoltunk – a gazdagrétiek
egy csoportja nem szeretne
változást.

ző számunkban említett „közel 200-at”, mint
arra és az azóta megváltozott látványtervre
a fejlesztés egyik helyi ellenzője, Kocs Kristóf gimnazista felhívta a figyelmet –, és szeretnék megakadályozni a park átalakítását.
Azzal érvelnek, hogy Gazdagréten már több
sportolásra alkalmas park is létesült, a főváros kezelésében álló szóban forgó terület
az egyetlen olyan egybefüggő zöld, árnyékos

nevezte, hogy az elmúlt időszakban – részben a koronavírus-járvány miatt – a gazdagrétiek kevés információt kaptak a beruházásról, a januári után nem tudtak újabb
lakossági fórumot tartani. – Sokan joggal
érzik azt, hogy nem voltak megfelelően tájékoztatva – fogalmazott az önkormányzati
képviselő. Bedő Dávid szerint lehetséges,
hogy az átalakítás egyes elemeit még módo-

ikat, és elmondta, hogy a főváros, valamint
Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor is
mindent el fog követni annak érdekében,
hogy természetközelibbé tegye a sportpark
projektet. – Sok ellenző átverve érzi magát – mondta lapunknak Gadó –, azt hiszik,
most letarolják kedvenc parkjukat, pedig
erről szó sincs. Az eredeti tervek a közösségi tervezés során sokat szelídültek, itt nem

Augusztus 6-án Bedő Dávid önkormányzati képviselő, a Főkert Zrt. részéről Tora
Péter vezérigazgató-helyettes, valamint
Biró Borbála zöldfelület-fejlesztési osztályvezető, dendrológus, a főváros részéről
pedig Gadó György Pál természetvédelmi
szakreferens tájékoztatta a gazdagrétieket
a park átalakításának részleteiről.
Tora Péter elmondta, hogy már több ilyen
sportparkot átadtak a Budapest Sportfőváros program részeként, a lakosság mindenhol örömmel fogadta ezeket. Újbudára kettő is jutott belőlük: a Függetlenségi
park és az Egyetemisták parkja, amelyeket
a sporteszközök mellett telefontöltésre is
alkalmas okospaddal, ingyenes wifivel,
csomagmegőrzővel, ivókutakkal, nyilvános vécékkel láttak el.

A Gazdagréten élők azonban aggódnak
a beruházás miatt. A biztonsági előírások
miatt körbezárt terület, a munkagépek megjelenése sokakban keltett ellenérzést, ráadásul a járványügyi veszélyhelyzet alatt nem
lehetett újabb lakossági fórumokat rendezni,
hogy folytatódjon a közösségi tervezés.
A tervezett futókört már a télen tartott lakossági fórumokon elvetették, a beruházó
– figyelembe véve a parkot szeretők elvárásait – csak néhány kültéri fitneszeszközt
telepítene oda, hogy a pályázatban vállaltaknak megfelelhessen. A fejlesztés során
hét balesetveszélyes fát vágnának ki, 35-öt
meggyógyítanak, továbbá 26 új fával, öt
gyümölcsfával, évelő cserjékkel gazdagodik majd a terület a tervek szerint.
A rehabilitációt ellenzők több mint 250
aláírást gyűjtöttek pár nap alatt – nem az elő-

Kevesebben vannak, és mindenkinek juthat éjszakai szállás

Mi a szép
szóban
hiszünk
Folytatás az 1. oldalról

Akkor megcsal minket a szemünk. Mitől
lettek kevesebben? Hova kerültek?
Dicsekedhetnék is. A mi munkánk eredménye sokban hozzájárult ehhez. Nagyon
jó az úgynevezett elhelyezési arányunk.
Vagyis az utcai szolgálatunk sokuknak talál helyet, ahol az éjszakákat tölthetik.

Képen a változások: a február 8-ai és az augusztus
4-ei Főkert látványterv összehasonlítása

rész a környéken, ahol nincs kiépített infrastruktúra, és ezt sokan szeretik az itt élők
közül. A hely sajátos mikroklímája különösen a nyári melegben fontos, és enyhíti a környezet hőmérsékletét is. Attól félnek, hogy
a rehabilitáció következtében csökkenni fog
a park hőérzetre gyakorolt jótékony hatása.
Sokan azt is sérelmezik, hogy éppen a nyári
időszakban zárták le a zöld területet a felújítás miatt, amikor a legtöbben használnák azt
az itt élők közül.
Bedő Dávid a tájékoztató után elmondta,
úgy érzi, elég sok kételyt sikerült a park
miatt aggódók körében eloszlatni, és a szakemberek számos kérdést megválaszoltak.
A képviselő bízik abban, hogy amikor a közeljövőben átadják a felújított parkot, azoknak is tetszeni fog, akik most aggodalmuknak adtak hangot. Bedő Dávid sajnálatosnak

síthatják, noha a fejlesztés már
elkezdődött. Augusztus első
felében újabb egyeztetés volt
a lakosok tárgyaló delegációja
és a Főkert között.
– A területen 35 olyan fa
van, amelyet a beruházás
idejére kalodáztak, védenek
és a helyükön maradnak –
emelte ki a Főkert osztályvezetője, Biró Borbála. Hét
fát a tervek szerint át fognak
ültetni, további hetet azonban
balesetveszélyesnek
ítéltek
meg a favizsgáló szakmérnökök. A vállalat lehetővé teszi
az itt élőknek, hogy a kivágásra ítélt fákat újra megvizsgálják, akár független
szakértők bevonásával. Biró
Borbála azonban hozzátette:
nem akar illúziókat kelteni,
a másfél évvel ezelőtti vizsgálat óta az érintett fák állapota
nem javult. A szakmérnökök meg akarják
menteni, amit lehet; a park rehabilitációját
úgy tervezték meg, hogy kizárólag azokat
a fákat távolítsák el, amelyek a parkban tartózkodókra veszélyesek lehetnek. Az osztályvezető megígérte, hogy ideális méretű,
szép fákkal pótolják a balesetveszély miatt
kivágottakat.
Gadó György Pál, a Főpolgármesteri Hivatal zöld felületekkel foglalkozó munkatársa is igyekezett megnyugtatni a beruházást
ellenző lakosokat. A Sasadon élő erdőmérnök, Greenpeace-aktivista vette át aláírása-

lesznek sportpályák, csak kis területen lesz
egy szabadtéri fitneszlétesítmény – hangsúlyozta. A kivágandó, balesetveszélyes fákat
az újbudai erdőmérnök is tanulmányozta,
és ő sem lát esélyt a megmentésükre: kikorhadtak, odvasodtak, gombák támadták
meg őket, aszimmetrikusak, dőlnek. Lehet
persze alkudozni, akad köztük olyan, amelyet négy-öt évig még fent lehet tartani, de
be kell látni, egy idő után célszerűbb egy
menthetetlenül beteg fát kivágni, és a helyére egy egészségeset ültetni, mielőtt balesetet
okozna.
D. B. S.

Alig néhány száz méterre a Nagyszeben tértől, új zöld terület
gondozásába kezdtek az itt élő környezetvédők.
– A Szent Angyalok templom mögötti terület fővárosi tulajdonban
van – mondta el a gazdagréti egyeztetés alkalmával Gadó György
Pál, egy elhagyott gyümölcsösről van szó, amelyet lakóparkok
vesznek körül. A 13,3 hektáros területet az erdő kezdi újra birtokába
venni; alsó részén, a Nevegy utcánál most közösségi faültetést
terveznek. Tölgyeket, berkenyéket telepítenének ide, hogy új kiserdő
jöhessen létre Gazdagréten.
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hában, rendesen felöltözve, megmosakodva élnek. Ha szembetalálkoznak az utcán,
legfeljebb annyit gondol róla, hogy egy
szegényebb ember. Ám akik a parkokban
fekszenek, azok sokkal feltűnőbbek.

Az a száz ember, aki kint éjszakázik, azért
marad ott, mert nem találja meg az ellátórendszer, vagy mert nem akar bejönni egy
ilyen helyre? Vagy olyan is
akad, aki annyira antiszociális, hogy be sem fogadnák?
Az a néhány ember
A kerületben két utcai gonlátványos, aki kint marad.
dozószolgálatunk működik,
amelynek az a feladata, hogy
Mi azokon tudunk segíteni,
megkeresse azokat, akik
akik együttműködők
az utcára kerültek. Lehet,
hogy valakit nem találunk
Hol például?
meg azonnal, de egy-két héten belül biztoA kerületben elég szerencsés helyzetben san fel tudjuk mindenkivel venni a kapcsovagyunk e tekintetben. Nekünk is van itt latot. Nem hiszem, hogy volna olyan, aki
éjjeli menedékhelyünk, jó a kapcsolatunk azért alszik az utcán, mert nem talál ránk.
a Menedékház Alapítvánnyal, a Fiatalok Tudják, hogy itt vagyunk a kerületben.
Önsegítő Egyesületével vagy a baptisták Akik kint maradnak,
működtette szállásokkal.
azok a saját akaratukból teszik ezt, nem
Így már értem. Nem kell az utcán élniük, kívánnak behúzódni
már az is nagy eredmény, ha valaki egy sehová sem.
hajléktalanszállón éjszakázhat. De azért
állandó, igazi lakáshoz nem jutnak...
Ha hajléktalanokLegtöbbször így van. Az utcai gondozókal beszélgetek, azt
szolgálatnak az a feladata, hogy abban seszokták
mondani:
gítsen, a hajléktalannak ne az utcán kelljen
azért nem megyek be
éjszakáznia.
szállóra, mert sokan
vannak, rossz a leveMost sokaknak kell? Nincs elég hely,
gő, lopnak. Nem mevagy nem találják meg, hova mehetnéhetek a párommal.
nek? Mert elég végigmenni a Móricz
Van egy kutyám, azt
Zsigmond körtéren vagy a Bertalan Lajos
nem engedik be. És
utca sarkánál, és látjuk, hányan szorulez sok szempontból
tak oda.
érthető is.
Ezek inkább olyan helyek, ahol a nappal- Csakhogy ezek nem
jaikat töltik a hajléktalanok. Akik szállón problémák már. Itt
élnek, azoknak egy része dolgozik, vagy mindenki kap zárható
olyan nappali melegedőbe húzódik, mint szekrényt, tehát a loa miénk, ahol most beszélgetünk. Itt tud pás dolog megoldva.
tisztálkodni, ügyeket intézni, internetezni. Kutya? Sokszor halÉs nyilván mindig maradnak, akik közte- lottuk. Erre vettünk
rületeken ütik el az időt. Aki éjszakai szál- egy kutyakennelt. Páláshoz akar jutni, az a mi segítségünkkel rok? Ez a szálló régen
tud helyet találni magának.
csak férfiszálló volt,
most már hozhatja
Hányan lehetnek a XI. kerületben, akik a párját is. Sokan vanmégis közterületen töltik az éjszakát?
nak? Ez egy 15 fős éjszakai szálló, az azért
Százan talán.
nem olyan túl sok. Szóval, ha valaki ezeket
sorolja annak okán, miért nem jön be, csak
Azt mondja, kevesebben kénytelenek kifogásokat keres.
az utcán élni, mint korábban. Viszont
az utcán járva mégsem tűnik jobbnak Ha valaki nem akar bemenni szállásra,
a helyzet.
mit lehet vele csinálni? A közterület mégMert látványos az a néhány ember, aki kint
sem arra való, hogy ott lakjanak. Volt egy
marad. Mi azokon tudunk segíteni, akik
pillanat, amikor azt mondták, rendőri
együttműködők. Ha körbenéz, kik vannak
erővel megoldható ez az ügy. De kiderült,
most itt, ebben a nappali melegedőben, nem
ez sem jó. Mi a jó akkor? Mert az utcán
mondja meg, hogy hajléktalanok. Tiszta ruélni annak sem öröm, aki ott marad...

Azt láttuk, hogy hatósági erővel ezt nem
lehet megoldani. Mi a szép szóban hiszünk.
Rábeszéléssel általában lehet eredményt
elérni. Persze nem mindig és mindenkinél.
De el kell fogadnunk, hogy a hajléktalan is
dönthet a saját sorsáról. És ha tizedszerre
is azt mondja, az utcán akar maradni, ott
marad. Persze lehet, hogy tizenegyedszerre
meggondolja magát.
Mert jön a tél.
Lehet. És akivel akkor kapcsolatba kerülünk, a kontaktus megmarad tavaszra is.
Kiből lesz hajléktalan?
Bárkiből. Válás, szenvedélyek, alkohol,
drog, szerencsejáték. Összeférhetetlen
személyiség, családi kapcsolatok felbomlása. Ezer okot tudnék sorolni. Bekerülni
könnyű. Ám kikerülni sokkal, de sokkal
nehezebb. Általában a legtöbb, amit elérhetünk, hogy úgynevezett átmeneti szállóba kerüljön valaki. Ahol fizet, és olyasmi

körülmények között élhet, mint mondjuk
egy kollégiumban. De továbbjutni innen
nagyon nehéz. Bérlakás alig van, albérletet megfizetni hajléktalanlét után, szinte
lehetetlen.
Honnan kerülnek ide, Újbudára a hajléktalanok?
Döntő többségük valahogy kötődik a kerülethez. Az otthontalanok is ragaszkodnak ahhoz a környékhez, ahol kapcsolataik vannak, ahol felnőttek, iskolába jártak.

Akik itt élnek hajléktalanként, nagyrészt
idevalósiak.
Munka?
Fél évvel ezelőttig könnyű volt. A járvány
óta elég reménytelen megfelelő munkát találni. Egy álláshirdetésre negyvenszeres
a túljelentkezés.
Járványveszély idején mennyire tudnak
segíteni, hogy vigyázhassanak magukra
és egymásra a fedél nélkül maradók?
Nagyon féltünk tavasszal, hogy a hajléktalanok között könnyen terjed majd a vírus. Zárt terekben sokan vannak együtt,
gyakran rossz egészségügyi állapotban. És
örömmel tapasztaltuk, hogy a mi rendszerünkben Budapesten egyetlenegy megbetegedés történt.
Szerencse?
Nem. Sokat tettünk érte, szigorú rendszabályokat vezettünk be. Távolságtartás, fertőt-

lenítés. Vagy éppen nem engedtük ki az itt
éjszakázókat. Aki kiment, már nem jöhetett
vissza. Kaptak enni, inni, még bort is.
Bort?
Ha valakinek valami függősége van, akkor kiszökik, hogy hozzájusson mondjuk
az adagjához. Mindenki jobban jár, ő is,
mi is, a társadalom is, ha itt marad. Nagyon
figyeltünk, és bíztunk az itt élők együttműködésében. Így sikerült.
D. J.
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Aki tesztel, az talál
A sportolóknál bizonyosodott be a járványügyi szabályok fontossága

Nincs ma ember Magyarországon, aki ne
számolna a járványügyi intézkedések szigorításával. Még a koronavírus-tagadók is
tisztában vannak azzal, hogy szeptembertől új szakasz kezdődik az életünkben, amit
a fertőzöttek számának újbóli emelkedése
is előrevetít. Ez utóbbit többek között az intézkedések enyhítésével, a nyári szabadság
idején tanúsított lazább magatartással indokolják a szakértők. A külföldi utazásból

– A sportolók fertőzöttsége mutatja, men�nyire kell vigyázni a távolságtartásra. Egy
sportrendezvényen vagy edzésen rendkívül
nehéz betartani az alapszabályokat: a maszkviselést, a távolságtartást – mondta a Magyar
Hírlapnak Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Az intézményben még nem volt érzékelhető a fertőzöttek számának emelkedése,
az olyan új esetek voltak többségben, akik

Elfelejtett óvatosság:
Európa-szerte megteltek a nyaralóhelyek

több olyan gócpont is van az országban,
amelynek eredetét már nem lehet visszafejteni, ráadásul az az elmélet is dőlni látszik,
hogy ez a vírus főleg az idősebb korosztályra veszélyes. Az elmúlt időszakban ugyanis
lényegesen több negyven év alatti betegedett
meg, mint korábban.
– Ez a vírus egyáltalán nem csak és kizárólag az idősekre veszélyes – hívta fel a figyelmet Falus doktor. – Kortól függetlenül mindenkit megfertőz, de nem mindegy, milyen
szövődményei vannak. A tudományos
megfigyelések alapján annyi tudható, hogy
a gyerekek 12 éves korig megfertőződhetnek, de kevéssé viseli meg őket a betegség,
ám az is látszik, hogy egyre több a középkorú fertőzött, és közülük egyre többen kerülnek intenzív osztályra. Tehát nem feltétlenül
az életkor, hanem inkább az alapbetegségek
megléte és a beteg általános egészségügyi
állapota az, ami számít. Magas vérnyomás

vagy veseelégtelenség esetén sokkal nagyobb
a szövődmények esélye – mondta az orvos.
Az pedig, hogy újra nő a megbetegedések
száma, annak tudható be a volt tisztifőorvos
szerint, hogy nagyon sokan nem hiszik el,
ez a vírus itt van köztünk, és nem tartják be
azokat a szabályokat, amelyek segítségével
a tavaszi hónapokban még el tudtuk nyomni
a járványt.
– Továbbra is tartani kell a szociális távolságot és maszkot kell hordani – hívta fel
a figyelmet Falus Ferenc. Szerinte bizakodásra adhat okot az az orosz bejelentés, amely
szerint már működőképest vakcinákat kezdtek el használni Oroszországban. De ahhoz,
hogy ezt világszerte forgalmazni lehessen,
még valószínűleg nem történt meg az összes
szükséges vizsgálat. A megfelelő vakcina körülbelül jövő év közepén lehet majd elérhető
a világ számára a szakember szerint.
K. A.–T. E.

Több országban szigorodtak
a maszkrendeletek

hazaérkezők között is egyre több a beteg,
ráadásul mivel elsősorban középkorúakról
és fiatalokról van szó, sokan tünetmentesek, így nagyobb terjesztési kockázati tényezőt jelentenek.
Az esetszámok emelkedését nem követi
a tesztelések számának növelése, ahol viszont
szűrnek, ott általában találnak fertőzötteket.
Az élsportolók körében például kötelező
a tesztelés. Korábban is voltak olyan hazai
hírek, hogy egy-egy játékos tesztje pozitív
lett, aztán hirtelen megugrott ezek száma.
Több egyesület és több sportág is érintett: találtak fertőzöttet az újpesti jégkorongcsapatban, a felcsúti Puskás Akadémián, de a legsúlyosabbnak a vízilabdában tűnt a helyzet
augusztus közepén. A Ferencváros, az Eger,
a Debrecen és az UVSE férfi vízilabdacsapatánál is pozitív tesztről számoltak be.

HELYES

vagy tünetmentesek, vagy enyhe tünetekkel
otthon vannak. Egyelőre jóval kevesebb idős
beteg került kórházba, intenzív osztályra, így
a főorvos még nem látta indokoltnak, hogy
újabb szigorító intézkedések lépjenek életbe.
Hozzátette: ahogy jelenleg a járványügyi
helyzet áll, az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki nem tudja, mi lesz jövő
héten vagy utána.

A szakember szerint

Néhány hete, ha nem is drámai mértékben,
de határozottan nő sok európai ország mellett Magyarországon is a koronavírussal fertőzöttek száma, így mindenki egyre inkább
tart a második hullámtól. Dr. Falus Ferenc
korábbi tisztifőorvos szerint azonban nem
az a kérdés, hányadik hullám következik.
Mint mondta, inkább az az aggasztó, hogy

Az idegenforgalomtól erősen függő Horvátország jól kezelte a járvány első
hullámát, biztonságos célpontként hirdette magát a nyárra, ám a főszezonban romlott a helyzet. A friss fertőzöttek átlagéletkora augusztus
közepén 31 év volt, kétharmaduk az éjszakai szórakozóhelyeken kapta el
a vírust, ezért tíz napra éjszakai nyitvatartási korlátozást vezettek be.
Olaszországban augusztus közepén bezárták a táncos helyeket,
a csoportosulásra alkalmas közterületeken 18 órától reggel 6-ig maszkot
kell viselni (zárt helyekre tavasz óta csak maszkban lehet belépni).
A legfertőzöttebb európai országnak számító Spanyolországban is bezárták
a táncos szórakozóhelyeket, a vendéglátóhelyek éjjel egyig tarthatnak
nyitva. Ahol nem lehet megtartani a legalább két méter távolságot, ott tilos
a dohányzás az utcán. Madridban kötelező a maszk a közterületeken –
beleértve a teraszokat – száz euró büntetés terhe mellett.
Kötelezővé tették a maszkot több francia város, köztük Párizs forgalmas
negyedeiben is, szeptember 1-jétől pedig a munkahelyeken is kötelező lesz
(a munkaadók állják a költségeket). Az üzletekben, egyéb zárt helyeken
július 20. óta kell maszkot viselni, 135 euró a büntetés.
Csehországban nem lehet 500 fősnél nagyobb eseményt rendezni
(sportot sem), száz fősnél nagyobb beltéri eseményeken maszkot kell
hordani. Szlovákiában szeptembertől októberig tilos lesz 1000, beltéren
500 fősnél nagyobb rendezvényeket szervezni.

aktuális
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Újbudán nyílt meg a második fővárosi áthajtásos Covid-tesztpont

Biztonságosan és gyorsan
szűrnek a Bikás parkban
Újbudán adták át a főváros
második koronavírus-fertőzés
szűrésére alkalmas áthajtásos, érintésmentes teszt
állomását augusztus 13-án
a Bikás parknál, a Vahot utcai
parkolóban.
Budapesten, a Groupama Aréna parkolójában korábban már működött és hamarosan újra megnyílik egy hasonló koronavírus-szűrőállomás, ahol az autóban ülve,
kényelmesen és biztonságosan elvégezhető
a nagy pontosságú PCR-teszt.
Az újbudai tesztállomás megnyitóján
László Imre polgármester hangsúlyozta:
ennek létrehozása is része annak a munkának, amit Újbuda Önkormányzata végez
a Covid-19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében. – A tesztállomás
a hozzáférés lehetőségét teremti meg,
igénybe vevői elkerülhetik a hatósági karantént, visszatérhetnek a munkahelyükre.
Korábban nem volt egyértelmű sokak számára, hogy melyik akkreditált laboratórium ad érvényes vizsgálati eredményt, erre
is megoldást kínál ezt a most létesült Bikás
parki tesztpont – mondta Újbuda polgármestere.
– Ha valamivel harcolunk, akkor tudnunk kell pontosan, mivel állunk szemben
– hangsúlyozta Molnár Gyula országgyűlési képviselő, kiemelve a tesztelés fontosságát. – Jön a szeptember, az iskolakezdés,
sokan most térnek vissza a nyaralásból, sok
ilyen kezdeményezésre lenne még szükség,
hogy hatékonyan léphessünk fel a koronavírus második hullámával szemben – fogalmazott a képviselő.
Újbuda Önkormányzata, a DriveCell
Systems Zrt. és a BNG Family Project Kft.

– A tesztre jelentkezőknek ki sem kell
szállniuk az autójukból, amikor a számukra megadott időpontban megérkeznek a Vahot utcai parkolóba – tudtuk
meg Gulyás Pétertől, a tesztállomást
megépítő BNG Family Project Kft. vezetőjétől. Az áthajtás és a teszt levétele
öt-nyolc percet vesz igénybe. Az autóban
ülőknek kisfilmben mutatják be, hogyan
kell a nyálkahártyáról levenni a mintát,
amelyből az akkreditált laboratórium kö-

együttműködésének eredményeként a szolgáltatást hétköznap 8 és 12 óra között lehet
igénybe venni, a tesztallomas.hu honlapon
már lehet regisztrálni. Itt jelentkezhetnek
például a veszélyesebbnek minősített, piros
vagy sárga besorolású országokból hazatérők is, akik szeretnék elkerülni a karantént
vagy a munkahelyük megköveteli a negatív
teszteredményt. Az akkreditált vizsgálat
költsége 32 ezer forint, az eredményt 24
órán belül megküldik a tesztet elvégzőknek. Akik csak a maguk megnyugtatása
érdekében kérik a szűrést, azok a nem akkreditált változatot 24 985 forintért vehetik
igénybe, ennek eredménye 48 órán belül
készül el. Az újbudai lakcímkártyával rendelkező jelentkezők mindkét esetben 5 százalékos kedvezményt kapnak.

zel 100 százalékos pontossággal képes
megállapítani, hogy a mintavétel pillanatában a vizsgált személy fertőzött volt-e
a SARS-CoV-2 vírussal. A vizsgálat
eredményét a magyar hatóságok elfogadják, így adott esetben elkerülhető a karantén.
László Imre a világjárvány második
hullámával kapcsolatban így fogalmazott lapunknak: Aggodalom van bennem.
A jelenleg érkező adatok, információk
azt mutatják, hogy az óvó rendszabályok
fellazítását követően ismét növekedni
kezdett a fertőzöttek száma Magyarországon.
A polgármester óvatosságra intette a kerület lakóit is. Kiemelte, hogy a második
hullám megakadályozása érdekében elen-

MASZK.
ARC MASZK.

HELYTELEN

TELJESEN ÉRTELMETLEN

HORDJÁL MASZKOT. HORDJAD HELYESEN.

gedhetetlen a maszk viselése nagy tömegben, bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön. – A vírus köztünk
van, és rajtunk múlik, hogy a jelenlegi

csoportosból tömeges fertőzöttségi fázisba
kerül-e az ország – figyelmeztetett Újbuda
polgármestere.
D. B. S.
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Minden eshetőségre
felkészülünk

Biztonságos évkezdet a gyermekintézményekben

Az újbudai bölcsődék és óvodák idén szeptembertől szokatlanul hosszú, csendesebb
hónapok után telnek meg újra élettel. Tavasszal a Covid-19 az egész világon, így
Magyarországon is a feje tetejére állította
az életet. Akkor úgy tűnt, a világ már sosem
lesz ugyanolyan, mint azelőtt volt. A nyári, felszabadultabb hónapok során Újbuda
bölcsődei és óvodai dolgozói folytatták a tavasszal elindult körültekintő gyakorlatot a kisebb létszámú csoportok, a folyamatos fertőtlenítés, a higiénés feltételek betartását illetően. Ma
már látszik, hogy az újra növekedésnek induló megbetegedések továbbra is indokolják ezt

Újbuda gyermekintézményeibe járnak, vagy azokról,
akik most lépnek először be ezekbe. Szeretnénk elkerülni azt, hogy újra ötfős csoportokra, ügyeleti rendre és különösen szigorú szabályok életbe léptetésére
legyen szükség, de felelősségünk minden eshetőségre
felkészülni. Ezért az őszi félévet azzal indítjuk, hogy
a júniusi szűréseket követően augusztus utolsó hetével

Fontos hogy minden
szülő biztonságban
és jókedvben tudhassa
a gyermekét
bezárólag az óvodai és bölcsődei pedagógusokat, dolgozókat, takarítókat egytől egyig újra szűrni fogjuk.
A tavasszal bejáratott fertőtlenítési eljárásokat (például az ózongenerátorok használata, az érkezéskor és távozáskor bevett fertőtlenítési gyakorlatok, a távolságtartás, a gyakori kézmosás stb.) fokozott figyelemmel
tartják be a kerületi intézmények. A szülőket is arra
kérjük, hogy működjenek együtt az intézmények pedagógusaival, dolgozóival.
Mindezeken túl Újbuda köznevelésért felelős alpolgármestereként azért dolgozom, hogy minél szélesebb körű,
minél gyakoribb tájékoztatást nyújtsunk önöknek ebben
a nehéz időszakban, és mindenkinek segítséget nyújtsunk,
aki bajba jutott. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, és keressenek bennünket bátran, ha kérdésük, kérésük van Újbuda Önkormányzatához!

Orosz Anna

IskolakezdésI
csomag 2020
Újbuda Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni
a tanévkezdéshez. Minden 1–4. évfolyamos tanuló tanszercsomagot kap az évnyitón.

3. osztály

1. osztály

radír
órarend
postairón
színesceruza-készlet
ecsetszett
dobókocka
számolókoronggal
papírvonalzó
vízfesték
füzetcímke
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos
füzet
3 db HB-s grafitceruza
tornazsák
kulacs
láthatósági mellény

2. osztály

olló
radír
órarend
ecsetszett
vonalzókészlet
vízfesték
füzetcímke
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos
füzet
színesceruza-készlet
2 db HB-s grafitceruza
tornazsák
kulacs
láthatósági mellény

radír
órarend
postairón
ecsetszett
vonalzókészlet
zsírkréta készlet
vízfesték
füzetcímke
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos
füzet
színesceruza-készlet
2 db HB-s grafitceruza
tornazsák
kulacs
láthatósági mellény

4. osztály

olló
radír
órarend
ecsetszett
vonalzókészlet
vízfesték
füzetcímke
1 db ének füzet
1 db szótár füzet
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos
füzet
1 db HB-s grafitceruza
tornazsák
kulacs
láthatósági mellény

Szigorú járványügyi
szabályokat tartanak be
a bölcsődékben, óvodákban
A jelenlegi koronavírus-betegség, a Covid-19 elsősorban
direkt módon, cseppfertőzéssel terjed, azaz a járvány
szempontjából a legnagyobb
veszélyt a megbetegedett
köhögő, tüsszögő ember jelenti.
Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés,
hogy kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyerek
és felnőtt személy látogathatja
a bölcsődéket, óvodákat, illetve
állhat ott munkába. A gyermek
intézményekben különösen
lényeges az alapvető higiénés
követelményeken túlmutató,
a koronavírus-fertőzés terjedésének meggátolását célzó
előírások betartása.

Fő szabályok
a bölcsődékben

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények bölcsődéiben az alábbi szabályok érvényesek:
• szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés;
• a köhögési etikett betartása;
• az arc felesleges érintésének kerülése;
• fertőtlenítős lábtörlő használata;
• maszk használata (gyermekek kivételével).
A járványügyi előírásoknak megfelelően
az intézményben – a központban és a telephelyeken is – folyamatosak a fertőtlenítő
takarítások. A járvány ideje alatt vezetői
utasításban tájékoztatják a szülőket/munkatársakat a bölcsődékben bevezetett új
szabályokról.
Távolságtartás
Tekintettel arra, hogy a tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, továbbra
is javasolt a 1,5 méteres távolságtartás.
A szülők a bölcsőde előtti várakozás során
és a bölcsőde területén belül is egymástól
legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól.
A csoportos rendezvényeket, zsúfolt
programokat az intézmények mellőzik, közösségi rendezvényeket (családi délután,
nyílt nap stb.) további intézkedésig nem
tartanak.
Épület, csoportok
A köhögéssel, tüsszentéssel különböző
felületekre kerülő vírus inaktiválása érdekében fokozottan, napjában többször
fertőtlenítő kezelést alkalmaznak azokon
a területeken, illetve felületeken, amelyeket
a gyermekek, a szülők és az alkalmazottak használnak, kézzel gyakran érintenek
(közlekedők, csoportszobák, öltöztetőhelyiségek, fürdőszobák, ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók stb.).
A bútorokat, játékokat naponta és szükség szerint vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik.
A zárt terekben, közösségi helyiségekben a kórokozók koncentrációjának
csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítanak a folyamatos vagy rendszeres,
fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Az épületek bejáratánál és más területeken is plakátok hívják fel a figyelmet
a higiénés szabályok betartására.

Szülők
A bejáratoknál kézfertőtlenítők és a cipőtalp fertőtlenítésére alkalmas lábtörlők
vannak elhelyezve, ezek használata mindenki számára kötelező. A szülőnek nyilatkoznia kell gyermeke egészségi állapotáról,
a higiéniai intézkedések megismeréséről
és betartásáról, valamint arról, hogy ha
fertőzés gyanúját tapasztalja a családban,
azt haladéktalanul jelzi e-mailben és/vagy
telefonon az intézménynek.
Gyermekek
A családlátogatás az átmeneti időszakban
elmarad vagy későbbi időpontra kerül.
Egy csoportban egyszerre csak egy gyermek beszoktatása zajlik.
A gyerekeket az intézménybe egy szülő
kísérheti, aki más gyerekekkel nem léphet kapcsolatba a csoportban. Fokozottan
figyelnek a cipőtalp és a kéz fertőtlenítésére, a szülőknek maszk használata kötelező. A gyerekeknek megtanítják a gyakori
alapos szappanos kézmosást, a köhögési
etikettet, a papír zsebkendő használatát,
emellett a lehető legtöbb időt töltik szabad
levegőn, ahol lehetséges, ott a teraszon alszanak.
Alkalmazottak
Az alkalmazottak munkaköri leírását
a fertőzés megelőzése érdekében kiegészítették, ez kiterjed a munkába járásra,
a fokozott higiéniai szabályok betartá-

juk, szervezeti és működési szabályzatuk,
valamint a járványügyi készültség idejére
kiadott polgármesteri utasítás alapján szervezik az életüket.
Az óvodák elkészítették a járványhelyzettel kapcsolatos szabályozásukat is,
amelyben rendelkeznek a maszk, a kézfertőtlenítés, az általános fertőtlenítés, a távolságtartás, a beközlekedés módjával, formájával figyelemmel az adott intézmény
sajátosságaira. Ezeket mindegyik óvoda
saját honlapján megtekinthetik az érintettek és az érdeklődők.
Jelenleg nincs a gyermekcsoportokon belül rendkívüli létszámkorlátozás,
a törvényi határok betartása a kötelező;
figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, a jogszabályok, ajánlások változását,
és annak megfelelően igazítják a helyi
szabályokat.
Rendkívül fontos, hogy éppúgy, mint
a bölcsődékbe, az óvodákba is kizárólag
az egészséges gyerekeket veszik be. Minden hétfőn írásbeli nyilatkozatot kell tennie
a szülőnek gyermeke egészségi állapotáról,
illetve minden nap megmérik a testhőmérsékletüket, és ennek alapján döntik el
a munkatársak, hogy aznap részt vehet-e
az intézmény életében. Ez vonatkozik
az ott dolgozókra is.
Közös érdekünk, hogy gyermekeink
mindenféle szempontból biztonságos környezetben fejlődjenek.

sára, az intézményen belüli személyes
érintkezés minimalizálására, az azonosított fertőzött vagy veszélyeztetett
személy kötelezettségeire az intézmény
felé.
Ha az intézményben fertőzött személyt
azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege
miatt fennáll az alkalmazottak és a gondozottak fertőződésének kockázata, így
a járványügyi vizsgálat rájuk is kiterjed.
Természetesen az újonnan bevezetett
és a mindenkori közegészségügyi utasításokat a gyermekek ellátása során maradéktalanul betartják.
A biztonságos működés érdekében
augusztusban elkészült az Újbudai Bölcsődei Intézmények összes telephelyére az új
biológiai kockázatbecslés a SARS-CoV-2
vírusra, vagyis az új koronavírusra vonatkozóan.

Az óvodák is felkészültek

Újbuda nyolc óvodájába a nyári időszakban
a gyermekek mintegy fele járt be, szeptember 1-jétől azonban teljes létszámmal
kezdődik az év: ez várhatóan 3737 gyermeket jelent, közülük 1078 most lesz óvodás.
Az ő beszoktatásuk ütemezését tervezik
az intézmények, erről értesítik a szülőket.
Az óvodákban a veszélyhelyzet megszüntetése után is megtartottak több megelőzési
intézkedést, amivel minimálisra próbálják
csökkenteni a vírus terjedésének lehetőségét. Jelenleg a saját szakmai program-
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A kerület
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a 4–6-os vonalán
Túlépített
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Folytatásra vár a
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Június 3-án László Imre

jusson el közvetlenül
80 000 újbudai háztartásba!
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XXX.

polgármester aláírta

a kerület
első átláthatósági biztosának
gazdálkodásának átláthatóvá szerződését. A kerület
ujbuda.hu
tételének ötlete már 2019
szeptemberében megfogalmazódott
ztus 12. I
az önkormányzati
választásra készülő jelöltekben.
I 2020. augus
László Imre polgármesterjelöltként is támogatta
évf. 14. szám
a K-monitor és a Transparency
International „Ez a minimum”
kezdeményezését. Újbuda
polgármestere most hangsúlyozta:
ez nem csupán
tási ígéret volt, fontos,
hogy az újbudaiak számára válaszés közérthető legyen
átlátható
az
és gazdasági tevékenysége. önkormányzat működése, pénzügyi
Folytatás az 5. oldalon
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Az újbudai fizetős parkolás üzemelteA Karinthy Márton végakaratában
megnevezett
tését eddig
külsős örökösök,
cég látta el, ezt a felaKarinthy Vera, Kerekes-Katz
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új önkormányzati
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parkolási koncepcióját, majd márciusban gyakorlati tartalommal töltötte meg a döntést László Imre polgármester,
szélesíti
kejó, mert egyrészt
amikor létrehozta az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit
tesztpont azért nem kell kapcsolatba
Kft.-t, és kinevezte Lindmayer Bencét ügyvezetőnek. Lindpolgármes, másrészt
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László Imre
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Önkormányzat
kezelésében
álló közterületeken
védik
megfelelő
t a Bikás parknál,
rülni senkivel sem kell kiszállni,
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Systems Zrt.
a
al
. A DriveCell vehető igénybe (szomtásos tesztállomá
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, a Groupama
koronavíru
t, az
Budapesten
Újbuda Önkormányzatának tulajdona).
tes, áthajtásos
eti a PCR-teszte
egy érintésmen
ülve elvégezteth
megkapják.
belül
bárki az autójában
órán
24
ményeket pedig

Megalakult az új
parkolási cég |
Hamarosan
bankkártyával
is lehet majd fizetni
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Kiscsoportokkal
indulnak a táborok

a színház
Akár 30
ezerműködésének
emberrel
finanszírozását is bizonytalanná tette. Megoldást kínálhat
is(MTT)
nőhet
kerületa Magyar Teátrumi Társaság
színrealépése,
amihez az Emberi Erőforrások
nisztériuma
népessége
Mianyagi támogatást is
nyújt. Az örökösökkel
még folynak a tárgyalások,
a következő
években
de az MTT is a magánszínházi
modell
mellett van. Terveik szerint
az ott dolgozó csapatra
is számítanak a jövőben.
A Karinthy Színháznak
adó ingatlan tulajdonosa,
otthont
Újbuda Önkormányzata
misszumkész, de még
komprovárják az esetleges új tulajdonosi
megkeresését. – A városvezetésnek
kör
fontos, hogy megmaradjon és továbbra is
működjön
Barabás Richárd alpolgármester. a színház – hangsúlyozta
Összeállításunk a 8–9.

Hatékony-e
a BCG oltás
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ellen?

10
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Miként beszélünk
Trianonról?

1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.
(+36-1) 800-9313,
(+36-30) 416-9982,
www.corden.hu

Miklósi László történelemtanár
a százéves évfordulóról

3 5 tív online tér 4
és krea
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Központ
Art & Tech
Jutalom
szociális
rintos dolgozóknak
rdafo
ezer forint külön juttatást szavazott meg a testület
1,5 milliá150za
tot
EU -pályá da
nyert Újbu

További információ és médiaajánlat:
marketing@ujbuda.hu
et
Sikló épülh yen
a Gellért-heg
az áldatlan
Megszűnhetnek
állapotok
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Imre

Orosz Anna: újra szűrik az óvodai és bölcsődei dolgozókat
a fokozott körültekintést. Az önkormányzat minden támogatást
megad a bölcsődéknek és óvodáknak, hogy elkerüljük az emelkedő esetszámokat, és biztonságos,
egészséges környezetet nyújtsunk
a kisgyerekeknek addig is, amíg
a szüleik dolgoznak.
Pontosan tudjuk, hogy a vírus
komoly nehézségeket ró sok újbudai családra. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy
otthon vigyázzanak gyermekeikre, hiszen a távmunka nem
mindenki számára elérhető lehetőség. Sajnos egyre gyakoribb a munkahelyek
elvesztése is, és a helyzet kiszámíthatatlansága mindannyiunkat
próbára tesz. Éppen ezért különösen fontos most
az, hogy a kerület
bölcsődéiben
és óvodáiban
biztonságban
és
jókedvben tudhassa
minden szülő
a
gyermekét.
Mi mindent megteszünk ennek érdekében,
legyen szó azokról a kicsikről, akik már évek óta
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nélkül tették a dolgukat, olykor saját egészségüket kocÚjbuda Önkormányzata pénzjutakáztatva – emelte ki az önkormányzat.
lommal ismeri el a kerület szociális
Újbuda Önkormányzata a kerület nevében bruttó 150
ágazatában dolgozók rendkívüli erőfeezer forintot ad az Újbudai Szociális Szolgálat, az Újszítéseit, a kormányzati megszorítások
budai Humán Szolgáltató Központ és az Újbudai Idősek
miatt kialakult nehéz gazdasági helyzet Háza minden dolgozójának (összesen 166 főnek), megköés kreatív
szönve áldozatos munkájukat.
ellenére
is.
innovatív kulturális
Az önA kormány az egészségügyi szektorban dolgozók munUnió újszerű, írta ki a pályázatot. anyag
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a Szent
szerint
zSajtóinformációk még márciusban,
lett ros
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a krónikus
páciens,
szul két

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

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

Maszkban
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maszkot
varrással

I

a szent
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még nem

edző már van, de
mindket
– orvosoknak,
15 százalékos. is Új
gyal rendelkezik,
érzések,
az OSC-nél
eredménye,
vettek
Megváltozott
egyértelmű a jövő
hogy
pozitív
belüli elterjedtsége
tárgyakalkalmazottnak
Ezt követően
fényében,
a tesztek
felértékelődöttnegyven
annak
más betegeitől legalább egy gyógytornásznak.
ten meghaltak.
mindez
arról nyilatkozott,
mutatták lóknak és
az osztály
aggasztó
orvos is
mintát
is kifejezetten
tizenhétnél
KülönösenImrében dolgozó
szinten
túlteljesít
is, közülük
végországos
be, jóval
kórház
több Szent
ki a koronavírust. kezelését áprivezetett követelményeket.
az újbudai
A vesebetegek osztályon
be hogy
támasztottis, hogy valószínű
óvintézkedéseket
robbant
tesztet
szigorú
arra
Törzs által
ző nephrológiai
hetében
száma
azonban
a legtöbb
ve az Operatív
végzik
összefüg
lis másodika fertőzöttek
a figyelmet
A koezzel is
Felhívták
a járvány, tíz felett volt.
Imre Kórházban
esetszám
továbbá leg a Szent
és a magas
már akkorfelütöttea fejét
a 2. oldalon
a kardioFolytatás
az országban,
ronavírus
lehet.
gésben
és a sebésze
az anyagcsereosztályon,
osztályon
a neurológián

lógián,
mu
nélkül
gasztroenterológiai
és varrás ten. A több mint 40 százalékánál
kezeltek

+36 1 372 4566

akit hazaküldtek

fokozatos
sok feloldását, az élet
Kríziskezelés
a tesztet,
számokbanbiztosítja
670 ágy- vannak
Kórház Kinn
ImreOsC:
házon
A Szent a koronavírus
Mire tanított
a tesztek.
letta tesztjea vízből?
viszonyítva Pozitív
ápo
tattak fertőzést ehhez
a karantén?

Az
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A HVG
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Imre Kórház
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illetve a
tól másfél bölcsödék
ülésén változtatottkorlátozásokon.Ügyeleti
biztonságérzetet
a leheidősek
múlt heti veszélyhelyzeti
Az enyhítések, hogy hamis
hordozzák
szerintaz
A kormány
lévő
magukban
nem szabad,
terjedésének.területeken
óta érvényben ismert információk
fertőzött megfelelően ban A lazább korlátok adjanaka vírus
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ennek
ugyan nem
A lapzártánkkor
- nak.
megmarad tőséget, hogy nincs vége, és a megbetegedések,
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kell,
után is
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védelmét
május 3. A
A járványnak
Azt is látnunk között
élők eddigi és környékén
de folyamatosan
száma.
szerűen,
vásárolhatnak.
elhunytak európai sereghajtók
Budapesten kijárási korlátozások.
a járvány
idősávban lépnek életbe. valamint az
az
ezért
nak a korábbi isa védett
számában,megbízható ada
intézkedések tarthatnak, hogy Magyarország
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tesztek
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A boltok
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a képviselő szerint...
Szabó László: Kormányzati
fejlesztések a járvány alatt is

A mögöttünk álló hónapokban a koronavírus-járvány az élet szinte
minden területén éreztette hatását. A kerületben élők példásan
állták a sarat ebben a rendkívüli helyzetben is. Közös összefogás nyomán, számos helyi önkéntes önzetlen helytállásával igyekeztünk minél több rászoruló embernek segíteni
a hétköznapi teendők elvégzésében (legyen szó bevásárlásról, postai vagy gyógyszertári ügyintézésről). Védőfelszerelésekkel segítettük a védekezést a kerületi
intézmények, az egészségügyi dolgozók és a lakosság
körében. Önkormányzati képviselőként úgy gondolom, kiemelt feladatunk az üléstermen kívül is aktív,
az emberek szükségleteire célzottan odafigyelő munkát
végezni. Sikeres védekezésen vagyunk túl, és bár a vírus
még jelen van, tudjuk, egy újabb hullám esetén is számíthatunk egymásra, senkit sem hagyunk cserben. A megelőzés
legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne
menjen közösségbe. Noha az év első felében az élet a korábbiakhoz
képest teljesen új ütemben zajlott, a rendkívüli idők ellenére sem álltak le a kormány újbudai
fejlesztései. Rohamos ütemben halad többek közt a Szent Imre-templom rekonstrukciója,
a Szent Margit Gimnázium, illetve a Szent Imre Gimnázium fejlesztése, épül az Újbudai
Ádám Jenő Általános Iskola könnyűszerkezetes tornacsarnoka, a Gazdagréti Tanuszoda
építésének első szakasza már le is zárult. A korábbi kormányzati döntések során a kerület
kiemelt helyet foglalt el a támogatandó beruházások sorában. Továbbra is azért dolgozunk,
hogy a jövőben is hasonló mértékű fejlesztések tegyék még kiemelkedőbbé Újbudát.

Varga Gergő: Ne az újbudaiakkal
fizettessék ki a kormánypropagandát!

Az elmúlt hónapban sajtótájékoztatón is hangot adtam annak, hogy a Fidesz-kormány csaknem 1,2 milliárd forintot von el kerületünktől.
Képviselőként nem engedhetem, hogy miközben a kormány
2 milliárd forintot költ propagandára, ezt a számlát az újbudaiakkal fizettesse meg.
A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva már elvont
610 millió forintnyi gépjárműadót, az idegenforgalmi
adó felfüggesztéséből pedig további 190 millió forint
veszteségünk keletkezett. Több mint 242 millió forint
kiesést jelentett, hogy áprilistól júliusig ingyenessé
tették a parkolást, míg a közterület-használat díjainak
szeptemberig tartó elengedése további 10 millió forinttal
rövidítette meg az önkormányzatot.
A Fidesz-kormány újabb bevételektől fosztotta meg
az önkormányzatokat, amikor július közepével megszüntette
a közterületi reklámhordozók után fizetendő építményadót. Ezeken a táblákon terjesztik a propagandájukat.
Az adótörvények mostani módosítása idén több mint 100 millió forint bevételkiesést, míg
jövőre további 200 millió forint veszteséget jelent az amúgy is túlfeszített költségvetéssel dolgozó Újbuda Önkormányzatának.
29 milliárd forintos az éves költségvetésünk, de a kormányzati elvonások miatt már több
mint 1,1 milliárd forint mínuszban vagyunk, miközben például egy óvodabővítés körülbelül
200 millió forintba kerül. A védekezés, az elvonások és a várható gazdasági visszaesés miatt
1,2 milliárddal kevesebb lett a városüzemeltetési feladatokra fordítható összeg, amelyből játszótereket építünk, parkot újítunk fel, kátyúzunk, támogatjuk a rendőrséget és a polgárőrséget;
ezekből mind-mind kevesebb fog megvalósulni, térfigyelő kamerát is kisebb mennyiségben
tudunk beszerezni. A családsegítő udvar- és kertfelújítása elmarad, az esélyegyenlőségi programunknak pedig csak egy része tud megvalósulni.
Ezt nem tudom elfogadni. Ezért a jövőben is be fogok vetni minden olyan eszközt, amivel
segíthetek visszaszerezni mindazt, ami az újbudaiaké.

Bába Szilvia: Elkészült a kerékpáros
hálózat koncepciója

Óriási előrelépésnek tartom, hogy kezdeményezésemre elkészült a kampányban megígért kerékpárforgalmi hálózati
terv (KHT). A szakemberek és az újbudai lakók bevonásával elkészült tervezet célja, hogy ne összevissza,
hanem határozott koncepció mentén fejlesszük Újbuda
kerékpáros hálózatát. Ezzel is elősegítjük a biciklis
közlekedésre való hajlandóságot, a nyugati országokban már régóta divatos kerékpáros kultúra itthoni elterjedését, és ösztönözzük a lakosságot a minél szélesebb körű biciklihasználatra.
Úgy gondolom, ez mindannyiunk közös érdeke,
hiszen azzal, hogy minél többen pattannak nyeregbe,
egészségesebben élünk, gyermekeinknek pedig jó példát
mutatunk. Ráadásul amellett, hogy kevesebb autó szennyezi a kerületet, csökkennek a dugók, így végső soron mindenki
hamarabb ér az úti céljához.
Mivel egyre többen használnak biciklit, elengedhetetlenül szükséges a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése is. Ezért a kerékpárforgalmi hálózati terv figyelembe veszi a kerékpáros forgalom fő irányait, a fontos célpontokat, a kerékpározhatóságot és persze az akadályozó tényezőket, emellett figyelmet fordít a kerékpártámaszok megfelelő helyeken való
kihelyezésére. Csak elhatározás kérdése, hogy az autó helyett a biciklit válasszuk közlekedési eszközünknek.
A koronavírus-járvány idején felértékelődtek az egyéni utazási módok, ezen belül leginkább a kerékpározás. Fordítsuk ezt a kényszert a hasznunkra, dolgozzunk együtt az egészségesebb életmódért és a jobb levegőjű Újbudáért!
Biciklisként, autósként és gyalogosként egyaránt nagyon lényegesnek tartom a közlekedési kultúra fejlesztését is. Azt hiszem, nem mondok újdonságot: van még hova fejlődni
ezen a téren.

Keller Zsolt:
Éjjeli őrjárat Gazdagréten

Az elmúlt hónapban Gazdagréten is elindult a parkőri szolgálat, amelynek lényege
az, hogy az önkormányzat által fenntartott közterületek, parkok és játszóterek tisztaságára még nagyobb figyelmet fordítunk. Ennek következményeként az elmúlt hetekben több
megrongált padot is kicseréltünk a lakótelepen. Nagyon fontosnak
tartjuk a közterületeink tisztaságát, ezért ahogyan az egész
kerületben, úgy Gazdagréten is kétnaponta ürítik a közterületi szemeteseket.
A másik lényeges kérdés a közbiztonság. A polgárőrök – együttműködve a közterület-felügyelettel
– hetente több alkalommal éjszaka is folyamatosan
járőr öznek Gazdagréten és környékén, valamint
a teljes kerületben. Az elmúlt időszakban a közterület-felügyelet kollégáinak hathatós segítségével
sikerült elkapni a Gazdagréten is garázdálkodó katalizátortolvajt, valamint megszüntetni a Gazdagréti
téren a szelektív hulladékgyűjtőnél kialakult illegális
szemétlerakót – itt is sikerült elkapni a szabályszegőket. Vasárnaponként folyamatosan jelen vannak a közterület-felügyelet munkatársai a virágpiacnál a Hosszúréti
útnál, mivel nagyon sok panasz érkezik a szabálytalan parkolások
miatt, amelyek akadályozzák az ott lakókat a normális közlekedésben. Ezek az akciók
a közeljövőben is folytatódni fognak.
Szükségesnek tartom még megemlíteni, hogy Gazdagréten kezdeményeztük több zebra
átalakítását, ledek beépítését. A felmérés és az engedélyezés már folyamatban van, így
lassan ez a munka is elkezdődhet, reményeim szerint biztonságosabbá téve a gazdagréti
gyalogátkelőket.

Üres HeLYIsÉGeK ÉrtÉKesÍtÉse

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

3.

Bartók Béla út 37.

93

4.

Budafoki út 41/A

77

ssz.

cím

m2

Hrsz.

bejárat

5.

Budafoki út 93/C

65

4037/10/A/1

pincefolyosóról van a bejárat

belső udvari bejárat, pince

6.

Erőmű u. 6.

458

4158/58/A/13

földszint és pince

5048/0/A/51

pincefolyosóról van a bejárat

7.

Fehérvári út 27.

151

4368/34/A/3

udvari bejárat, pince

5019/2/A/1

előkerti 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
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Sena Dagadu
tradíciókról, anyaságról,
nyitottságról és zenéről

Félúton
Ghána és Budapest között
Sena Dagadu, az Irie Maffia
énekesnője édesapja révén
ghánai származású magyar
művész. Dalait áthatja az afrikai
eredetű különleges hangzásés gondolatvilág, megjelenéséből és lényéből pedig árad
az egzotikum. Most éppen
ott tart, hogy „félúton van”
Ghána és Budapest között,
hiszen nagyjából ugyanannyi
évet töltött ott, mint itt. Hol van
az otthon, a nyugvópont, mit
jelent az anyanyelv, és milyen
varázslatok kellenek az alkotáshoz? Többek között erről is
kérdeztük az énekesnőt.
Veled kapcsolatban kikerülhetetlen téma
a származásod: életed első tizenkilenc
esztendejét Ghánában élted, a zenéidet is
áthatja az európai kortárs pop és az afrikai hangzás ötvözete, ami a jelek szerint
elementáris erővel hat. Csak félig vicces
a kérdés: van az életedben valami ősi varázslat? Valami ghánai varázserő, amit
használsz?
Izgalmas dolog ez a varázslatkérdés.
Az apám az ewe népcsoportból származik,
amely híresen vagy hírhedten vuduhívő
volt. Még a nagyapám is tartotta az eredeti
hitet, a természet és az állatok különleges
tiszteletét. Bár hatott a családunkra a katolicizmus, nagyanyám át is tért a keresztény
vallásra, nagyapa sosem tért el az ősi hittől. Én már úgy nőttem fel, hogy nem tudok
és nem tartok minden hagyományt, és nem
ismerem sem a vudu, sem a dzsudzsu tradicionális hitvilág minden titkát. De azért
vannak nekem is kötődéseim hozzájuk. Ha
valaki eljön hozzám, és figyelmes, észreveszi, hogy van egy imasarkom, ami tele van
fafaragásokkal, termékenységi szobrokkal,
állatokat ábrázoló szobrokkal, amelyek
– úgy érzem – reprezentálnak engem is,

illetve azokat is, akik a környezetemben
vannak. Ez az én kis személyes helyem,
ahol a lelkemet táplálhatom, és tiszteletem
tehetem az őseimnek. Mert az is fontos része a tradicionális hitvilágunknak, hogy
az őseinket ne feledjük, állandó kapcsolatban tudjunk maradni velük. Én hiszek
ebben, és igyekszem továbbéltetni ezt a hagyományt a családomban.

Hallgasson
mindenki sok
és sokszínű
zenét, fedezzünk
fel ismeretlen
hangzásokat,
nyitottan fogadjuk
be az újat
Te otthon vagy Afrikában és Európa
közepén is. Hogyan tudja megtartani és
meghatározni az eredetét, a kiindulópontját egy olyan ember, akinek ennyire
eltérő gyökerei vannak?
Nem az a kérdés, hogy hol vagyok, hanem
hogy mi van bennem, mit hiszek és mit mutat a lelki tükör. Az elmúlt 17 évben, mióta
Magyarországra visszajöttem, rengeteget
költöztem, albérleteket, lakásokat váltottam. Közben rájöttem, lehetek akárhol, ha
bennem megvan a nyugvópont, akkor szinte teljesen mindegy, a világ melyik pontján
vagyok éppen. Még tárgyak sem kellenek
ahhoz, hogy otthon érezzem magam, csak
jelen kell lenni. Anyukám magyar, de Ghánában szült meg engem. Mindig túlnyomórészt magyarul beszélt a testvéremmel
és velem. Az iskolában viszont angolul tanultam mindent. Olvasni például a mai napig is inkább angolul szeretek, és a dalaim
nagy többségét is angolul írom. Nehéz lenne választani, hogy az angol vagy a magyar
az úgynevezett első nyelvem. Totálisan

kétnyelvű vagyok. Ez hihetetlenül nagy
ajándék a sorstól és a szüleimtől.

nyitottan fogadjuk be az újat is, ez az, ami
tuti átlendít mindenkit a nehézségeken.

A kislányod nemsokára tízéves lesz,
a kisfiad tíz hónapos. Van tudatos leosztás köztetek a férjeddel, hogy mondjuk ő
csak magyarul, te pedig angolul beszélsz
a gyerekekhez?
Abban vagyunk tudatosak, hogy ami természetesen jön, azt csináljuk. A férjemnek
az a természetes, hogy magyarul szólaljon meg, akkor én pedig angolul beszélek
a gyerekekkel, és ezt igyekszem következetesen betartani, mert azt szeretném elérni,
hogy ne legyen nekik kérdés, melyik nyelvet használják, hanem legyen automatikus
náluk is, hogy több nyelven beszélnek. Ezt
az óriási ajándékot, amit a szüleimtől kaptam, át akarom adni én is a gyerekeimnek.

A Maffián belül előfordult már, hogy
elbizonytalanodott periódusokban a
te női energiád lendítette át a csapatot
a holtponton?
Nyilván a zenekaron belül mindannyian
nagyon hatunk egymásra. Mint egyedüli nő, természetesen gyakran érzem, hogy
hatással vagyok a környezetemre, de én
amúgy nagyon fiúsított lánynak tartom magam. A srácok is gyakran mondják, hogy én
is a fiúk egyike vagyok, nem egy „lányénekes”. Szerintem ezek az energiák a zenekaron belül is úgy működnek, mint egy családban. Nem mindig kell kimondani, hogy
mit kell csinálni, hanem kicsit terelni lehet
a hangulatot, az érzeteket. Ha én szépen,
összeszedetten jelenek, nyilvánulok meg,
az minden bizonnyal hat a többiekre is.

Nyilván minden művész életében vannak
olyan csendes pillanatok, amikor számot
vet: hol tart, mivel elégedett és mi kellene
még. Te hol tartasz?

Ha már itt tartunk, te minden fellépéseden elképesztő ruhakölteményekben
jelensz meg, ami már önmagában is színpadi happeningként
hat. Te magad tervezed meg
ilyenkor megjelenésed?
Igen, imádom a ruhákat. Ghána is nagyon divatos, stílusos
hely, és Budapest is az. Ghánában is nagy hangsúlyt fektetnek a nők a megjelenésükre. Ott a textilek, amiket
használnak, a színek, formák, fazonok
elképesztő sokszínűek. Édesanyám révén, aki ékszereket készít, olyan világban
nőttem fel, ahol még extrábban öltözködnek, mint az átlag ghánaiak. Gyerekkoromban a divatbemutatókon rengetegszer
segítettem a backstage-ben az ékszereket
ráadni a modellekre, mindig csodáltam,
hogy az öltözék mennyire meg tudja változtatni a megjelenést, a tartást, az emberek reakcióját. Csodás játéknak gondolom
az öltözködést. Ha már az ember színpadon van, és a közönség kíváncsi rá, akkor
legyen mit nézni rajta, nem?

Mindig csodáltam,
hogy az öltözék mennyire
meg tudja változtatni
a megjelenést, a tartást,
az emberek reakcióját
Idén elég sok időnk volt ezen töprengeni…
Kemény ez a 2020 mindenki életében. Én
ettől az évtől még mindig remélem, hogy
tudunk alkotni, sokat fellépni, tartani a kapcsolatot a többi zenésszel, művész kollégával, hogy továbberősödik a kreatív energiánk, és ez kiteljesül a dalainkban, amit
átadhatunk a közönségnek. És elvárom
magamtól, hogy továbbra is megmaradjon a képességem látni és nem elfelejteni,
mennyi pozitív erőt tudunk adni a közönségnek a saját alkotó energiánkkal. Erre
van most szerintem a legnagyobb szükség.
Hallgasson mindenki sok és sokszínű zenét, fedezzünk fel ismeretlen hangzásokat,

T. E.

mozaik
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pártok eseményei

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

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

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

+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu. Fogadóóra: minden
hónap első kedden 17 - 18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók Béla út 141.)

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: 06/30/358-2723, 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

kerületi kormányablak

A XI. KERÜLETI
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI JOBBIK
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 iroda címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8.
Az iroda minden szerdán 16–19 óráig
várja az érdeklődőket.

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

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI LMP
PROGRAMJAI

Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11.;
tel.: +36/1/209 3439; e-mail: ujbuda@fidesz.hu; web: facebook.com/
fidesz11ker, facebook.com/simicskoistvan, simicskoistvan.hu
Budafoki úti irodánk augusztus 31éig nyári szünetet tart. Képviselőink,
munkatársaink a zárvatartás alatt továbbra is várják az érdeklődők megkeresését telefonon, valamint elektronikus úton. A nyári szünetet követően
az iroda ismét nyitva áll a kerület lakosai előtt, az állandó programok szeptembertől a megszokott rend szerint
folytatódnak.

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

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

A 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
A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem távoktatást nyújt: www.

mihazank.hu/fisz. A mozgalom
Bartók Béla út 96. alatti központjában nyilvános összejövetel minden
hónap első keddjén 18 órától, az iroda nyitva csütörtökönként 16.30–18
óráig. A Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnöke és önkormányzati
képviselője, Novák Előd a 06/30/3582723-as számon és a novak.elod@
mihazank.hu címen érhető el. A tagsági vagy szimpatizánsi támogatási
lehetőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentkezes
oldalon, helyi hírek: facebook.com/
mihazankujbuda.

A XI. KERÜLETI
MOMENTUM PROGRAMJAI
Add le te is nemzeti konzultációs ívedet, és mondd el a véleményed a valódi
konzultációban a Momentum Móricz
Zsigmond körtéren található pultjánál minden hétköznap 16.00–20.00
között augusztus 30-áig. Kövesd
munkánkat, akcióinkat Újbudán
( ht t ps:// w w w.facebook .com /mo mentumujbuda)! Jelentkezz tagnak
a Momentumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy
részese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
INGATLANIRODÁNK

ELADÓ budapesti lakásokat
keres. Külföldi vevők elérése,
jutalék 3,5%, ügyvéd ingyenes.
Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap!
Laurus Ingatlan 06/20/9-600600.
LAKBERENDEZŐ által
felújított, 88 nm-es II. kerületi
lakás eladó, 95 M Ft. Infó:
06/30/951-2765, www.
egykislakberendezes.hu
A KŐRÖSÖK VIDÉKÉN,
Vésztőn eladó egy felújított nagy
parasztház. Tel.: +36/70/7033237.
INGATLANVAGYONÉRTÉKELÉS, értékbecslés,

közvetítés sokéves tapasztalattal.
+36/30/727-5753, www.pestibudai.hu

Bérlemény
TEREMBÉRLÉSI

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

200 EZER FORINTIG keresek

kiadó lakást Bel-Budán Gellérthegyen: 06/70/949-4013.

Víz, gáz, villany,
fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS

azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelő mester. ELMŰügyintézés! 246-9021, 06/20/9344664.

Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes
körűen! 202-2505, 06/30/2513800. 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.

Gondozás
LABORVIZSGÁLATOK beutaló

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.

nélkül. Corden Magánvérvételi
pont, Budapest, Fehérvári
út 84/A, www.corden.hu.
Elérhetőségek: +36/1/8009313 és +36/30/416-9982. 10%
kedvezmény árainkból XI.
kerületi lakosok részére.

Könyvek

vállal jó kiállású 61 éves hölgy
muci21@gmail.com

felvásárlása kp.-ért. XI., Karolina
út 2. 06/70/600-1727.

GYERMEKFELÜGYELETET

Régiség
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi

aukciós ház részére teljes
gyűjteményt, bútort, koloniált
is, zongorát, porcelánt, aranyat,
ezüstöt, órát, festményt, régi
pénzeket, katonai kellékeket,

60+
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Lassan újra itt
az ősz Újbudán
Az Újbuda 60+ Program több mint tízéves fennállása
óta először nem ment vakációra idén nyáron, a programok júliusban és augusztusban is elérhetők voltak. Bár
a járvány elleni védekezés és a nyári szünet miatt sok
minden szünetelt, több száz időskorú polgár kereste
föl a központokat. A vakáció egyik legfontosabb lehetőségét azoknak az ügyfeleknek szervezték meg, akik
korábban még soha nem használtak számítógépet, internetet, de kedvet éreztek hozzá, hogy megtanulják.
Az internet megismerése céljából kibővült
a központokban a számítógépes
gyakorlás és a segítségnyújtás időtartama és lehetősége.
A 60+ program szervezői készítettek továbbá
egy teljesen kezdőknek
szóló kiadványt, amely
minden fontos tudnivalót tartalmaz. Ez kiváló
segítség azoknak is, akik
már részt vettek tanfolyamon, vagy csak laptopot, asztali gépet szeretnének vásárolni,
esetleg önállóan kívánják elsajátítani a tananyagot. A teljesen kezdőknek képzések is indultak, amelyek
a nyári hőség ellenére heti 2x2 órában zajlanak a résztvevők nagy lelkesedésével.
Mindaddig, amíg ellenkező döntést nem születik,
a 60+ programközpontok – a kötelező járványügyi
szabályok betartatása mellett – az ősz beköszöntével is
folyamatosan várják és fogadják ügyfeleiket. Az őszi
programok hamarosan elérhetők a programközpontokban és az idosbarat.ujbuda.hu oldalon. Az időskorúak
védelme érdekében a szeptemberi kínálat visszafogottabb lesz, hiszen a kötelező maszkviselet vagy a másfél
méteres távolság betartása miatt nem lehet például zárt
helyen elindítani a mozgásos programokat. A szervezők ígérete szerint amint a járványbiztonság lehetővé
teszi, minden megszokott és közkedvelt programot
azonnal megkezdenek, hogy az Újbuda 60+ Program
közel 42 ezer ügyfele számára az idei ősz is ugyanolyan
gazdag és idősbarát legyen, mint a tavalyi volt.

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi programjából
A teljes programkínálatról
a www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon az aktuális
havi
programlistában,
illetve hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os telefonszámon
érdeklődhet.
A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+
Kedvezménykártya
vagy annak folyamatban
lévő igénylése!
Lelki segítő beszélgetések
időseknek előzetes
egyeztetés alapján
Helyszín: Újbudai Szenior
Programközpont (Bölcső u.
3.), vagy Újbudai Önkéntes
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 3724636-os telefonszámon
Minden hétfőn
14.00–15.00
Origami (vetítés)
Helyszín: Újbudai Önkéntes
Koordinációs
és Módszertani
Központ (Kérő
u. 3.); információ:
minden hétköznap 9–14 óráig
a 372-4636-os telefonszámon

Minden hétfőn, szerdán
és pénteken 10.00–11.00
3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Cirmos-liget (ros�sz idő esetén: Kérő utcai 60+
programközpont); információ: 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: 06/20/9469793
Szeptember 2., 16. és 30.
(kéthetente szerdán) 9.00–
10.45 Szeniorörömtánc
Helyszín: Károli Gáspár tér
(rossz idő esetén: Bölcső utcai 60+ programközpont);
információ: hétköznap 9–14
óráig a 372-4636-os telefonszámon
Szeptember 5. 12.00–13.00
60+ Médiaműhely
A 60+ Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a Civil Rádióban – ismétlés
Internetes rádió: www.civilradio.net; információ: Kéri
Juli önkéntes (Újbuda 60+
Médiaműhely), 06/30/4538755
Szeptember 7.
Városismereti séta
Újbuda városrészeinek megismerése, 4. séta: Albertfalva
(előzetes jelentkezéshez kö-

tött). Találkozás: 9 óra, Móricz Zsigmond körtér, Gomba A program kb. délig tart,
kényelmes cipő ajánlott.
A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet önkéntes; jelentkezés:
domoszlai.erzsebet@gmail.
com
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: számítógéphasználat, internetezési
lehetőség. Minden kedden

9.00–13.30
óráig: számítógépek használata, internetezési lehetőség, saját laptoppal és okoseszközzel (táblagép/tablet
és okostelefon) kapcsolatos
segítségnyújtás.
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.)
Minden hétköznap 8.00–
11.45
óráig:
számítógép-használat,
internetezési lehetőség. MInden
sütörtökön 8.00–11.45 óráig:
számítógépek
használata,
internetezési lehetőség, saját
laptoppal és okoseszközzel
(táblagép/tablet és okostelefon) kapcsolatos segítségnyújtás.

A programokon való részvétel feltétele az Újbuda
60+ Kedvezménykártya vagy annak folyamatban lévő igénylése.
A teljes hónap programját megtalálják és letölthetik
az Idősbarát Újbuda honlapról illetve Facebook oldalunkról is!
Újbudai Önkéntes Koordinációs És Módszertani Központ
Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Caring

City

a gondoskodó város

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

További elérhetőségeink

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

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!

Vásárlási
maraton
szeptember 3-6.
csütörtök-vasárnap
10:00-20:00

HAGYATÉK, RÉGISÉGEK

akár

80%
kedvezmény*

KÖNYVEKET

MŰTÁRGYAKAT antikvárium
vásárol! 06/20/425-6437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali

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

impresszum

A vásárlási maraton
ideje alatt ingyenes
különjáratok közlekednek
a Nyugati térről és a
Széna térről a Premier
Outletbe és vissza.

Felelős szerkesztő: Tóth István Gergely • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Levelezési cím: Bp. 1518 Pf.: 135 • Telefon: 381-1307
• e-mail: media11@ujbuda.hu • Kiadja a Média11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Molnár Krisztina • Megjelenik 80 000 példányban •
Szerkesztő: Szabó Márta • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Dabis Balázs Silvius, Kelemen Angelika, Tallér Edina • Hirdetés: 381-1307
• marketing@ujbuda.hu • Tervezőszerkesztő:
• Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda üzletág igazgató •
Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 209. irodában.

Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

TÖLTSD LE TE IS AZ
ÚJBUDA APPOT!

*A kedvezmények
boltonként változnak.

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

HÍREK I INFORMÁCIÓK I SEGÍTSÉGKÉRÉS

ujbuda.hu/app
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Nyár végi ízkavalkád
édesszájúaknak

Elkészítés:
A
szilvás
rétega tésztához zt
gel kezdjük. A vajat
mlis
• 18 dkg fino ütőpor
és a cukrot beletesszük
ls
egy edénybe, majd kö• 1 teáskaná
ó
zepes lángon melegít• 1 csipet s
jük egészen addig, amíg
• 12 dkg vaj
minden egyes cukorkrisor
tály el nem olvad. Hoz• 10 dkg cuk
záadjuk a szilvalekvárt,
• 2 db tojás
és elkeverjük. Egy maga• 1 db vanília
sabb falú serpenyőt kikenünk vajjal, kevés liszttel
• 180 ml tej
megszórjuk. A biztonság
kedvéért az aljára még tehetünk egy méretre vágott
sütőpapírt is, majd erre ráöntjük a még meleg
cukros-szilvalekváros keveréket, és hagyjuk kicsit
hűlni. A megmosott és negyedekre vágott szilvákat

új lakóink

Nagy Izabella
vagyok, június
9-én születtem
a Szent Imre
Kórházban
3590 grammal
és 52 cm-rel.
A koronavírus
idején leptem
meg érkezésemmel a szüleimet, a nővéremet, Dorinát
és az egész családot. Egészséges és boldog
baba vagyok.

Vilma Cecília július 11-én született 2.5 kilóval. Kedvenc programjai az alvás (nappal), és az evés (éjjel).
Nagyon szereti a Feneketlen-tó melletti sétákat,
és a család francia bulldogja szerint ő a legcsodálatosabb dolog a világon. A család labradorja egyelőre
nem ért egyet vele.

Horváth Dániel új alkotásaiban
a jól ismert festészeti toposzt,
a csendéletet teszi egyedivé.
A tárlat szeptember 11-éig
látogatható.

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

keresztrejtvény

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre
kérjük. A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói.

Horváth Dániel
kiállítása a B32
Galériában

Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor c. költeményéből
idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (Á, T, T). 9. Durva
posztó. 12. Szotyi fele! 13. Hosszú ideig. 14. Kúszónövény.
16. Naplopó. 18. Tárca vége! 20. Menekül. 21. Tölthető telep,
rövid szóval. 22. Vissza: számnév. 23. Az idézet második
része (O, Z, E). 25. A három testőr egyike. 27. Szarvdarab!
28. A Kara-tengerbe ömlő
szibériai folyó. 29. Zirc határai! 31. Szaglószerv. 32.
Erősen hevített test világítása. 34. Kétes! 35. Nomen.
37. Esőn állás. 39. Folyadék.
41. Amerikai születésű Nobel-díjas író, költő, kritikus (Thomas Stearns). 44.
Üzenet mobilon, röv. 46.
Verona folyója. 48. Heveny.
50. Vörös …, viking hajós.
52. Csen. 53. Üszkösödni kezd! 55. Papp László
edzője (Zsigmond). 57. Lett
sakk-világbajnok (Mihail).
59. Csatdarab! 60. NZÚ.
62. Szignál. 63. Csillagász,
egyetemi tanár (Miklós). 67.
Ágyúhang. 69. Londoni hotelszoba! 70. …-véda, a hinduizmus ősi szövegeinek
legrégibb rétege. 71. Men�nyiségi egység. 72. A szobába berontva meglep. 74.
Toyota-típus. 76. Rámutató
szó. 77. Budapesti orvos
egyetemi sportklub névbetűi. 78. Argon vegyjele.
Függőleges: 1. Térképgyűjtemény. 2. Folytonossági hiány. 3. Kancsóféle.
4. Rövidítés cégnévben. 5.
A kiütés jele. 6. Egykori
szekértípus. 7. Börtönkellék. 8. Régi egynemű betűi. 9. Helyés időhatározó névutó. 10. Nagy részben sósvizű kazak tó. 11.
Ezüst vegyjele. 15. Részben odanő! 17. Egykori lakatmárka.
19. Vagyis. 22. Alaktalan. 24. Védelmezi. 26. Hordár páratlan
betűi. 30. Finis. 32. Tud. 33. Novi …, Újvidék. 35. Az idézet
harmadik része (K, K). 36. Klasszikus út. 38. Kertet művel. 40. … Dagover, német színésznő. 42. Kaluga folyója. 43.
Az idézet negyedik része (N, E, E). 45. Stroncium vegyjele.
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A kriminalisztikai vagy a régészeti helyszínelés mérőlécei fogják egységbe Horváth Dániel festményeinek motívumait:
a tárgyakkal, figurákkal szoros kapcsolatba kerülő eszközök egyszerre teszik banálissá, felszínessé és olykor mély filozófiai
tartalmúvá a képeket. A hétköznapi tár-

Egy képzőművész és egy fotós találkozása

gyak bizarr jelenlétükkel objektivizálják,
szinte „megmérhetővé” teszik a festett jeleneteket, ugyanakkor rejtett történeteket
is sejtetnek. – Korábban is dolgoztam már
mindenféle mérőeszközzel (vonalzó, colstok), és ezek személyes tartalommal bíró,
fontos
tárgyakká váltak.
Több szerepük
van: egyfelől
a mindent ös�szehasonlító,
analizáló, méregető
elme
szimbólumai,
másfelől csendéletekbe helyezve képesek
megváltoztatni
a műfaj eredeti
üzenetét – mondta
lapunknak
Horváth Dániel. – Nemcsak
a látvány megörökítése volt
a cél, hanem
ahogyan két számomra nagyon fontos művész, Marcel Duchamp és Jasper Johns is
tette, radikális, kliséken túli művek alkotása, amelyek nem a szemet kápráztatják el
elsősorban, hanem az értelemhez szólnak,
sőt, azon is túl – tette hozzá a festő.
K. G.

46. Szándékában áll. 47. Portugál gyarmat volt Indiában. 49.
Fosztóképző. 51. Állatot ellát. 54. Döfés. 56. Kézzel megfoghat. 58. Háziállat. 61. Kezdő katona. 63. Közigazgatási egység. 64. Hírmondó. 65. Játékszer, angolul. 66. Francia író,
költő, muzsikus (Boris). 68. József Attila költeménye. 71.
Hangszer. 72. Román gépkocsijelzés. 73. Etűd egynemű betűi.
75. Galla Miklós.

szeptember 12. szombat •• 10.00–22.00
Helyszín: Költők Parkja
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Beküldendő: vízsz. 1., 23., függ. 35. és 43. Beküldési határidő:
a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135.
vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 14. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A harsány napsütésben oly
csapzott már a rét és sárgáll már a lomb közt a szép aranyranét. Nyertese: Tóth Józsefné, 1118 Budapest, Ménesi út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u.
5.) vehető át.

A Másikról című kiálltáson mutatta be
22 grafikáját a KAS Galériában a Képzőművészeti Egyetemen végző Csorba-Simon István. A „másik” Francesca
Stern Woodman amerikai fotográfus,
akinek formabontó fényképeit Csorba-Simon belgiumi ösztöndíjasként ismerte meg.
– Francesca Woodman munkássága
nagyon költői, és néha megmagyarázhatatlan, ez fogott meg leginkább – nyilatkozta a kiállító művész, aki Woodman fotókönyvének egyes részleteit festette meg
vagy rajzolta le, sokszor annak lapjait,
a papír gyűrődéseit is érzékeltetve. Csorba-Simon István alkotásait elnézve a tárlat
látogatója átélhette a karantént, amit a fiatal magyar alkotó a 22 évesen öngyilkossá lett fotós képeinek tanulmányozásával
töltött el.
– Nagyon ritka, hogy egy képzőművész
egy fotós munkássága előtt tiszteleg, hiszen a fotóművészetet még 150 esztendő
után sem fogadta be teljesen a művészvilág – fogalmazott lapunknak a kiállítást
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Szervező: Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Telefon: 06-1/309 0007 •• email: okh@ujbuda.hu
https: www.facebook.com/ormezei
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a belépés dí

Sziget Motor Kft.

megnyitó Vékás Magdolna fotóművész.
Régebben a fotósok törekedtek arra, hogy
festményszerű képeket készítsenek, most
pedig fordított irányban jött létre egy új
minőség, továbbgondolás.

D. B. S.

Kulturális ajánló
Albertfalvi
Közösségi Ház

Kelenvölgyi
Közösségi Ház

Augusztus 29. 18.00 A város, amely sohasem alszik
Kovács Judit fotókiállításának megnyitója
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A képek hangulatokat, benyomásokat, epizódokat mutatnak be New York mindennapjaiból. Felvillannak az örökké nyüzsgő
utak és terek, az utca embereinek hihetetlen sokszínűsége, a luxus, illetve szegénység, és természetesen
a lenyűgöző építészeti
alkotások is.

Szeptember 4. 18.00
Benyomások
Kozári Csilla tárlatának megnyitója
A kiállítás megtekinthető szeptember 23áig hétköznap 10–16 óráig a programok
függvényében.

1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

(lehető
a
• 30 dkg szilv

A Másikról

Csendélet mértékkel

körkörösen a cukros máz tetejére helyezzük, és félretesszük, amíg összeállítjuk a tésztát.
A tésztához a lisztet elkeverjük a sütőporral
és a sóval. A szobahőmérsékletű vajat a vaníliarúd
kikapargatott belsejével és a cukorral együtt habosra
verjük egy robotgéppel. Egyenként hozzáadjuk a tojásokat, és alaposan kikeverjük, míg egynemű nem
lesz a massza. Ezután szitálhatjuk bele a lisztes keveréket. Érdemes 2-3 adagban, hogy könnyebben el
tudjuk dolgozni. A végén az egészet a folyamatosan
hozzáadagolt tejjel lazítjuk. Mikor elkészült, óvatosan
beleöntjük a szilvával kirakott formába, és elsimítjuk
rajta. 180 fokra előmelegített sütőben, alul-felül sütésen 35–40 perc alatt készre sütjük.
Ne hagyjuk teljesen kihűlni a formában. Amikor
még langyos és kissé olvadt a cukros máz, akkor borítsuk ki, így könnyedén kifordul a formából. Tálaláskor egy nagy gombóc fagylaltot helyezzünk mellé.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

A szilva az egyik legzamatosabb hazai gyümölcsünk.
Mikor beérett a termés, érdemes kihasználni az alkalmat, és eltenni pár üveg lekvárt és befőttet az ínségesebb őszi, téli napokra. Parcsetich Ernő,
a VakVarjú étterem
séfje is ízletes házi
lekvárjából készíti
hozzávalóké:teghez
fordított szilvatora szilvás r
tareceptjét,
mely
• 5 dkg vaj
egy gombóc vaníliaor
vagy fahéjfagylalt• 12 dkg cuk kvár
le
tal frissítő uzsonna
• 2 ek. szilva zi)
lehet.
leg há

kult
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Szubjektív Újbuda – pályázati felhívás
A pályázatra olyan valós történeteket, visszaemlékezéseket, leírásokat várunk, amelyek
a XI. kerülethez, illetve az azt alkotó városrészekhez kötődnek, felidéznek hétköznapokat
és ünnepeket. Várunk vidám vagy megható
családi sztorikat, régmúlt idők hangulatát
megidéző írásokat, jeles újbudai polgárok bemutatását.
Milyen volt a kerületben iskolásnak lenni,
hova járt sétálni, sörözni, hol csókolózott először? Hogy élte meg a család a szocializmust,
az ’56-os forradalmat, a rendszerváltást? Természetesen mai történeteket is várunk.
Emlékek nélkül kerületünk csak utcák, terek és épületek halmaza lenne. Legyen Ön is
részese Újbuda emlékezetének!
Beadási határidő: 2020. október 1.
Terjedelem: max. 5000 karakter
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, a történet helyszínének
és idejének megjelölésével.
Az összes pályamunka olvasható lesz
a szubjektivujbuda.blog.hu weboldalon.
A legjobb művekből az év végén egy kiadványt is megjelentetünk, a szerzők jutalomban részesülnek.

1116 Budapest, Kardhegy u. 2.

Őrmezei
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Szeptember 4. 18.00
Színek és hangulatok
Nohalkáné Minya Zsuzsanna festménykiállításának megnyitója
Megnyitja: Varga Klára festőművész
Megtekinthető október 6-áig nyitvatartási
időben
A belépés díjtalan
Szeptember 4. 19.30
Álmodjunk együtt
Malek Andrea és Jáger
Bandi koncertje
A két nagyszerű művész előadásában megszólalnak a Soulistic
formációval megjelent
két album dalai és néhány igazi örökzöld
sláger. Jegyek elővételben vásárolhatók
a helyszínen nyitvatartási időben.
Belépő: 2000 Ft
Szeptember 5. 17.00
Morus-nap
Ligeti Dávid történész előadása Trianon
100. évfordulója alkalmából
A szervező az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület, szeretettel várnak minden
érdeklődőt. A belépés díjtalan

hirdetés
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32. Gazdagréti Halászléfőző verseny
Szeptember 26-án, Szombaton a GazdaGréti út éS a rétkerülő út közötti parkban
50 cSApAT jELENTKEZÉSÉT VáRjuK!
A főzőversenyre szeptember 14-én (hétfőn) délig
lehet regisztrálni az alábbi adatokkal:
cSApAT NEVE és LÉTSZáMA,
a cSApAT KÉpVISELŐjÉNEK NEVE,
TELEFONSZáMA, E-MAIL cÍME
Az adatokat elektronikus úton a media11@ujbuda.hu,
postán küldve a Média 11 Kft. címére várjuk;
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 209.
(személyes leadásra is mód van, ugyanitt, a portán).
50 cSApAT jELENTKEZÉSÉT TuDjuK FOGADNI,
A BEÉRKEZÉS SORRENDjE SZERINT.
A cSApAT LÉTSZáMA MAXIMuM 6 FŐ LEHET,
KÍSÉRŐVEL, GYERMEKKEL EGYÜTT.
A főzéshez egy pontyot és a tűzifát ezúttal is ingyenesen
biztosítjuk minden határidőre jelentkező csapatnak.
A verseny 8.00–13.00-ig tart.
A versenyről folyamatosan bővülő információkat
az ujbuda.hu/halaszle oldalon, illetve
az Újbuda újság következő lapszámaiban olvashatnak

ujbuda.hu/halaszle
Egész napos színpadi programok, ingyenes szórakozási lehetőségek várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt!
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN IDÉN 500 FŐNÉL TÖBBEN NEM TARTÓZKODHATNAK, ezt sorszámokkal fogjuk figyelemmel kísérni,
illetve minden résztvevőt kérünk, hogy fokozott figyelmet fordítson a jelenleg is érvényben lévő higiénés szabályokra.

