
Molnár Gyula: a következő 
választási kampány közelebb 
van, mint gondolnánk.

Újra ki kell találni 
Újbudát
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Az újbudai közalapítvány 
a járvány alatt is rengeteg 
támogatást nyújtott

A hatósági ár teljesen  
felboríthatja a piacot

Újbuda Önkormányzata megvédte a több 
tízezer újbudai, fővárosi és Pest megyei 
gyermek egészségét szolgáló beruházást. 

Mint lapunk előző számában megír-
tuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(Emmi) korábban arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy a 2017-es kormányhatá-
rozatot figyelmen kívül hagyva nem fizeti ki 
az újbudai Gyermek-egészségügyi Centrum 

és Egynapos Sebészet megépítésére megítélt 
1,2 milliárd forintot. Az Emmi azt állította, 
hogy ezt már a fővárosnak kellene folyósítania 
egy idén kapott 50 milliárdos központi egész-
ségügyi célú támogatásból, az önkormányzat 
viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az nem 
a folyamatban lévő projektekre való.

László Imre, Újbuda polgármestere sza-
vai szerint „nem lehet a gyerekeket azért 

megbüntetni, mert a szüleik közül sokan 
nem a kormánypártra szavaztak. Gyerekek 
vannak, akikre vigyáznunk kell. Nincs en-
nél fontosabb.”

A kormány elfogadta a polgármester ér-
veit. A siker nem csak az újbudaiaké: ha 
az intézmény elkészül, akár 80-85 ezer 
gyermek ellátására is alkalmas lesz. Min-
den harmadik-negyedik budapestit tudja 

majd fogadni, a törökbálinti, a biatorbágyi, 
az érdi, a tárnoki és a diósdi gyerekekért 
is felel majd. A teljes beruházás körülbelül 
2,4 milliárd forintba kerül, ebből 475 mil-
lió forintot az újbudai önkormányzat áll. 
A kormány eddig csaknem 700 millió fo-
rintot fizetett ki, és most már a hiányzó 1,2 
milliárdot is finanszírozzák.

Újbuda
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Érdemes 
vitázni

Bakos Gábor Hamzsabégi civilek

Nem csak 
a fákért 

küzdenek
Marton Róbert

Nem 
művészként 

gondolok 
magamra
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Az utóbbi fél évben jelentősen nőtt 
a kerületben közterületen élő hajlék-
talanok száma, és ez egyre több 
problémát okoz nem csupán a kerület 
külső területén, hanem a központi 
részein, a Szent Gellért téren, a Móricz 
Zsigmond körtéren, a Hamzsabégi 
úti töltés környékén is. Újbudának 
nagyon határozottan fel kell lépnie, 
mielőtt tovább súlyosbodik a helyzet 
– mondta lapunknak Hintsch György 
alpolgármester.

– Nyilvánvaló, hogy szerencsétlen sorsokról van 
szó, emberekről, akik elveszítették munkájukat, 
családjukat, otthonukat, és az utcára kerültek. Nincs 
tulajdonuk, nem rendelkeznek munkából, bérből 
származó állandó bevétellel, tulajdonképpen a társa-
dalom tartja el őket. Nem terveznek előre, nincs táv-
lati céljuk, csak hogy aznap legyen elegendő ételük, 
és legyen hely, ahol meghúzhatják magukat. Nem 
aktív tagjai a társadalomnak, közülük sokan úgy élik 
meg, hogy a társadalmi szabályok éppen ezért nem 

irányadóak számukra – foglalra össze a problémát Hint-
sch György városüzemeltetésért és közbiztonságért felelős 
alpolgármester. – Nehéz nekik bármilyen releváns infor-
mációt átadni, a jog társadalomformáló szerepe sem hat rá-
juk. De ha még információval ellátva, tisztában volnának 
is a kötelességükkel, milyen kötelező erővel lehetne őket 
rábírni a szabályok betartására? 

– A lakosság nagy része – még ha együttérző is a ne-
héz helyzetben élőkkel – elvárja, hogy az együttélés sza-
bályait hozzájuk hasonlóan mindenki betartsa. Az itt élők 
egyre türelmetlenebbek, és megoldást sürgetnek. Azt 
viszont fontos tudni, hogy a helyi önkormányzatoknak 
csak nagyon szolid lehetőségeik vannak a hajléktalanság 
problémájának kezelésére. Kormányzati és fővárosi szintű 
döntéshozatali és cselekvési megoldás, strukturális, intéz-
ményi és gazdasági háttér szükséges. A korlátozott lehe-
tőségeken belül azonban minden eszközt megragadunk, 
hogy kezeljük ezt a tarthatatlanná vált helyzetet – tette 
hozzá az alpolgármester.

– Fontos, hogy segítsük őket, és a szociális háló ne en-
gedje még mélyebbre zuhanni a nehéz helyzetben élőket. 
De azt is mondjuk ki, hogy nem lehet a József Attila szo-

bor mögé járni a dolgunkat végezni. Nem lehet sátorban 
élni a Feneketlen-tó körüli parkban. Nem lehet kapualjak-
ba vagy a lakóházak udvarára beköltözni éjszakára. Az itt 
élők egyre izgatottabbak, és jogosan háborodnak fel, meg-
oldást sürgetnek. 

Az alpolgármester elmondta: egyes kerületek rendésze-
ti intézkedései egyik kerületből a másikba terelik a prob-
lémás hajléktalanokat. Így az egyik helyen ugyan meg-
oldódik a helyzet, de a másikban súlyosbodik. Ez nem 
járható út.

 – Egyrészről rendészeti kérdéssel állunk szemben, más-
részről pedig szociális problémát kell kezelnünk – mutatott 
rá Hintsch György. – A Máltai Szeretetszolgálattal és más, 
hajléktalanokat segítő intézménnyel, civil szervezettel 
van szerződésünk. Velük közösen érhetünk el sikereket, 
de csak ha mindannyian a hosszú távú megoldáson dolgo-
zunk. Kértük őket, hogy ne a legfrekventáltabb csomópon-
tokba szervezzék az ételosztást, mert ezzel növelik az ott 
rendszeresen megjelenő hajléktalanok számát. Az olyan 
emberi gesztusok mint a pokrócok, matracok osztása, 
elsőre jól hangzanak, de sokszor csak konzerválják azt 
a helyzetet, amelyben a hajléktalanok az ellátórendszeren 

kívül maradnak. Mi olyan megoldást szeretnénk, amely 
segít az utcára szorult embereken, de egyben tiszteletben 
tartja a kerület lakosságának jogait, érdekeit. A jelenlegi 
járványhelyzetben - a higiéniai és egészségügyi szabályok 
betartásának fontossága miatt - a hajléktalanok a fokozot-
tan veszélyeztetett társadalmi csoportok közé tartoznak. 

– Az elmúlt időszakban többször is egyeztettünk a köz-
terület-felügyelettel és a kerületi rendőrkapitánysággal. 
Abban állapodtunk meg, hogy a két szervezet közös egy-
séget hoz létre, hogy segítse a helyzet gyors és hatékony 
rendezését. A közterület-felügyelet részéről négyen dol-
goznak folyamatosan azon az őszi időszakban, hogy az ut-
cákon élő hajléktalanok ne szemeteljenek, ne verjenek sát-
rat a közparkokban, ne feküdjenek a tereken, és meg kell 
akadályozniuk a köztéri drog-, illetve alkoholfogyasztást 
és az ebből eredő problémákat is. Újbuda parkjai, közterei 
nem arra valók, hogy emberek ott lakjanak, sátorozzanak, 

végezzék a dolgukat, és feküdjenek a padokon. A közte-
rület mindenkié, senki sem sajátíthatja ki magának, és ez 
vonatkozik a hajléktalanokra is. Természetesen az első 
lépés az, hogy megpróbálunk segíteni, együtt az Újbudán 
működő hajléktalanellátással. De ha nem lépünk fel most 
nagyon határozottan, akkor a jelenlegi helyzet tovább fog 
romlani – hangsúlyozta Hintsch György.

Az alpolgármester arra kérte a hajléktalanokkal foglal-
kozó kerületi szervezeteket, intézményeket, hogy együtt-
működésben dolgozzák ki, hogyan lehet javítani, tökéle-
tesíteni a rendszert, miként tudnak a leghatékonyabban 
segíteni az utcára szorult embereken.

– Az a tapasztalat, hogy a hajléktalanok, különösen jó 
időben, nem szívesen mennek a szállókra. Sokan azért 
sem mennek oda, mert ott nem lehet alkoholt fogyasztani, 
és sok szabályt be kell tartani. De tudatosítani kell minden-
kivel, hogy a köztereken ugyanúgy be kell tartani ezeket 
a szabályokat. Reméljük, egyre több szerencsétlen sorsú 
emberen tudunk segíteni, hogy bekerülhessenek az ellátó-
rendszerbe, és közben megakadályozzuk azt, hogy Újbuda 
az utcákon, köztereken szabályokat betartani képtelen em-
berek vonzó célpontja legyen.

aktuálisaktuális

Fővárosi intézkedések

Drága mulatság lehet 
maszk nélkül mutatkozni

Épüljön újbudai 
állatmenhely!
Az állatvédelem ügye mindannyiunk közös ügye, 
amelynek felette kell állnia pártokon, hovatarto-
záson, hiszen ez pusztán emberség kérdése.

Utcára kidobott, 
megkínzott állatok-
kal, menhelyek két-
ségbeesett felhívása-
ival találkozhatunk 
nap mint nap. 

Éppen ezért lehe-
tőségeinkhez mérten 
támogatjuk az állat-
védőrség felállítását, 
egyetértünk az ál-
latkínzás, az orvva-
dászat, az orvhalászat szigorúbb büntetésével és az állattartástól való 
eltiltással. Támogatjuk az állatok érdekében a hanghatással járó pirotech-
nikai eszközök használatának szabályozását is. Lépéseket teszünk egy 
újbudai állatmenhely megépülése érdekében.

Elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon büntetlenül lehessen 
élőlényeket kínozni vagy szabadon gyilkolni. Olyan érző élőlényeket, 
amelyek nem tudnak magukért kiállni és felszólalni, csak némán tűrik 
sorsukat. Ma Magyarországon előfordulhat az, hogy valaki eltöri egy 
hattyú nyakát, autó mögé kötve vonszolja a kutyáját vagy felakasztja 
a szomszéd macskát. Ez tűrhetetlen, és ezen változtatni kell.

Bakai Nagy Zita

Szeptember 6-án a Fehér-
vári úton tartotta családi 
napját a Szurkolók az Ál-
latokért szervezet, sok 
állatvédelemmel foglal-
kozó csoport részvételével 
A látogatók örökbe fogad-
hattak gazdátlan állatokat, 
támogathatták a szervezet 
munkáját, hozzájárulhattak 
állatotthonok fenntartásá-
hoz. A Szurkolók az Ál-
latokért irodát működtet 
a Fehérvári úton, többféle 
szolgáltatást nyújtanak. 
Rádi Károly önkormány-
zati képviselő elmondta, 
hogy a Demokratikus Ko-
alíció az országgyűlésben 
törvénymódosító javaslatot 
nyújtott be. Szeretnék 
elérni, hogy szigorúbban 
büntessék az állatkínzást, 
és hatékonyabb fellépést 
sürgetnek a szaporítókkal 
szemben, akik az állatokat 
nem az előírásoknak meg-
felelően tenyésztik, egyre 
nagyobb anyagi haszon 
reményében.

Családi nap az állatokért

Megbírságolhatják Budapesten a színhá-
zakra, mozikra és hasonló helyekre, vala-
mint a boltokra vonatkozó maszkviselési 
szabályok megsértőit, beleértve az érin-
tett intézményeket. 

A Fővárosi Közgyűlés múlt heti rendkívüli közgyűlé-
se egyhangúan megszavazta Karácsony Gergely főpol-
gármester javaslatát: a mozik és a színházak előadásain, 
hangversenyen, cirkuszban és más hasonló intézmények 
zárt tereiben kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk 
használata (kivéve az előadókat). Ugyanez vonatkozik a pi-
acokra, boltokra, valamint a társasházi közgyűlésekre is. 

Ha ezeken a helyszíneken valaki nem vagy nem meg-
felelően visel maszkot – az étel- és italfogyasztás idejét 
leszámítva –, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírság-
gal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. (Előbbire a közterület-felügyelő, utóbbira – beje-

lentés és ellenőrzés alapján – a budapesti főjegyző jogo-
sult.) Helyszíni bírságot akkor szabhatnak ki, ha az érintett 
felhívásra sem vesz fel maszkot. A látogatók, illetve vevők 
szabályszegése esetén az adott intézmény tulajdonosára 
közigazgatási bírságot vethetnek ki, ennek összege 50 ezer 
forintig terjedhet. 

A közgyűlés felhívta a fővárosi önkormányzat tulajdo-
nában álló mozik és színházak üzemeltetőit, hogy biztosít-
sanak maszkot az anélkül érkező nézőknek, és erre kérték 
a többi budapesti színház és mozi üzemeltetőjét is.

A közgyűlés felkérte Karácsony Gergelyt, hogy 
gondoskodjon a fővárosi fenntartású idősotthonok-
ban dolgozók rendszeres ingyenes koronavírus-szű-
réséről, és forduljon a kormányhoz annak érdekében, 
hogy hasonló intézkedést vezessenek be a közoktatás-
ban és az egészségügyben. A testület arra is felkérte 
a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a kormánynál 
a bárki által önként és ingyen igénybe vehető szűrő-
pontok felállítását.

Pótdíjat fizettet a BKK  
a maszk nélküliekkel
A fővárosi operatív törzs szeptember 8-i döntésének meg-
felelően a Budapesti Közlekedési Társaság (BKK) elren-
delte a maszkviselés szigorúbb ellenőrzését. A közlekedési 
társaság ellenőrei a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti 
Igazgatóságának munkatársaival együtt figyelik az utazási 
feltételek betartását a megállóhelyeken és a járműveken. 
Aki nem, vagy nem szabályosan viseli a maszkot, azt nem-
csak kizárhatják az utazásból, de pótdíjazhatják is. A pótdíj 

megegyezik azzal az összeggel, amit a jegy vagy bérlet nél-
kül utazóknak kell fizetniük: a helyszínen vagy két napon 
belül a BKK valamelyik ügyfélközpontjában 8000 forint, 
utólag, csekken kiegyenlítve 16 000 forint. 

Szeptember 15-étől öt budapesti metróállomáson egy-
szer használatos orvosi maszkot osztanak a BKK mun-
katársai: a Deák Ferenc téren, a Kálvin téren, a Kelen-
föld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, valamint 
a Széll Kálmán téren. Április végén, a kötelező maszk-
viselés bevezetésekor a társaság több mint 60 ezer masz-
kot osztott szét.

Kizáró ok a MÁV-nál és a Volánnál
Szeptember 15-étől kizárhatók az utazásból azok az uta-
sok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró 
maszkot, kendőt vagy sálat a MÁV-START és a Volánbusz 
járatain.

Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy láz-
zal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne ve-
gyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. 

A MÁV-START fokozottan ellenőrzi a vonatokat a Ké-
szenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrök-
kel együttműködve. Aki felszólítás ellenére sem takarja el 
az orrát, száját, azt leszállítják a vonatról.

A Volánbusznál az autóbusz-vezetők kötelesek meg-
tagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszk-
viselési előírásokat. Utazás közben ezt a jegy- és bérlet-
ellenőrök figyelik, és egyszeri eredménytelen felszólítás 
után, lakott területen megállva, kizárják az utazásból 
a szabályszegőket.

A Fővárosi Közgyűlés Budapestre vonatkozó dön-
tései után a kormány rendeletet hozott a járvány-

védelmi intézkedésekről. A szeptember 21-től hatályos 
előírások szerint a hat évnél idősebbek országszerte kö-
telesek maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön 
és azok megállóhelyein, az üzletekben, bevásárlóköz-
pontokban, a postákon, az ügyintézési helyszíneken, 
valamint az egészségügyi és a szociális intézmények-
ben.  Ugyancsak kötelező az orrot és a szájat is eltakaró 
maszk minden előadó-művészeti eseményen (kivéve 
a fellépőket), mozikban, múzeumokban, közművelődési 
intézményekben, könyvtárakban. 

A vendéglátóhelyeket este 11 órától reggel 6-ig be 
kell zárni, elviteles megrendelést azonban lehet intézni 
a helyszínen. ▪ Módosult a külföldről hazatérőkre vonat-
kozó szabály is, a karantén ezentúl 14 helyett 10 napig 
tart. ▪ A koronavírus-fertőzést kimutató PCR-tesztet ha-
tósági árassá tették, eszerint a mintavétel legfeljebb 2500, 
a laborvizsgálat 17 500 forintba kerülhet. Az egészség-
ügyi hatóságok által elrendelt PCR-tesztek továbbra is 
ingyenesek. ▪ Október 1-től az iskolákba csak testhőmér-
séklet-mérés után léphetnek be a diákok és a tanárok, 
illetve más ottani dolgozók. Gyerekenként egy kísérő 
mehet be, maszkban, a testhőmérséklet mérési pontig. ▪ 
Október 4-től ha valaki egy üzletben vagy moziban nem 
visel maszkot, akkor az üzemeltetőt – ha nem intézkedik 
– először figyelmeztetik, második esetben 100 ezer fo-
rinttól 1 millióig terjedő bírságot kaphat, utána az üzletet, 
illetve a helyiséget ideiglenesen bezárathatják. 

Hintsch György: az együttélés alapvető szabályait mindenkinek be kell tartania

Hajléktalanhelyzet: 
Segítő, de határozott 
fellépés

A helyi önkormányzatoknak 
csak nagyon szolid lehetőségeik 
vannak a hajléktalanság 
problémájának kezelésére

 A közterület mindenkié, 
senki sem sajátíthatja ki 
magának, és ez vonatkozik  
a hajléktalanokra is

D. B. S.
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Közel 30 éve segít 
a kerületben élő 
időseknek, nagycsa-
ládosoknak, hátrá-
nyos helyzetűeknek 
az Újbudán működő 
VICUS XI. Közalapítvány. 
Az elmúlt időszakban 
a  koronavírus-járvány miatt 
bajba került családokat is támo-
gatták. Az alapítvány elnökét, Szöllősi 
Ágnest kérdeztük tevékenységükről.

„Az alapítástól kezdve ugyanazt a célt követtük: a kerü-
letben élő rászorulóknak nyújtottunk segítséget, olyan 
hátrányos vagy krízishelyzetben lévő embereknek, akik-
nek veszélybe kerül a megélhetése, és/vagy díjhátralékuk 
keletkezik. Ősszel, a fűtési szezon elején – inkább meg-
előzésként – fűtési támogatást is adunk. Általában azok 
fordulnak hozzánk, akiken a szociális osztály azért nem 
tud segíteni, mert az egy főre jutó jövedelmük egy-kétszáz 
forinttal meghaladja azt a limitet, amely alatt segélyre len-
nének jogosultak.”

A VICUS XI. Közalapítvány tevékenységéhez szük-
séges anyagi források legnagyobb részét Újbuda Önkor-
mányzata adja, de cégek, vállalkozók, egyének is segítenek 

adományokkal, illetve az adójuk 
1 százalékának felajánlásával. 
Idén különösen nagy szükség 
volt és van adományozókra, 
a tavaszi, nyár eleji kérelmezők 
felét a járvány miatt munkájukat 

elvesztők adták. „A pandémia mi-
att megnőtt a segítségkérők száma. 

Hálásak vagyunk azért, hogy a ke-
rületben működő cégek felismerték, 

mennyire fontos, hogy ők is segítsenek. 
Az Újbudán építkező Metrodom Duna Alfa 

Kft.-től kaptuk a legnagyobb összeget, 15 millió 
forintot, a Futurealtól 10 milliót, az Alíz utca Kft.-től 5 
milliót, a Wingtől 3 milliót, de az Infogroup FM Ingat-
lanüzemeltetőtől is kaptunk 2 milliót. Az önkormányzat 
képviselői és bizottsági tagjai szintén jelentős összeggel 
járultak hozzá ahhoz, hogy többet tudjunk szánni a rend-
kívüli helyzetben megnövekedett igények kielégítésére. 
Összesen 38 millió forinttal többet tudtunk fordítani a jár-
ványhelyzet következtében kialakult problémák enyhí-
tésére. Nemcsak személyeknek, hanem intézményeknek 
is adunk támogatást. Amikor a járvány kezdetén kevés 
volt a tisztító- és fertőtlenítőszer, az arcmaszk, akkor 
azok beszerzéséhez is hozzájárultunk. Részt vettünk Co-
vid-gyorstesztek vásárlásában, ezen felül 50 ózongenerátor 
beszerzésével tudtunk hozzájárulni az óvodák, bölcsődék 
újranyitásához és működéséhez. Tartós élelmiszerek meg-
vételében is közreműködtünk. 

Ezúton is köszönjük a cégek és magán-
személyek, illetve a képviselők adomá-
nyait, sok ember nehéz helyzetén tud-
tunk így könnyíteni.”

Az alapítvány legutóbbi kuratóriumi 
ülésén 132 kérelemről döntött, ennek 
80 százaléka szociális segély. Króni-
kus betegségekben szenvedő, alacsony 
jövedelmű kerületi lakosok,  nyugdí-
jasok kaptak most forrást élelmisze-
rek és gyógyszerek beszerzéséhez, de 
a rendkívüli kiadások miatt megél-
hetési válságba kerülők is kaphattak 
pénzt ezekben a napokban. Összesen 
5 190 000 forint került most a rászo-
rulókhoz.

„Azt tapasztaljuk, hogy sok ember-
nek az életminőséget javító gyógyászati 
segédeszközök beszerzése is rendkívül 
nagy anyagi terhet jelent. Egy komplex 
fogászati kezelés vagy egy szemüveg, 
hallókészülék, gerinctámaszt adó fűző, 
ortopéd cipő megvétele, cseréje sokak 
számára nem vagy csak nehezen oldha-
tó meg.”

Már meghirdették a következő pályá-
zatot is. A pályázati kérelmeket október 
9-éig lehet benyújtani, a kuratórium 
október 16-áig dönt a 2 millió forintos 
keretösszeg felosztásáról.

D. B. S.

A VICUS XI. Közalapítvány kurató
riuma hat főből áll. Dr. Szöllősi Ágnes 

elnök mellett Balasi András, Fésüsné Kéri 
Erzsébet, Turbók Jánosné, Varga Gergő 
és Zách Boglárka bírálja el a kérelmeket. 
A kuratórium tevékenységét háromtagú 
felügyelő bizottság ellenőrzi, elnöke dr. 
Bács Márton, tagjai Daám Alexandra 
és Vécsei Éva önkormányzati képviselő.
A járvány továbbterjed, az őszi időszakban 
nő a krízishelyzetbe kerülők száma, növe
kednek a munkájukat elvesztők, alacsony 
jövedelműek terhei a magas gyógyszer
árak és az egyre emelkedő élelmiszerárak 
miatt. Már az alapítványnál is jelentkeznek 
a megbízás, jövedelemszerző tevékenység 
nélküli művészek, az idegenforgalomban, 
vendéglátásban dolgozó, munka nélkül 
maradt emberek. Ezért a VICUS XI. 
Közalapítvány továbbra is kéri a társa
dalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett 
cégek, vállalkozások 
segítségét.

aktuálisaktuális

Három évtizede  
segít a VICUS
Az újbudai közalapítvány a járvány alatt is rengeteg támogatást nyújtott

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága (Bp. XI., Bocskai út 39–41.)  
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület 
(m2)

Albetét  
száma   Fekvése

Bartók Béla út 124. 42 5 földszint, utcai bejárat

Budaörsi út 4–18. 112 2 alagsor, utcai bejárat

Budafoki út 12. 115 1 földszint, udvari bejárat

Karinthy F. út 15. *50(42) 2 alagsor, utcai bejárat

Lágymányosi u. 16. 45+27 6 földszint, utcai bejárat + pince

Ménesi út 82. *63(78) -- tetőtér, lépcsőházi bejárat

Sopron u. 70. 23 2 alagsor, udvari bejárat

Villányi út 10. 112 47 alagsor, utcai bejárat

* Ingatlan-nyilvántartás szerint 50/63 nm, természetben 42/78 nm nagyságú helyiségek 

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztályához (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. 
em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: 
„Üres helyiségek  bérbeadási pályázata”.

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. 
Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További 
információ kapható a 381-1311-es, 381-1312-es, 372-4686-os és a 372-4655-ös telefonszámon. 

Budapest, 2020. szeptember 9.
dr. László Imre 
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat benyújtási határideje:
2020. november 24. (kedd) 12.00 óra

 � Közel egy éve dolgozik már az új kerületi vezetés Új-
budán. Egykori polgármesterként hogyan értékeli az 
eddigi eredményeket?

Az a mondás, hogy mindig az a lényeg, mi a helyzet a kasz-
szával. Ebből a szempontból nem volt ok panaszra, mű-
ködőképes önkormányzatot vett át az új vezetés. Ám van 
egy másik metszete is a kérdésnek, és e téren súlyos kri-
tikám van az előző polgármesteri vezetés felé. Úgy látom, 
az elmúlt kilenc esztendőben kevés figyelem jutott arra, mi 
az az irány, ami felé Újbudát vinni akarjuk. Beleszürkült 
az előző önkormányzat abba, hogy a működőképességét 
fenntartsa, inkább magára figyelt, inkább csak a vállalko-
zói érdekek domináltak, nem pedig az, hogy hosszú távon 
mi a jó a kerületnek. Túlépítetté vált Újbuda. A mindenkori 
önkormányzatnak az is a feladata, hogy szem előtt tartsa, 
miképpen lehet élhetővé tenni a kerületet. Én most azt lá-
tom, hogy az egykori csendes, zöld Újbudán elég komoly 
közlekedési problémák vannak, és rövidesen elég komoly 
gondok lesznek a humán infrastruktúrával is. Ilyen meny-
nyiségű lakásépítés mellett, amilyen néhány éve elkezdő-
dött a kerületben, a települési önkormányzat dolga az is, 
hogy megfelelő mennyiségű és potenciájú humán infra-
struktúrát fejlesszen. Itt főként a kellő számú bölcsődére, 
óvodára, az egészségügy befogadóképességére gondolok. 
Ebből a szempontból nehéz helyzetben van a vezetés. Ne-
kik most újra ki kell találniuk az egységes, jól működő, 
jó irányba fejlődő kerületet. Vissza kell helyezni Újbudát 
Budapest térképére. Legyen tiszta, rendezett, biztonságos, 
zöld ez a terület, és legyen kellemes itt élni.

 � A tavasszal megjelent koronavírus-járvány nem várt 
kihívásokat jelentett az önkormányzatnak. Ezen a te-
rületen hogyan értékeli a munkát?

Mindenki soha nem látott feltételekkel szembesült 
a járványhelyzet miatt. Úgy vélem, hogy amit a kormány 
és a főváros mellett meg lehetett tenni, azt ez az önkor-
mányzat megtette. Nagyon gyorsan és hatékonyan meg-
oldotta az eszközök és a tesztek pótlását, a szociálisan 
rászorulók egészségügyi, egzisztenciális és mentális tá-
mogatását. Most, a második hullám közepén, azzal szem-
besülünk, hogy több a fertőzött, de egyelőre úgy tűnik, 

enyhébbek a tünetek. Ezek alapján két dologra kell nagyon 
figyelni: védjük meg az időseket, és védjük meg a kerület 
működőképességét. 

 � Országgyűlési képviselőként hogyan látja a főváros és 
a kormányzat viszonyát? 

Alapvetően engem nem érdekel, hogy ki hozza a vacsorát, 
csak finom legyen. Ám azt mindenkinek tudnia kell, él-
jen bárhol ebben a hazában, hogy a pénzek jelentős része 
– nézzük akár a vállalkozási nyereségadót, akár az ipa-
rűzési adót, akár a személyi jövedelemadó jelentős részét 
– mégiscsak Budapesten keletkezik. Tehát nem arról van 
szó, hogy más pénzét költi el itt a kormány, hanem Buda-
pest pénzéből ad vissza valamit, amikor bizonyos fejlesz-

téseket csinál. Bár vitathatatlanul van feszültség az ország 
kontra Budapest viszonyban, emellett sajnos sok témában 
a felelősség és a hatáskörök bizonyos területeken megosz-
lanak a főváros és az egyes kerületek között. Meggyőződé-
sem, hogy működési szempontból egységesen kell kezelni 
a problémákat. Mostanában mintha picit túl lenne politi-
zálva minden. Ez nem vezet jóra, és ennek a vesztesei csak-
is a budapesti emberek lehetnek. Vannak dolgok, amiket ki 
kellene venni a napi politikából. Az oktatást, az egészség-
ügyet vagy a határon túli magyarság kérdését jobb lenne 
függetleníteni a pártpolitikától, mert az tényleg vitán felül 
mindenki érdeke, hogy jól működjenek ezek a területek.

 �Milyen politizálást igényel az, hogy egyszerre két ke-
rület, Újbuda és Budafok érdekeit is képviseli a parla-
mentben? 

Nagyon harciasan kell képviselnem például most azt, hogy 
több forrást már ne vonjanak el az önkormányzatoktól. 
Emellett vannak olyan ügyek, amelyek a parlamentben dől-
nek el, ám minket itt, a kerületekben is érintenek. Ilyen pél-

dául a Citadella. Nagyon szurkolok, és azon dolgozom, hogy 
ez kikerüljön abból a sávból, amelyben csak egyéni érdekek 
vannak. Itt a közösségi érdekek kell, hogy domináljanak. 
Kiált ez a város azért, hogy legyen egy új, modern, 21. szá-
zadi szimbóluma. Hol lehetne ez máshol, mint a Gellért-he-
gyen? De ilyen fontos és mindkét kerületet érintő feladat-
nak tekintem a közlekedésfejlesztést is. Budafok és az XI. 
kerület érdeke számtalan ponton találkozik, hogy csupán 
néhányat említsek ilyen a tömegközlekedés, az egészség-
ügyi ellátások, a közlekedés területe, de ide sorolhatók még 
a közterületi ügyek is. Meggyőződésem, hogy ha a két kerü-
let összefog, akkor hatékonyabbá válhat az érdekképviselet 
is. Itt van például a Galvani híd építése. Hiszek abban, hogy 
nemcsak a már meglévő fejlesztések, hanem az újak ígérete 
is határozottan előmozdítja a fejlődést.

 �Még van egy negyedévünk 2020-ból, mit gondol, mi-
lyen lesz ennek a nehéz évnek a kifutása?

Ezt az évet túl kell élni. Mindenki abban reménykedik 
hogy a járvány második hullámának végére lesznek elő-
relépések akár a kezelésben, akár a megelőzésben. Ez-
zel párhuzamosan a lényeg, hogy nem szabad leállítani 
az országot, ahogy a kerületnek is működnie kell. Én Új-
budán is és a parlamentben is ezen próbálok dolgozni. Ami 
a politikát illeti, ugyan az országgyűlési választások csak 
2022-ben lesznek, ebben a felfokozott világban a válasz-
tási kampány is sokkal előbb visszatér az életünkbe, mint 
gondolnánk. Azzal sem árulok el nagy titkot, hogy ebben 
továbbra is szívesen vállalok szerepet, tovább szeretnék 
dolgozni Újbudáért. Mert lesz dolgunk.

T. E.

Védjük meg az időseket, 
és védjük meg a kerület 
működőképességét

Újra ki kell 
találni 

Újbudát 

fb.com/ujbuda

Kövesd Újbudát  
a FacebooKon!

Néhány hét múlva már maga mögött 
tudhatja működésének első eszten-
dejét a XI. kerület tavaly megválasz-
tott képviselő-testülete és vezetése. 
Az eltelt időszak nehézségeiről és ered-
ményeiről kérdeztük Molnár Gyulát, 
Újbuda egykori polgármesterét, jelen-
legi országgyűlési képviselőt. 
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A huszadik születésnapját ünneplő Arc kiál-
lítás idén az újbudai Bikás parkba költözik. 
A rendre tízezreket vonzó bemutató 
alkotásairól Bakos Gábort, az Arc egyik 
megalapítóját és szervezőjét kérdeztük. 
Többek között arról, kell-e bátorság egy 
ilyen kritikus szemléletű rendezvényhez, 
és miért tűnt el a korábbi támogatók egy 
része. A legfontosabbak persze maguk 
a képek, amelyek Bakos szerint arra 
ösztönzik a közönséget, hogy elgondol-
kozzon az életünkön, és ennél többet mit is 
akarhatnánk.

 
 � Húsz, az már szép.

Szép.

 � Volt olyan pillanat, 
amikor azt gondolta, 
hogy nem lesz ebből több?

Sok. De aztán valahogy mindig összehoztuk. Remélem, 
most is.

 � Helyszín már van. Méghozzá új. A Bikás park.
Sőt, nem csak egy szép helyszínt kaptunk, de Újbuda ön-
kormányzata lett a fő támogatónk. 

 � Az előző években dobálták, mint a forró krumplit az 
Arcot. Több, főleg kormánypárti önkormányzat hely-
színt sem mert adni, mert talán túl kritikusnak gon-
dolta a kiállítást.

Tény, nagy szabadságfokkal bír ez a pályázat és így ez a ki-
állítás is. Ez a normális. Azt mutatja meg, amit az embe-
rek gondolnak. Valóban, ezt a szabadságot nem mindenki 
szereti. Most szerencsére kényelmesebb volt a helyzetünk, 
mert több önkormányzat is jelentkezett, hogy szívesen fo-
gadná a kiállítást.

 �Mi szólt Újbuda mellett?
Az, hogy forrást is ad hozzá, nemcsak területet. 

 � Korábban sok nagy cég, multik is, támogatták az Arc 
kiállítást. Inukba szállt a bátorság?

Most is sok partnerrel dolgozunk. Most is van, aki nem-
csak termékkel, szolgáltatással, hanem pénzzel is támogat. 
De úgy tűnik, azok a nagy szponzorok, amelyek korábban 
akadtak, félnek a szabadságnak attól a fokától, amit mi 
képviselünk. 

 � Akik látták ezeket a plakátokat az elmúlt években, 
azok tudják, sokszor ironikusak, gúnyosak ezek a 
képek. És a hatalom nem mindig szereti a gúnyt, az 
iróniát.

Határozottan így tűnik nekünk is

 � Amikor a zsűri vá-
logatja a pályázatra 
beérkező anyagot, kap 
eligazítást? Hogy hol 
a határ? Van, amivel 
már mi sem? Mond-
juk a miniszterelnök és 
családja.
Nincs ilyen. Azokról 
a dolgokról és azokról 
az emberekről, amik 
és akik itt vannak kö-
rülöttünk, meghatá-
rozzák az életünket, 
lehet véleményt 
mondani. A monda-
nivalót és a megfor-
málást értékeljük. 
Szakmai kritériu-
maink vannak. Min-

denki azzal pá-
lyázik, amivel akar. S amit 
sokszor csak a közösségi médiá-
ban, otthoni magányunkban nézegetünk, 
azt milyen jó, így együtt.

 � És talán szexibbé teszi a dolgot, hogy van némi 
izgalom, na most tréfálkozhatunk kicsikét azokon, 
akik nem bánnák, ha inkább félnénk tőlük.

Valóban nem tapasztalom a pályázókon, hogy visszafog-
nák magukat. Az tény, az elmúlt években sokan azért ál-

néven indultak. Most meg azt vettük észre, a pályá-
zók és a díjazottak között igen sokan külföldön 

élnek.

 � Talán nem a félelem miatt pályáznak 
külföldről, hanem mert a kreatív fia-

talság egy tekintélyes része már kül-
földön él.

Lehet. Nem kérdezzük meg, ki miért ment el. Csak lát-
juk, elmentek, de azért részt akarnak venni az Arcon.

 �Mi az, ami látható az Arcon? Nem plakát, bár úgy 
néz ki, talán nem is klasszikus értelemben vett mű-
vészi alkotás.

Jogi értelemben műalkotás. Amúgy meg, döntse el 
mindenki maga. Nem a meghatározás a lényeges. Ha-
nem az, hogy ezek a jelenünkről szólnak. A világról, 
amiben élünk. Valószínűleg ezért is szeretik a nézők. 
Az a fontos, milyen közeget teremtenek így a szabad 
ég alatt, egy parkban ezek a képek. Én mindig meg va-
gyok döbbenve, hogy ez működik. Amikor megnyílik 
a kiállítás, hihetetlen sokan jönnek el, és beszélget-
nek, gondolkoznak a képekről. Tulajdonképpen a saját 
életükről. Sokszor elhangzik: ezt én is csinálhattam 
volna. Persze kritikák is jönnek. De ez egy önreflek-
tív, a világra kritikusan néző, sokszor szellemes és vicces 
gyűjtemény. Idén is így lesz. Bár azért komorabb a hangu-
lat a klímaválság kellős közepén és a pandémia ki tudja 
hányadik hullámakor.

 � Az a címe idén: Hova tovább.
Hova tovább emberiség? Hova tovább Magyarország? De 
hova tovább Bakos Gábor? Mind kérdések.

 � Vannak rá válaszok is az alkotások között?
Mindenki döntse el ezt is saját maga, nézze meg a kiál-
lítást. Szerintem vannak. Az emberek igenis érdeklődnek 
a világ, az ország dolgai iránt. A legfontosabb talán, hogy 
nézzük meg, mi magunk mit tudunk másként csinálni a té-
nyek ismeretében. Változtassunk, ha kell, elsősorban ma-
gunk területén, a saját életünkben, és akkor talán tovább 
tudunk lépni.

 � Végletesen megosztott országban kell élnünk. Át tud-e 
vagy át akar-e lépni ezen egy ilyen bemutató? 

A pályázat mindenki számára nyitott. Soha nem nézzük, 
kik a jelentkezők, jeligés a pályázat. A témát megadjuk, 
azon túl teljes a szabadság. A húsz tagú zsűri az egyetlen 
szűrő. De nem ideológiák alapján válogat, hanem, amint 
már mondtam, azt nézi, mennyire aktuális, hogyan van 
megformálva, mi a vizuális nyelvezete az alkotásnak.

 � És a közönség? Elképzelhető, hogy tetszik olyan vala-
kinek is, aki alapvetően mást gondol a világról, mint a 
többsége azoknak, akik lelkesedni szoktak az Arcért?

Miért ne lenne elképzelhető? Na-
gyon színes társaság a látoga-
tóké. Bízom benne, hogy van 
köztük konzervatívabb érzésű 
is, aki szintén elgondolkozik 
a látottakon.

 �Mi lesz a sorsa ezeknek az 
alkotásoknak, ha vége a ki-

állításnak?

Remélem, hogy a nézők fejébe beég, és ott marad sok be-
lőlük. Abban a képözönben, amiben élünk, ez nagy do-
log lenne. Értelmezze mindenki magának. Derüljön ki, 
hogy érdemes elmélkedni, vitázni. És nem csak egyedül, 
a monitorok előtt, hanem egy köztéren, közösen, mások-
kal együtt. Végül is, itt semmi különös nincs, csak képeket 
lehet nézegetni, mégis ezrek jönnek el – és biztos vagyok 
benne, a többség elgondolkozik rajtuk. Lehet ennél jobb 
sorsa egy műalkotásnak?

D. J.

kultkult

Tudta-e Ön, hogy... 
…Az egészségünkre hatással bíró elvál-

tozás észleléséhez ma már nélkülözhetetlen 
eljárás az ultrahangvizsgálat, ami akár 15–20 
perc alatt is elvégezhető, fájdalmatlan és nincs 
mellékhatása. 

– A különböző szövetek határfelületein más 
mértékben verődnek vissza a magas frekven-
ciájú hanghullámok. Az ultrahangvizsgálat 
legnagyobb előnye, hogy nem invazív, tehát 
nincs ionizáló sugárzás, nincs beadott gyógy-
szer vagy kontrasztanyag, szövődményektől 
mentes és ártalmatlan – mondja dr. Bodnár 
Györgyi Enikő, a Budai Magánorvosi Centrum 
radiológus szakorvosa.

– A hasi vizsgálat során a májban, a hasnyál-
mirigyben és a vesékben lévő jó és rosszindu-
latú elváltozások, gyulladások vizsgálhatók. 
Az epehólyagban és a vesékben lévő kövek jól 
kimutathatók ezzel a módszerrel. A vesékben 
és az epeutakban lévő tágulatok is így vizsgál-
hatók. Azonban a gyomorban és a belekben 
kialakuló elváltozások (polipok, fekélyek) ult-
rahanggal nem láthatók – hangsúlyozza a szak-
orvos.

– A nyaki régió vizsgálata során látjuk 
a pajzsmirigyben, nyálmirigyben lévő gö-
böket, gyulladásos elváltozásokat, a nyirok-
csomók kóros szerkezetét és a nyaki erekben 

lerakódott mész 
elhelyezkedését, 
valamint az erek 
esetleges szűkü-
letét. 

Az emlővizsgá-
lat során gyakran 
látunk különböző 
képleteket, cisztá-
kat, jó és rosszin-
dulatú elváltozásokat. Ezek pontos megítélése 
függ az elváltozás és a mirigyek szerkezetétől. 
A pontos megítélés, véleményalkotás gyakran 
nehéz, ilyenkor küldjük tovább mammográfiai 
vizsgálatra a pácienst. Herevizsgálat során ál-
talában panaszt okozó gyulladás, vízsérv, visz-
szértágulat, ciszta vagy daganat miatt találko-
zunk a beteggel, fontos azonban, hogy panaszt 
még nem okozó elváltozások is felfedezhetők. 

Az ízületi vizsgálatok nagy jelentőséggel 
bírnak, hiszen jól elkülöníthetők a gyulladá-
sok, porckopások, sérülések okozta elválto-
zások. Az ízületi tok, szalag, az inak, izmok 
sérülése is ultrahanggal nagy pontossággal 
megállapítható. A lágyrész vizsgálata során 
a bőrben, izomban lévő sérülések, daganatok, 
gyulladások is jól vizsgálhatók!

Az újszülöttek, csecsemők koponyavizs-
gálata során a nagykutacson át ellenőrizhető 

az agyállomány szerkezete, az agy-
kamrák mérete, van-e vérzés, felsza-
porodott folyadék az agy körül.

A hasi vizsgálat során a leggya-
koribb a vesetágulat kimutatása, me-
lyek nagy része megszűnik egyéves 
korig, de vannak olyan elváltozások, 
amelyek urológus beavatkozását 
igénylik.

A csípőízület vizsgálata nagyon 
fontos, hiszen pontos mérések-
kel megállapítható, hogy fennáll-e 
az ízületigyengeség vagy a csípőfi-
cam veszélye. Fejlődési variációk, 
ritkán daganatok is felderíthetők.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

egészségrovat

Budai Magánorvosi Centrum

Telefon: +36-1-445-0700 
Online bejelentkezés: www.bmclabor.hu/online-bejelentkezes/labor

E-mail: recepcio@bmclabor.hu, info@budaimaganrendelo.hu, 
savoya.recepcio@budaimaganrendelo.hu,

Web: www.bmclabor.hu

•  Változatlan feltételek
•  Kellemes környezet
•  Gyors leletközlés
•  Csecsemők és kisgyermekek számára is elérhető vérvétel
•  Kedvező ár 

rendelőinkben elérhetők a covid 
tesztek!

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

A BUdAI MAGÁnORVOSI CenTRUM  
várja Önt szeretettel minden reggel 6 órától,  
Savoya parki laborunk reggel 7 órától, már szombaton is! 

bMc labor: 1119 bp., Fehérvári út 89–95. (bejárat a Kocsis u. felől)
bMc – savoya: 1117 bp., hunyadi János út 19. (az Ételudvar mellett)

Mindez itt a kerületben!
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www.premier.hu

70%
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kedvezmény*

Farmernapok 
és oszi shopping

OKTÓBER 3-11.
Keresd a legnagyobb 
világmárkák ajánlatait 

szombattól a következő 
hét vasárnapjáig!

Újbudán az Arc
Lehet ennél jobb sorsa egy műalkotásnak?

„A szponzorok támogatásán túl nem csak bátor-
ság, hanem kitartás is kellett. Ez az akció nemcsak 
a szebb világ utáni vágyat fejezi ki, célunk az is, 

hogy a reklámszakmát felrázzuk, a képzőművészeteket 
inspiráljuk és egy kicsit magasabbra húzzuk a vizuális 
kultúra színvonalát. Már most olyan óriási az érdeklő-
dés, hogy a tárlatot jövőre is szeretnénk megendezni.” Így 
szólt 2000 szeptemberében a Magyar Hírlap tudósítása 
az első Arc kiállításról, külön kiemelve a Remete Kriszta 
szervezte divatbemutató különösségét.

Az Arc iránt az érdeklődés töretlen maradt, így a Fatér 
Barna, Geszti Péter, Bakos Gábor kezdeményezte kiál-
lítást azóta is minden évben megrendezik. Hosszú ideig 
a budapesti Ötvenhatosok tere (a korábbi Felvonulási tér) 
adott otthont az eseménynek, amely egyre inkább társa-
dalomkritikus alkotásokat vonultatott fel, évente több tiz-
ezer nézőt és jelentős sajtókritikát vonzva.

Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.
 
Szeptember 26. 10.00 Négy vándor – a Portéka Szín-
pad zenés gyermekelőadása
A Négy vándorban Felhőcske és Napocska vezeti végig 
a gyermekeket a jól elkülöníthető évszakokon. A fázós 
süni, a nyughatatlan méhecske, a megszelídíthető Rébá-
nyai Győző bácsi mind kedves barátaik lesznek végül.
Belépő: 1000 Ft
 
Szeptember 29. 18.00 ETELE HELYTÖRTÉNETI 
KÖR – Gyufák, gyárak, gyufacímkék
Az egykori magyarországi gyufagyárak közül az albertfal-
vairól, a budafokiról és a Zarzetzky Gyufagyárról lesz szó. 
Hallhatunk Irinyi Jánosról, a zajtalanul gyulladó gyufa fel-
találójáról, a gyújtókról, gyufákról, láthatunk képeket 20. 
századi gyufacímkékről. Gyufacímke-kiállítás dr. Horváth 
Gyula gyűjteményéből. Előadó: Tóth Sándor László faipa-
ri mérnök, c. egyetemi tanár. Felkért hozzászóló: Magyar 
Ákos faipari mérnök, a Gyufaipari Vállalat (egykori) igaz-
gatója. A részvétel díjtalan
 
Október 3. 18.00 VIGYÁZZ A BOLDOGSÁGRA! – 
az AKH Opera- és Dalstúdió ünnepi koncertje az Idő-
sek Világnapja és a Zene Világnapja alkalmából
A közismert opera-, operett- és musicalrészleteket éneklik: 
György Viktória, Henk Marika, Kökényessy Júlia, Kövecses 
Klára, Radosiczky Márta, Sándor Bettina, Terebessy Éva, 
Csikai Barna, Németh Károly. Műsorvezető Csák József 
operaénekes, kísér Hegedűs Valér zongoraművész. Dísz-
vendég: Gyurkovics Zsuzsa Jászai-díjas színművésznő. 
Belépő: 700 Ft, regisztráció a 204-6788-as telefonszámon 
vagy az akh@ujbuda.hu címen
 
Október 14. 19.00 NE FÉLJ A KOMOLYZENÉTŐL! 
– Oravecz György zongoraművész és Dúlfalvy Éva 
hegedűművész koncertje
A 19. század második felében még nem volt éles határ házi 
muzsikálás és hangverseny között. Most, a koronavírustól 
tartva, óvakodunk nagy termekbe járni. Albertfalván köz-
tes megoldásként kis közösségben, otthonunk közelében 

vehetünk részt élő kamarakoncerten. Ezen az estén Mozart, 
Beethoven, Schubert, Liszt, Debussy és Massenet népszerű 
művei szólalnak meg. Belépő: 700 Ft, regisztráció a 204-
6788-as telefonszámon vagy az akh@ujbuda.hu címen

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy u. 2. 

Szeptember 24. 18.00 Történetek – Keczely Gabriella 
kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető október 14-éig hétköznap 10–16 
óráig  a programok függvényében

Október 1. 18.00 Hangfürdő – Gongmeditáció
A program alkalmas a stressz kezelésére, a mindennapi 
rohanás utáni relaxációra. A részvétel díjtalan, de előze-
tes regisztráció szükséges a kkh@ujbuda.hu címen vagy 
a 424-5363-as telefonszámon

Október 3. 10.00 Gyerekdélelőtt a kertben
10.00 órától az Óriásbábosok műsora a Bábtársulat előa-
dásában. 10.45-től Lévai Tímea és Poppre Ádám interaktív 
gyermekkoncertje. A részvétel díjtalan, de előzetes regiszt-

ráció szükséges a kkh@ujbuda.hu címen vagy a 424-5363-
as telefonszámon

Október 10. 9.00–14.00 Garázsvásár
Elhozható és elvihető mindenféle izgalmas tárgy, ék-
szer, játék, ruha, cipő és „izé-bizé”, ami pont arra vár, 
hogy új tulajdonosa megtalálja végre. Asztalfoglalás/
információ a 424-5363-as telefonszámon vagy a kkh@
ujbuda.hu címen

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Október 3. 17.00 Zene füleinknek  
– családi koncert két részben 
6–99 éves korig mindenkinek ajánljuk a Zene Ünnepe al-
kalmából. Program: 1. Ez komoly? – Melodika Project. 2. 
Mesébe illő klasszikusok – Oravecz György zongoramű-
vész koncertje. Belépőjegy: 500 Ft/gyerek, 800 Ft/felnőtt

Október 4. 18.00 Ismerős? – új beszélgetős  
sorozat a közéletből és a művészvilágból ismert  
személyiségekkel
Házigazda: Fehér Mariann rádiós-műsorvezető. Vendég: 
dr. Zacher Gábor orvos. Belépőjegy: 1500 Ft

Október 9. 18.00 „Fénnyel szőtt selyem”  
– Székely Ildikó kiállításának megnyitója
Helyszín: Társalgó Galéria & Kávézó. Megtekinthető: no-
vember 2-áig nyitvatartási időben. A belépés díjtalan

Október 9. 19.00 Botladozó táncház  
a Vadrózsák Néptáncegyüttessel
Tánctanítás: Onodi Attila és Onodiné Csécsi Kata táncmű-
vész. Zenél: Juhász Dénes és zenekara. Énektanítás: Juhász 
Réka. Belépőjegy: 600 Ft

Október 10. 19.00 Mozaikok  
– vers-zene-tánc a flamenco jegyében
Bajnay Beáta és Gyulai-Zékány István előadása. Közre-
működik: Bessenyei Zsuzsa és Rorárius Réka. Belépőjegy: 
1200 Ft/diák, 1500 Ft/felnőtt.

Kulturális ajánló
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A Polgárok a Pályán 
az Élhető Környezetért 
(POPÉK) egyesület azért 
jött létre, hogy határo-
zottan lépjenek fel a Déli 
Körvasút fejlesztésének 
jelenlegi koncepciója 
ellen. Az egyesület 
részéről Tóth Sándor 
Péter nyilatkozott 
lapunknak.

A POPÉK civil szerveződés fák-
lyás felvonulással és lakossági 
fórummal igyekszik felhívni 
a figyelmet a szerintük természet-
károsító, félreérthetően kommu-
nikált, túlméretezett kormány-

beruházásra. Arra hivatkoznak, 
hogy az évekig tartó építkezés 
során több mint ezer fa pusztulna 
el, a sok zaj, por és rezgés károsí-
taná a környéken élő tizenötezer 
lakó életét. A beruházás környe-

zetvédelmi engedélyét vitatva 
a Védegylet Egyesület és egy he-
lyi lakos már közigazgatási pert is 
indított.
– A NIF és a BFK reklámanyaga-
iban a személyszállításra hivat-
kozva zöld gondolatként állítják 
be a Kelenföld és Ferencváros 
közötti vágánybővítést, míg a nö-
vekvő teherforgalmat meg sem 
említik – mondta Tóth Sándor Pé-
ter. – A tömeges fairtást elbaga-
tellizálják, annak ellenére, hogy 
ez a zöld sziget közérdek, mivel 
egy főutakkal körülvett, sűrűn 
lakott környék tüdejeként szolgál. 
Figyelembe véve a fuldokló Bu-
dapestet különös mértékben sújtó 
klímavészhelyzetet, következet-
len és otromba lenne ilyen pusztí-
tás árán véghezvinni a projektet. 

Elveszne a megígért zöld haszon, 
sőt, csatát veszítenénk a klíma-
harcban – tette hozzá az egyesület 
képviselője.

A POPÉK és a környéken élők 
lapzártánk után, szeptember 21-
én újra találkoznak a beruházás-

ban érdekelt felek képviselőivel 
egy lakossági fórumon. Szerin-
tük lenne más, mindkét fél szá-
mára működőképes megoldás. 
Úgy gondolják, ha a teherfor-
galom nagy részét elterelnék, 
akkor elkerülhető lenne a visz-
szafordíthatatlan környezetrom-
bolás, mert a környéken már 

most is az egészségügyi határ-
érték felett van a zajszennyezés, 
nagyrészt a tehervonatok miatt. 
Az aktivisták nem az elővárosi 
vasút fejlesztését és a nádorkerti 
új megálló kialakítását ellenzik, 
hanem a teherforgalom növelé-
sét tartják elfogadhatatlannak. 
A főként éjszaka közlekedő te-
hervagonok nagyon hangosak, 
és a POPÉK tagjai úgy vélik, 
hogy a tervezett gigantikus be-
ton zajszigetelő fal sem fogja 
számottevően csökkenteni a zaj-
terhelést.

A POPÉK most azért küzd, 
hogy a teherforgalom csökken-
tésével, korszerű vasútbiztonsá-
gi berendezések alkalmazásá-
val és modern szerelvényekkel 
a sűrűn lakott Hamzsabégi sé-
tány mellett a vonalon maradjon 
a két vágánypár korszerű zajfo-
góval, de nem egy 10–16 méte-
res, oda nem illő vasbeton rés-
fallal, amely sötétbe borítaná 
a letarolásra ítélt parkot. Csak 
olyan zajvédelmet szeretnének, 
amely nem jár a növényzet je-
lentős károsításával. A civilek 
szerint nemcsak a kivágásra ítélt 
fák pusztulnának bele a nagybe-
ruházásba, hanem a felvonulási 
terület szélén található növények 

is súlyosan sérülnének a munka-
gépek miatt.

– Ha a Budapestet elkerü-
lő, kifejezetten a teherforga-
lom, áruforgalom bonyolítására 
tervezett V0-ás vonalat meg-
építenék, akkor a városi vasút-
fejlesztés valóban a közösségi 
közlekedést szolgálhatná, és ez 
csak az egyik lehetséges alter-
natíva – véli Tóth Sándor Pé-
ter. Azért is tiltakozik társaival 
együtt az értelmetlen pusztítás 
ellen, mert biztosak abban, hogy 
a környék a hat évig tartó óriási 
építkezés következtében élhe-
tetlenné válna, ingatlanaikban 
károk keletkezhetnek, értékük 
csökkenne.
– A Hamzsabégi sétány jelenleg 
egy korábbi, meg nem valósult 
projekt miatt közlekedési terü-
letnek van besorolva – mutatott 
rá a POPÉK egyesület tagja –, 
azért dolgozunk, hogy ezt tör-
vénymódosítással zöld terület-
té nyilvánítsák. Bízunk abban, 
hogy ez még azelőtt megtörté-
nik, mielőtt megkezdik a beru-
házást, így megakadályozhatjuk 
a másfél kilométeres, erdőszerű 
Hamzsabégi sétány tönkretételét 
– tette hozzá.

D. B. S.

Talán az egyik legbonyolultabb, feszült-
ségekkel teli és megoldásra váró kérdése 
Újbudának a Hamzsabégi sétányt 
és környékét érintő vasútfejlesztési beru-
házás. A hosszú évekre visszanyúló történet 
végkimenetele, úgy tűnik, eldöntetett. Mivel 
kiemelt kormányzati beruházásról van szó, 
az önkormányzatnak alig van mozgástere 
arra, hogy a helyi lakosok érdekeit képvi-
selni tudja.

A Hamzsabégi sétány környezete az itt lakók szerint ve-
szélybe került a tervezett Kelenföld–Ferencváros vasút-
fejlesztés miatt, ugyanis a sétány rovására több vágánnyal 
bővítik majd ezt a vasútvonalat. A környéken élők az en-
nek nyomán megnövekvő teherforgalom, illetve a tervezett 
fakivágások miatt tiltakoznak.

 – Sajnos azzal szembe kell néznünk, hogy a beruházás 
eldöntetett – mondta az üggyel kapcsolatban László Imre, 
Újbuda polgármestere. – Megvalósul a vágánybővítés, 
kettő helyett három vágánypár fog futni, és alig tehetünk 
valamit. Az önkormányzat mozgástere lekorlátozódott, hi-
szen a kiemelt kormányzati beruházásként kezelt fejlesz-
tések a kormány hatáskörébe tartoznak. Hogy mennyire 
kicsi az önkormányzat ráhatása az ügyre, azzal mi is akkor 
szembesültünk, amikor átvettük a munkát az előző veze-
téstől. Ez a probléma hosszú időre nyúlik vissza, hiszen 
a tervezés, egyes önkormányzati képviselők bevonásával, 
már évekkel ezelőtt elkezdődött. Én csak azt nem értem, 
hogy az elődeim miért hallgatták el a Hamzsabégi sétány 
környékén élők elől a terveket – tette hozzá a városveze-
tő. – Nem volt más választásunk, mint hogy elkezdtünk 
kutakodni és felgöngyölíteni az ügyet, hogy szembesül-
jünk a valódi tényekkel, és megtegyük, amit lehet. Kide-
rült, hogy olyan kormányzati beruházásról van szó, amely 
újabb sínpárok lefektetését teszi szükségessé, tehát nem 
kettő, hanem három vágány kerül kialakításra a Kelenföl-
di és a Ferencvárosi pályaudvar között, a Hamzsabégi úti 
külső, buszgarázs melletti részen pedig kettő helyett négy 
vágány lesz – mondta.

Menteni, ami menthető…
A helyi lakosok nem a tervezett vasúti személyforgalom 
fejlesztése, hanem a megnövekvő teherforgalom, a zaj-
szennyezés és a nagyfokú fairtás ellen tiltakoznak. 

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a ha-
tályos jogszabályok értelmében semmit 
sem tudunk megakadályozni – folytatta 
a polgármester. – Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy megálltunk, összecsaptuk 
a bokánkat, és fejet hajtva elfogadtuk, 
hogy nem tudunk mit tenni. Nekünk 
változatlanul az a feladatunk, hogy 
megpróbáljuk maximálisan a kerület 
érdekét képviselni. A napokban leve-
let írtunk a kormányzati vezetésnek, 
amelyben egyet nem értésünket fejez-
zük ki azzal kapcsolatban, hogy a vasúti 
többletforgalom Újbudán, lakott terü-
leten belül haladjon át, és felszólítjuk 
a kormányzatot, hogy vizsgálja felül, 
valóban elengedhetetlen-e a Hamzsabé-
gi sétányon a sínpárok bővítése. Szintén 
megfogalmaztuk ebben a levélben, hogy 
abban az esetben, ha a jelenleg tervezett 

kiemelt kormányzati fejlesztés valósul meg, az önkor-
mányzat mindent elkövet a lakosság lehető legnagyobb 
mértékű kártalanításáért. A kivágott fák pótlására cseme-
ték helyett nagyobb törzsátmérőjű fákat kérünk. A mun-

kálatok elindítása előtt az érintett lakások nyílászáróinak 
cseréjét kérjük, a legmodernebb zajvédő létesítmények-
hez ragaszkodunk, és ahhoz is, hogy az érintett szakasz-
ról tiltsák ki az elavult, zajos fékbetéttel felszerelt vasúti 
teherkocsikat. A kivitelezés megvalósulása után pedig 
környezeti zajt mérő monitoringrendszert kívánunk beve-
zetni és működtetni. Arra külön felszólítjuk a kormányt, 
hogy bármilyen beruházást folytat a XI. kerületben, azt 
természetrombolás nélkül, az önkormányzattal egyez-
tetve és a legmodernebb technikai megoldásokkal tegye. 
Elvárjuk, hogy az állami beruházó velünk szakmailag 
együttműködve és kommunikálva találja meg a legjobb 
megoldást – közölte László Imre.

T. E.

Kármentés és érdekképviselet

Az önkormányzat kiáll  
a Hamzsabégi sétányért

Múlt év decemberében az önkor
mányzat azzal a javaslattal élt, hogy 

zöldövezetté nyilvánítsák a Hamzsabégi 
sétányt, amely az állami tervekben főútvo
nalként szerepel. Ehhez parlamenti döntés 
és törvénymódosítás szükséges.

Felszólítjuk  
a kormányzatot, hogy vizsgálja 
felül, valóban elengedhetetlen-e  
a Hamzsabégi sétányon  
a sínpárok bővítése

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. közleménye 
A Déli Körvasút fejlesztésének célja, 
hogy több elővárosi vonat tudjon bejönni 
az agglomerációból Budapestre, a vas-
út pedig az új megállók és kapcsolatok 
révén nagyobb szerepet vállalhasson, 
versenyképessé válhasson Budapest 
közlekedésében. Ilyen nagy és jelentős 
vasútfejlesztés Budapest belső területén 
több mint 100 éve nem történt, és hosz-
szú évtizedek óta ez az első olyan vasúti 
beruházás, amely Budapesten belül új 
megállókkal és sűrűbb vonatokkal az in-
gázók mellett a városban közlekedőket 
is szolgálja. A fejlesztés eredményeként 
a szakaszon az elővárosi vonatok 10–15 
percenként járhatnak majd, összeköt-
ve az érdi, a budaörsi és a környező 
budai agglomerációt, valamint Buda-

fok-Nagytétényt, Kelenföldet, az újbudai 
egyetemvárost, a Soroksári út térségét 
és a Déli Városkaput, továbbá a Népliget 
térségét Kőbánya-Kispesttel, a reptérrel 
és a pesti agglomerációval. A projekt ré-
vén Budapest jelentős közúti forgalomtól 
és ezáltal légszennyezéstől mentesülhet. 
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 
2020. február 27-i ülésén a fővárosi ön-
kormányzat és a kormányzat egyetértés-
re jutott abban, hogy e vasútfejlesztés 
a közlekedési, klímavédelmi, környezeti 
hasznok miatt érdemes a támogatásra 
és megvalósításra.

A Déli Körvasút fejlesztése során nem-
csak a vasúti terület újul meg, hanem 
a környezete is, együttműködve a fővá-
rossal és az érintett kerületekkel, figyelve 

a helyben élők igényeire, a zaj- és rezgés-
védelemre, valamint a zöld területek meg-
újítására. Mivel a nyomvonal egy része la-
kott területekhez közel halad, a beruházás 
következtében ezek átalakulnak. A cél, 
hogy a vasút mentén érintett közterületi 
sáv olyan kerékpáros–gyalogos zöldfo-
lyosóvá váljon, amely rendezett, fásított, 
parkosított környezetben halad, a kiegé-
szítő parki funkciókat pedig a lakossági 
igények alapján, közösségi tervezéssel 
alakítsuk ki.

A Hamzsabégi sétányon a környező há-
zak lakóinak az általuk megszokott zöld 
környezetet a beruházás befejezését kö-
vetően a lehető legnagyobb mértékben, 
legjobb minőségben szükséges biztosítani. 
Ezért fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk 

őket a terület újratervezésébe. A közös-
ségi tervezési folyamat első lépéseként 
szeptember 21-én, hétfőn 17 órától online 
lakossági fórum keretében adunk tájékoz-
tatást a folyamatról és a beruházás részle-
teiről, szeptember végén pedig online kér-
dőíven alapuló igényfelmérést indítunk.  

A Budapest Fejlesztési Központ célja, 
hogy a beruházás – amellett, hogy a vasúti 
közlekedés vonzóbbá váljon az előváro-
sokból ingázók és a városon belül közleke-
dők számára –, komplex városi fejlesztés-
ként valósuljon meg. Ennek során a teljes 
környező terület is megújulhat a Budaörsi 
úttól a Dunáig.

Kommunikációs Főigazgatóság
BFK Budapest Fejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt.

Nem csak a fákat  
féltik a civilek

fókusz fókusz

Ez a zöld sziget közérdek, 
mivel egy főutakkal  
körülvett, sűrűn lakott környék 
tüdejeként szolgál

Az önkormányzat 
mindent elkövet a lakosság 
lehető legnagyobb mértékű 
kártalanításáért

A Hamzsabégi beruházás rendkívül 
bonyolult és szövevényes ügyével kapcso
latban Újbuda Önkormányzata a lakosság 
pontos tájékoztatása érdekében hama
rosan információs irodát nyit, és minden 
egyéb fórumon is folyamatosan hírt ad 
az eseményekről, a beruházás tervezési 
szintjeiről, valamint a kivitelezés fázisairól.
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Leginkább a Karinthy 
Színházban, valamint a Jóban 
Rosszban sorozat sármos orvo-
saként láthatja őt a közönség. 
Ám a közeljövőben zeneszer-
zőként is debütál, méghozzá 
Újbudán. A B32 Galéria 
és Kultúrtér új bemutatójának, 
a Kicsibácsi és Kicsinéninek – 
amelyet a Nézőművészeti Kft. 
ad elő Gyulay Eszter rendezé-
sében – ugyanis Marton Róbert 
a zeneszerzője. Színházról, 
munkáról és családról beszél-
gettünk a művésszel. 

 �Mondhatni mindennapos vendég  
a nézők otthonában, hiszen egy napi 
sorozat egyik főszereplője. Ehhez ké-
pest kevés interjú olvasható önnel a 
médiában. Zárkózott ember, vagy nincs 
jóban a bulvárral?

Kicsit talán zárkózott vagyok. Nem a baráta-
immal vagy a családommal, de a nyilvános-
ság felé valóban nehezen nyílok meg. Lehet 
ebben némi védekező mechanizmus is, meg 
hát – ahogy viccesen mondani szoktam – 

nincs is mit írni rólam, legalábbis abban a te-
kintetben, ami a bulvárlapokat érdekelheti. 
Épp nemrégiben viccelődtünk a feleségem-
mel, hogy ha leírnánk egy napunkat, vajon 
abban mi lehetne érdekes egy bulvárlapnak. 
Jövünk-megyünk, bevisszük a suliba, aztán 
kihozzuk a suliból a gyerekeket, edzésre, 
utána haza szállítjuk őket, tanulunk velük, 
közben dolgozunk mindketten, szóval egész 
nap pörgünk, de semmi különleges. Vannak 
persze csodás pillanataink, hála Istennek, de 
nagy szenzációkról nem tudok beszámolni.

 � A mai napja például hogyan alakult?
Azzal kezdődött a napom, hogy soká fe-
küdtem le, mert éjjel dolgoztam. Egy ide-

je már a színházon kívül a zeneszerzés is 
foglalkoztat. Először azt gondoltam, de 
jó munka lehet ez, biztosan több szabad-
ideje van annak, aki zenéket ír, mint egy 
színésznek. Nem kell szöveget, dalokat, 
táncokat tanulni, hanem „csak” otthon 
elmélyülni a zenében, megírni, és kész. 
Most épp ott tartok, hogy a második felké-
rést fogadtam el a Nézőművészeti Kft.-től 
és Gyulay Esztertől, a Kicsibácsi és Ki-
csinéni című új bemutatóhoz írom a szín-
padi zenéket. És rá kellett jönnöm, hogy 
a munka menete másképp néz ki, mint 
ahogyan azt én gondoltam. Az elmélyü-
lésre ugyanis csak éjszaka van lehetőség, 
miután elaludtak a gyerekek. Hajnalban 
viszont indulnom kell forgatni a sorozat 
következő részeit. Így aztán éjjel későn 
kerültem ágyba, majd virradatkor keltem, 
a gyerekeknek megcsináltam az uzsonnát. 
Ma az anyjuk vitte őket suliba, én pedig 
majd megyek értük, aztán viszem őket 
edzésre. Kora reggel indultam forgatni, 
aztán próba a B32-ben, most itt vagyok, 
utána megyek vissza próbálni, később 
irány az edzés, végül pedig haza. 

 �Mikor tanul szöveget?
Az évek során már nagyon jól kifejlesz-
tettem, hogy piros lámpánál, kertészkedés 
közben vagy akárhol, ha van öt percem, tu-
dok szöveget tanulni.

 � Feleségével, Parti Nórával együtt 
mindketten színészek. Ez nehezebbé te-
szi a családi feladatokban való helytál-
lást, mintha például valami szokványo-
sabb szakmában dolgoznának?

Senkinek sem könnyű kihívás helytállni 
az élete minden területén, függetlenül attól, 
hogy színházzal vagy mással foglalkozik. 
Ezt minden anya és apa megéli. Nálunk 
az a rend alakult ki, hogy minden feladatot 
ketten viszünk, egyenlő tehervállalás van 
a feleségemmel. De azért azt be kell látni, 
hogy nem mindig sikerül egyenlő mérték-
ben helytállni sem a nőnek, sem a férfi-
nak. Ha a hivatásomba teszem bele a száz 
százalékot, akkor nem jut idő a családra, 
és fordítva. Ezért aztán az ember folyama-
tos küzdésben van. Komoly feszültség van 
bennem sokszor. Milyen jogon veszem el 
a gyerekeimtől az időt, az energiát, a szere-
tetet, csak azért mert el akarok egy munkát 
végezni? De közben meg az is furán venné 

ki magát, ha azt látnák a gyerekeim, hogy 
nem végzem a munkámat örömmel. Mert 
az is egyfajta példamutatás, hogy az em-
ber örömmel teszi-e a dolgát. Egyébként 
pedig: nem gondolok magamra úgy, mint 
művészre. Minden álszerénység nélkül 
mondom, nem érzem magam művésznek. 
Pontosabban fogalmazva: nem művésznek 
érzem magam. Az nagyon jó dolog, ha egy 
hosszú próbafolyamat után olyan teljesít-
ményt nyújthatok, ami jó a nézőknek, vagy 
ha érzem, hogy a zeném megérinti a közön-
séget. Megértem azokat, akik erre teszik fel 

az egész életüket, de én most nem itt tartok. 
Biztos sokban befolyásol az is, hogy a gye-
rekeim még abban a korban vannak, ami-
kor nagyobb szükségük van a szüleikre. 

 �Mennyire nyomja rá a bélyegét a 
mindennapjaira a valóság? Az SZFE, 
vagyis a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem körül kialakult helyzet, a pan-

démia miatt elmaradt és meg nem va-
lósult előadások… Miből szerez újra és 
újra energiát?

Alapból sem vagyok egy kitárulkozó 
típus, de az az állapot, ami a napjain-
kat jellemzi, picit még jobban a bezár-
kózás felé hajt. Mélységesen elszomorít 
a megosztottság, amelyben élünk. Akár 
a járványhelyzetet, akár az SZFE körü-
li feszültséget hozom példának, vannak 
a tagadók, és vannak a hívők. Kettésza-
kad az ország? Engem ez a megosztottság 
bánt leginkább, és mint a csiga a házába, 
én is visszahúzódom. Eddigi életemben 
még sohasem éreztem azt, hogy engem 
valahová sorolnak, vagy nekem valami-
lyen csoportba kellett volna sorolnom 
másokat. Most egy ideje folyton azt hal-
lom, hogy ők mondták azt, azok közé én 
nem megyek, oda én nem kellek és így 
tovább. Amikor ilyesmi már felvetődik 
az emberben, akkor szerintem baj van. 
Ha jól emlékszem, Teréz anyát kérdez-
ték meg egyszer, hogy mi a legtöbb, amit 
tehetünk a világbékéért, és ő nagyjából 
azt válaszolta: mindenki menjen haza, 
és szeresse a családját. Valami ilyesmit 
gondolok én is. Nekem ez a taktikám.

T. E.

Az is egyfajta  
példamutatás, hogy  
az ember örömmel 
teszi-e a dolgát

Mindenki 
menjen haza, és 
szeresse a családját, 
nekem ez a taktikám

Interjú Marton Róbert színésszel 

Nem 
művészként 
gondolok 
magamra

Tesztek és módszerek

Az igények nőnek,  
a lehetőségek szűkülnek
Ezentúl 19 500 forintnál nem lehet többet 
kérni a koronavírustesztért – jelentette be 
Orbán Viktor miniszterelnök a szeptember 
16-i kormányülés után. A  döntés nagyon 
megosztotta az érintetteket. Miközben 
a lakosság jelentős részének ez még így is 
megfizethetetlen, addig a magánegész-
ségügy szereplői közül többen fontolgatják, 
hogy kilépnek a piacról, a hatósági ár 
ugyanis nem mindig fedezi a költségeket. 
Az egyre aggasztóbb járványhelyzetben 
viszont a tesztelési kapacitások növekedé-
sére volna szükség, miután az állam lehe-
tőségei végesek, van, hogy egy hét is kell 
a hatóságilag elrendelt teszt eredményének 
megszületéséhez.

IgG, IgM, PCR. Egy éve még semmit nem jelentettek ne-
künk ezek a diagnosztikai vizsgálatokat jelző betűkombi-
nációk. Ma már meghatározzák mindennapjainkat, akár 
az életünk is múlhat rajtuk. De tudjuk-e, pontosan mit 
jelentenek? Melyik teszt mit vizsgál, hogyan működik, 
mennyire megbízható, és mennyire reális az ára? 

Interjú Dr. Sipos Sándorral, 
a Corden International 
Magyarország Kft. 
ügyvezetőjével

 � Hányfajta teszt létezik a koronavírus szűrésére?
Megszámlálhatatlan. Nem is a számuk, hanem a szűrés 
módszere az, amit érdemes megismernünk. A tesztek két 
nagy csoportba tartoznak. Vannak a szerológiai módsze-
rek, amelyek a vérből vett minta alapján a vírus leküzdé-
séhez termelt antitesteket vizsgálják, és vannak a moleku-
láris biológiai módszerek, amelyek magát a vírust keresik 
meg a szervezetben. Ez utóbbi elven alapul a PCR-teszt is, 
amellyel 98-99 százalékos pontossággal állapítható meg, 
hogy valaki fertőzött-e. Magyarországon hatóságilag ma 
csak ezeket fogadják el a Covid-19 betegség igazolására, 
a statisztikák csak ezek eredményeit tartalmazzák. A PCR-
teszt a koronavírus örökítőanyagát mutatja ki, így a kez-
deti stádiumról is pontos információval szolgál, de pozitív 
eredmény, azaz akut fertőzés csak két-három nappal az-
után mutatható ki, hogy a szervezetünkbe került a vírus. 
A mintavétel az orrból és a garatból történik, az eredmény-
re legkevesebb 24-48 órát kell várni.

 �Miért ez a módszer a legnépszerűbb?
Mert biztonságos és pontos. Ráadásul az aktuális állapotot 
tükrözi, amely a hatóságnak értékesebb információ, mint 
az, hogy átesett-e az egyén a betegségen. A hibatényező 
minimális, fals eredmény általában akkor születik, ha nem 
szakszerűen vették le a mintát, vagy a páciens nem tartja 

be az előírásokat, például a vizsgálatot megelőző négy órá-
ban eszik, iszik, fogat mos vagy dohányzik. Az eredményt 
befolyásolhatja a minta tárolásának, illetve laborba szállí-
tásának módja is. A PCR-teszt nagy szakértelmet igénylő, 
időigényes, és ezért költséges eljárás: a minta feldolgozása 
négy-öt órát is igénybe vehet, néha ismételni is kell. Fon-
tos, hogy a labort folyamatosan fertőtlenítsék, az ott dol-
gozók megfelelő védőfelszerelést kapjanak, a műszerek ne 
hibásodjanak meg. Szóval rengeteg tényező befolyásolja 
a vizsgálati eredményeket és rengeteg biztonsági előírás-
nak kell megfelelni; mindez jelentős kiadással jár, ezért 
tartozik a molekuláris biológiai módszer a drágábbak közé. 
Szemben a szerológiaival.

 � A szerológiai vizsgálat miben tér el?
A szerológiai tesztek az antitestek diagnosztikai azonosítá-
sát végzik. A koronavírus esetében a levett vérből az im-
munrendszer specifikus válaszreakcióját vizsgálják, vagyis 
azt, hogy a szervezetünk termel-e antitesteket. Pozitív ered-
ményt tehát csak akkor képes kimutatni a teszt, ha a szerve-
zet már észlelte a vírust, és elkezdett ellenanyagokat termel-
ni. Ennek az eljárásnak kétféle típusa van, az IgM és az IgG. 
Az IgM-teszt a PCR-hez hasonlóan az akut fertőzés kimuta-
tására szolgál, ez az anyag ugyanis a fertőzés akut szakaszá-
ban termelődik, és meglévő fertőzésre utal. Az IgG a fertő-
zés után egy-két héttel jelenik meg a szervezetben, viszont 
sokáig kimutatható, így a teszt arra is választ adhat, hogy 
a mintaadó korábban átesett-e a fertőzésen. 

 � Sokan nem bíznak a szerológiai módszerek hatékony-
ságában. Miért?

Ennek több oka is van. Például, hogy a koronavírus meg-
jelenésekor még senki nem ismerte a kórokozót, fel kellett 
térképezni a betegséget. Mivel nagyjából az egész világ 
leállt, szinte nem lehetett megfelelő teszteket beszerezni, 
és a piacon megjelentek olyanok is, amelyek sok fals ered-
ményt hoztak. Népszerűek voltak például az ujjbegyből 
levett vérrel dolgozó, gyors, olcsó és kényelmes tesztek: 
ezek legfeljebb 70–80 százalékban voltak megbízhatók. 
Ma már azonban számos olyan vérvételes szűrés létezik, 
amelynek a megbízhatósága vetekszik a PCR-tesztével. 
Nálunk magas érzékenységű IgG-tesztekre, valamint a kö-
zel 100 százalékban megbízható IgM-tesztekre is van le-
hetőség. Az IgM teszt előnye, hogy viszonylag gyorsan 

megvan az eredmény, kevesebb kapacitást vesz igénybe, 
beilleszthető a rutin eljárások sorába. így jóval olcsóbb, 
mint a molekuláris biológiai. Hatósági igazoláshoz sajnos 
jelenleg nem fogadják el, adott esetben azonban jogalapot 
adhat központi szűrésre. 

A laboratóriumunk képes az akut fertőzést legkoráb-
ban kimutatni képes PCR teszt és az ezt két-három nap-
pal követő IgM szerológiai teszt elvégzésére is. Utób-
bi teszt jelentősége egészen biztosan nőni fog. Részint 
azért, mert az elvégezhető PCR vizsgálatok számát fe-
lülről korlátozza a laboratóriumi kapacitás és a maga-
sabb költség, részint pedig a szakma várhatóan felisme-
ri: az akut fertőzési fázisban az IgM teszttel korábban 
megtalálhatók lesznek a PCR-vizsgálathoz egyáltalán 
nem, vagy csak később jutó pozitív esetek is. Az IgM 
teszt valójában alkalmas gyors tömeges szűrések lebo-
nyolítására, laboratóriumunk felkészült ezek mérésszá-
mának növelésére.

interjú

Az NNK oldalán feltüntetett informá-
ciók szerint Újbudán ma hat olyan egész-
ségügyi intézmény működik, amelyet min-
tavétel céljából felkereshetünk. Ezen kívül 
a Bikás parkban egy autós áthajtásos tesz-
tállomás is nyílt, ahol hétköznap 8–12 óráig 
érintésmentesen tudják szűrni a lakosságot. 
A megnyitást követő második héttől teljes 
kapacitással működik a tesztállomás. 

– Amikor tavasszal Magyarországot is 
elérte a járvány, a feleségem állapotos volt. 
Mindent végignéztem, hogyan tudnánk 
fertőzésveszély nélkül tesztelni. Olvastam 
az autós tesztállomásokról, így nekiláttam 
megszervezni – mesélte Gulyás Péter, aki 
a tesztallomas.hu-val közösen három érin-
tésmentes állomást üzemeltet a fővárosban. 
Újbudán naponta nagyjából 120 tesztre van 
kapacitásuk, időpontot általában két nappal 
későbbre tudnak adni. A szűrés nagyjából 
két percet vesz igénybe, a résztvevők el-
dönthetik, hogy önvételezéssel vagy egész-
ségügyi dolgozó segítségével szeretnének 

mintát leadni. Utóbbi esetben a negatív 
eredmény mentesítheti őket a hatósági 
karantén  alól, a pozitív bekerül az NKK 
rendszerébe. Az eredményt a mintavételt 
követő napon elektronikus úton kapja kéz-
hez az érintett. Bár a nagy érdeklődés láttán 
korábban szóba került a kapacitás bővítése, 
a hatósági ár bevezetése az autós tesztállo-
más működésére is hatással lehet. 

Mintavétel céljából 
felkereshető újbudai 
intézmények:
Affidea Magyarország Kft.
Budai Magánorvosi Centrum
CORDEN INTERNATIONAL (Ma-
gyarország) Kft.
Kelen Kórház Kft.
Országos Sportegészségügyi Intézet
Pozitron-Diagnosztika Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.

Nem érdemes kijátszani  
a rendszert
A tavaszi tapasztalatok alapján egyértelmű, 
hogy a szociális és egészségügyi intézmé-
nyek vannak leginkább kitéve a fertőzés 
kockázatának, itt fordulnak meg leggyak-
rabban a veszélyeztetett korosztály tagjai, 
így a védekezés szempontjából is kiemelt 
jelentőséggel bírnak. A Szent Kristóf 
Szakrendelő is számos biztonsági szabályt 
vezetett be. A kötelező maszkviselésen, 
távolságtartáson és a fertőtlenítőszerek ki-
helyezésén túlmenően a dolgozókat rend-
szeresen szűrik, a rendelésre érkezőknek 
pedig egy űrlapon kell nyilatkozniuk, hogy 
tudomásuk szerint nem fertőzöttek, és nin-
csenek karanténban. 

– Mindig akad, aki igyekszik kijátszani 
a biztonsági előírásokat – mesélte dr. Le-
hoczky Péter Gábor főigazgató. Naponta 
több olyan páciens is érkezik, aki nem sze-
retne maszkot viselni, vagy betartani a leg-

egyszerűbb szabályokat sem, és van, aki még 
továbbmegy. – Nemrég olyan beteg érkezett 
hozzánk, aki hatósági karantén alatt állt. 
Ezt utólag tudtuk meg, mert a háziorvosa 
felhívott minket, hogy a leletein látja, olyan 
időpontban jött vizsgálatra, amikor ki sem 
tehette volna a lábát otthonról. Mivel a páci-
ens nem mutatott tünetet, úgy gondolta, nem 
fogjuk észrevenni, ha egy-két vizsgálatot 
megcsináltat. Megtettük a hatósági feljelen-
tést ellene, hiszen az ilyen magatartás mások 
életét is veszélyezteti. Örülnénk, ha minden-
ki megértené: szeretnénk, ha minél kevesebb 
áldozata lenne a vírusnak. Arról nem beszél-
ve, hogy ha a szakdolgozók a fertőzés miatt 
kiesnek a munkából, akkor az ellátás meg-
bénulhat. Tehát sem erkölcsileg, sem jogilag 
nem érdemes kijátszani a rendszert. 

A főigazgató. azt is elmondta, a nyári hó-
napokban az egy évvel korábbihoz képest 
majdnem megduplázódott a szakellátások 
esetszáma, vélhetően a kijárási korlátozás 
során elmaradt vizsgálatok miatt.  
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Ajánló az Újbuda 60+  
közel 300 havi programjából

60+
pártok eseményei fogadóórák

Hétfő: 7.00–17.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 12.00–20.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 
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impresszum

 � A XI. KERÜLETI 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhető-
ségei: 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 érdeklő-
dőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki úti irodánk szeptember 7-étől 
ismét a megszokott rend szerint, hétköz-
napokon 14–18 óra között várja az újbu-
dai lakosokat.

Cím: 1111 Bp., Budafoki út 9–11., 
tel.: +36/1/209-3439. E-mail: ujbuda@
fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz-
11ker, facebook.com/simicskoistvan, 
simicskoistvan.hu

 � A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI
A KDNP irodája (Karinthy F. út 9. Tel.: 
209-0474) napközben 14–17 óra között 
várja az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI JOBBIK 
PROGRAMJAI
Az Újbudai Jobbik elnöke és önkor-
mányzati képviselője, Bába Szilvia 
a +36/70/379-9163-as telefonszámon 

és a baba.szilvia@jobbik.hu érhető el. 
Alapszervezetünk e-mail címe nem vál-
tozott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu 
címre várjuk leveleiket, észrevételeiket. 
Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda Fa-
cebook-oldalon!

 � A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programja-
inkról: www.facebook.com/lmpdelbu-
da, tel.: 06/20/209-5932, mail: bp1122@
lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.
blog.hu

Ha szerinted is sürgősen cseleked-
ni kell a klímavészhelyzet miatt, és te 
is olyan világot szeretnél, ahol a profit 
nem előzi az embert, gyere, és csatla-
kozz hozzánk!

Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK 
MOZGALOM PROGRAMJAI
A Mi Hazánk értelmiségi holdudvará-
ból alapított Fekete István Szabadegye-
tem távoktatást nyújt: www.mihazank.
hu/fisz. A mozgalom Bartók Béla út 96. 
alatti központjában nyilvános össze-
jövetel 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 06/30/358-
2723-as számon és a novak.elod@miha-
zank.hu címen érhető el. Tagsági vagy 
szimpatizánsi támogatási lehetőség 
iránt érdeklődőknek információk a mi-
hazank.hu/jelentkezes oldalon, helyi hí-
rek: facebook.com/mihazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM 
PROGRAMJAI
Ebben a negyedévben is elkészítettük 
a kerületi lakosok életéről szóló kérdő-
ívünket, amely a járványhelyzet hétköz-
napi aspektusaival foglalkozik. Az ok-
tatás, a tesztelési lehetőségek, valamint 
a munkavégzés kérdésköreiben is vár-
juk a tapasztalatokat. A kérdőív a Mo-
mentum Újbuda Facebook-oldalunkon 
található (https://www.facebook.com/
momentumujbuda)

Jelentkezz tagnak a Momentumhoz 
https://jelentkezes.momentum.hu/ olda-
lon, 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 06/20/9-600-600.

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

 � Oktatás
Sí- és snowboardoktatás minden korosztálynak. 
www.nanooksiiskola.hu
MATEMATIKA-, fizikatanítás ÖNNÉL! 
06/20/9590-134. 

 � Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. ELMŰ-ügyintézés! 246-
9021, 06/20/934-4664.
VILLANYSZERELÉS rövid határidővel, 
korrekt áron, hibaelhárítás, felújítás.
KÉREM hívjon bizalommal. 36/30/418-6663.

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

 � TV, számítógép
SZÁMíTÓGÉP-JAVíTÁS, telepítés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

 � Szolgáltatás
TARSASHAZGONDNOK.HU Megbízhatóan, 
referenciákkal: 06/20/396-1933.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás 
anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, precízen 
lefóliázva, garanciával. 06/30/849-6264.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
TAKARíTÁST, esetleg kisebb bevásárlást 
vállalok! Megbízható középkorú hölgy 
személyében! Kizárólag Budai részen! Hívjon 
bizalommal! 06/70/629-7910.
LESZÁMOLUNK A MAGAS közös költséggel 
társasházában. Társasházkezelés Budapesten 
referenciákkal! Kérjen árajánlatot tőlünk! Tel.: 
06/20/522-5454, prominens.tarsashaz@gmail.
com
LOMTALANíTÁS! Ingatlan, hagyaték (akár 
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása, ürítése 
rövid határidővel. Hulladékszállítási engedéllyel 
rendelkezünk. 06/30/398-1597.
ABLAKSZIGETELÉS, szellőzőbeépítés! 
06/70/279-1876.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere 06/20/321-
0601.

 � Régiség
VIRÁG ERIKA vásárol bécsi aukciósház részére 
teljes gyűjteményt, bútort, koloniált is, zongorát, 
porcelánt, aranyat, ezüstöt, órát, festményt, régi 
pénzeket, katonai kellékeket, kitüntetéseket, 
könyveket, csillárokat, szőnyegeket stb. Teljes 
hagyatékot kiürítéssel. Hétvégén is hívható. 
Mobil: 06/30/324-4986.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, HAGYATÉK 
FELVÁSÁRLÁSA Budapest legmagasabb árán!  
Böszörményiaranyház, Bp. XII., Böszörményi út 
16. Tel.: 06/70/407-3898.
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.
MAGYARORSZÁGI kastélyfelújítási 
program keretében keresünk régi nagyméretű 
festményeket (kisebbeket is), restaurálásra 
szorulót is! Tel.: 06/70/941-2305, e-mail: 
kastelyszallo1@gmail.com

 �Gondozás 
IDŐSEK SEGÍTÉSÉT VÁLLALJUK – 
bevásárlás, takarítás, ügyek intézése stb. Biztos 
anyagi háttér hosszú távon. 06/20/212-7112.

 � Állást kínál
BELVÁROSI IRODÁBA telefonos időpont-
egyeztető kollégákat keresünk négyórás 
munkára, fix fizetés. Nyugdíjasokat is 
várunk. Érdeklődni lehet a 06/30/921-8259-es 
telefonszámon.

 � Könyvek
HAGYATÉK, RÉGISÉGEK felvásárlása kp.-ért. 
XI., Karolina út 2. 06/70/600-1727.

 � Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali 
készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
ANYUKÁM VARRTA baba-mama kézműves 
termékek, Fehérvári út 43. 06/20/260-7270.
BONJOUR MÁRTON ÁRON TÉR! 
Köszöntsétek velünk az à table! legújabb 
pékségét a Márton Áron téren, ahol friss francia 
kenyerekkel, péksüteményekkel és desszertekkel 
várunk benneteket! Nyitvatartásunk: hétfőtől 
vasárnapig: 7.00–19.00. Címünk: 1112 Budapest, 
Márton Áron tér 1.

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. Bejelentke-
zés 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 egyez tetés alapján: +36/30/571-1922,  
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
+36/70/383-7230, 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

A teljes programkínálatról 
a www.idosbarat.ujbuda.hu 
honlapon az aktuális havi prog-
ramlistában, illetve minden hét-
köznap 9–14 óráig a 372-4636-
os telefonszámon érdeklődhet. 
A programokon való részvétel 
feltétele az Újbuda 60+ Kedvez-
ménykártya vagy annak folya-
matban lévő igénylése!

Minden kedden és csütörtö-
kön 9.00–10.00 
Hahota jóga
Helyszín: Bikás park, kék sport-
pálya melletti füves rész; ingye-
nes; információ: Király Vilma 
önkéntes, 06/20/946-9793

Minden szerdán és pénteken 
11.00–12.00 
3-1-2 meridiántorna 
Helyszín: Tranzit Kávézó fedett 
kültéri része (Kosztolányi Dezső 
tér); ingyenes; Kovács Erika/
Szentes Rezső önkéntes; informá-
ció: hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon

Szeptember 27. 
Természetjárás  
– Pilis-hegység
Két-bükkfa-nyereg–Pilis-
szent lélek (romok)–Hoff-
mann-kunyhó–Szakó-nye-
reg–Dobogókő 
Táv: 14 km, szint: 250 m
Találkozó: 7.45, Batthyány tér 
HÉV (ind. 7.58); ingyenes; elő-
zetes jelentkezés szükséges (16–
19 óra között): Somóczi Szilvia 
(Caola), 06/30/340-3490 

Szeptember 30. 
Természetjárás  
– Budai-hegység  
Nagykovácsi–Kutya-hegy– 
Piliscsaba
Táv: 14 km, szint: 300 m
Találkozó: 9.00, Széll Kálmán 
tér, 61-es villamos megállója; 
ingyenes; előzetes jelentke-
zés szükséges (16–19 óra kö-
zött): Somóczi Szilvia (Caola), 
06/30/340-3490

Október 4. 
Természetjárás  
– Mátra-hegység
Vörösmarty th.–Lajos-
háza–Cserkőbánya–
Gyöngyössolymos
Táv: 9 km, szint: 100 
m (+500 m lefelé!)
Találkozó: 
7.25, 

Stadionok, Volán-pályaudvar 
(ind. 7.45)
Jegyet előre kell váltani – maszk 
viselése a buszon kötelező!
Előzetes jelentkezést kér a tú-
ravezető, Kiss Robin (Műanyag 
SC), 06/30/978-7793

Október 5. 
Folytatjuk Újbuda városré-
szeinek megismerését  
– 5. séta: Kelenföld I. 
Találkozó: 9.00, Móricz Zsig-
mond körtér, Gomba; kényel-
mes cipő ajánlott; a  program 
kb. 13 óráig tart; a sétát vezeti: 
Domoszlai Erzsébet önkéntes, 
domosz la i .e rzsebet@gma i l .
com

Október 7. 
Japánkert 
Látogatás az egyik legrégebbi 
hazai japánkertbe; belépődíj: 
500 Ft//fő, amely tartalmazza 
a belépő árát és a vezetés díját
Találkozó: 9.00, a Keleti pu. fő-
bejárata előtt
Túravezető: Méri Sándorné (Ca-
ola) 06/30/549-8457
Előzetes jelentkezés szükséges 
október 3-áig délután 17 órától 
vagy e-mailben (merimarica@
vipmail.hu)

Október 7.
Óbudai-szigeti séta
Találkozó: 9.30, Batthyány tér, 
HÉV-lejárat a villamos megálló 
felőli oldalon
Program:
9.40 indulás HÉV-vel a Filato-
rigát megállóig
9.40–12.00 séta az Óbudai-szi-
get ősfái alatt a szigetcsúcsig 
és vissza
12.00–13.00 pihenő (ha nyitva 
lesz még valami kerthelyiség)
13.00 visszaindulás HÉV 
Filatorigát–Batthyány tér. 
A részvétel Újbuda 60+ Ked-

vezménykár tyával 
ingyenes, de előze-
tes jelentkezéshez 
kötött. Jelentkezés 
szeptember 30-
ától személyesen/
telefonon: Újbudai 
Önkéntes Koordiná-
ciós és Módszertani 
Központ (Kérő utca 

3., nyitvatartás: hét-
köznap 9–14 
óráig); te-
lefon: 372-

4636

Interneten zajló  
programjaink

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

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

ÚJBuDAi ÖnkÉnTES koorDinÁcióS ÉS MóDSzErTAni kÖzponT
Ügyfélfogadási idő:  

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

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

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

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

Caring         City a gondoskodó város

Tájékoztató 
a szabadtéri 
programjainkról
Tisztelt Ügyfeleink! Ahogy kínálatunkból láthat-
ják, a növekvő járványveszély miatt egyre több 
programunk kerül át az online (internet) térbe, 
és az egyszemélyes ügyintézést kivéve teljesen 
leállítjuk beltéri programjainkat. A szabadtéri 
programjaink egyelőre látogathatóak, kötelező arc-
maszk viselése és a másfél méteres távolságtartás 
betartása, valamint erősen javallt utazáskor, vásár-
láskor kesztyű viselése és a megszokottnál sűrűbb 
kézmosás, -fertőtlenítés. Fenntartjuk azonban a jo-
got, hogy a helyzet rosszabbodása esetén ezeket is 
leállítjuk, nem tartjuk meg.
Kérjük, fentiek elfogadásával és figyelembevételé-
vel jelentkezzenek, és induljanak el szabadtéri prog-
ramjainkra! Amennyiben a program lakóhelyüktől 
távol esik, javasoljuk,  indulás előtt tájékozódjanak 
arról, hogy megtartják-e vagy sem.

Online 60+ lelki 
segítségnyújtás

Dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudato-
sabb táplálkozás jegyében változ-
tatna eddigi életmódján? Esetleg 
betegségével kapcsolatban ta-
nácstalan, mit fogyaszthat? Kér-
déseinek, problémáinak részletes 
leírásával várja levelét szakembe-
rünk, hogy pontos, mindenre ki-
térő választ adhasson önnek.

Dr. Barna Lajosné Éva táplál-
kozási szakember várja kérdése-
iket a 60plusz@ujbuda.hu e-mail 
címen. A levélben kérjük, adják 
meg teljes (hivatalos) nevüket 
és a 60+ kedvezménykártya szá-
mát. A foglalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése 
minden életkorban fontos, de 
idős korban kiemelt figyelmet kap. 
A mozgásszervi gondok megelő-
zésében, kezelésében tapasztalt 
gyógytornász várja az érdeklő-
dőket. A tanácsadáson lehetőség 

nyílik egyéni problémák átbeszé-
lésére (a hétköznapokban mire 
figyeljünk, mit tegyünk, ha fáj-
dalom jelentkezik; adott mozgás-
szervi problémára milyen moz-
gásforma ajánlott, mi nyújthat 
megoldást stb.). 

A beszélgetés online történik 
hétfői napokon 13–14 óra között. 
Előzetes jelentkezés szükséges 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail cí-
men. A levélben kérjük, adják 
meg teljes (hivatalos) nevüket 
és a 60+ kedvezménykártya szá-
mát.

Origami Foglalkozás minden 
hétfőn 14 órától
A részvételhez Facebookon csat-
lakozzon az Origami (Újbuda 
60+ Program) csoporthoz.

Do-in Foglalkozás minden  
szerdán 12.30 órától
A részvételhez Facebookon csat-
lakozzon a Do-in – japán jóga 

(Újbuda 60+ Program) csoport-
hoz.

Felelősen a környezetért  
– Hitek és tévhitek
Mit tehetünk környezetünk vé-
delméért egyéni szinten? Mire 
figyeljünk az otthonunk körül? 

Előadás Kremnicsán Jánossal, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park mun-
katársával.

A részvételhez Facebookon 
csatlakozzon a DINPI előadások 
(Újbuda 60+ Program) nevű cso-
porthoz.

Időpont: október 6. 14.00 

ÖltőKör 
A foglalkozás videobe-
szélgetés keretében zajlik.  
Időpont: október 9. 10.00 

Részvételi szándékát 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail cí-
men tudja jelezni, a teljes (hivata-
los) név és a 60+ kedvezménykár-
tya számának megadásával. 

Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghall-
gassa vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek 
érzi magát emiatt?

Sok időskorú ember nem kér segítséget lelki gond-
jával kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt magának 
kell megoldania, vagy nincs kihez fordulnia, esetleg 
nem akar másokat terhelni. Pedig legtöbbször egy 
jó beszélgetés, egy kis felénk forduló figyelem is 
segíthet abban, hogy jobban érezzük és cselekvésre 

szánjuk el magunkat, kezünkbe vegyük sorsunk irá-
nyítását. Az Újbuda 60+ Program keretében kínáljuk 
ingyenes „segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat, 
ahol képzett időskorú önkéntesek várják, hogy segít-
hessenek önnek.

Keressen minket személyesen vagy telefonon, 
ügyfélfogadási időben hétköznap 9–14 óráig az Új-
budai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pontban (Kérő utca 3.; tel.: 372-4636)!

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

ujbuda.hu/app 

Idősek Világnapja 
rendezvény  
– Idén az Újbuda  
TV-ben  
és az interneten
A jelenlegi helyzet miatt a már megszokott 
és kedvelt rendezvényünket idén felvételről nézhe-
tik és követhetik. Terveink szerint a 2020. október 
1-jén 13 órakor kezdődő program megtekinthető 
lesz az Újbuda 60+ Program Facebook-oldalán, 
az idosbarat.ujbuda.hu oldalon, valamint az Újbuda 
TV-ben. Az ünnepi műsorról azok sem maradnak 
le, akik aznap nem érnek rá, az ismétlését későbbi 
időpontban is megtekinthetik.

László Imre polgármester köszöntője után megte-
kinthetik meglepetésműsorunkat.

További pontos információkért kérjük, látogassa-
nak el fenti elérhetőségeinkre vagy figyeljék az Új-
buda TV beharangozóját.
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Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi ba-
bákról készült fényképeket. A fotó kat elektronikus 
formában a media11@ujbuda.hu e-mail címre kérjük. 
A tárgyban jelezzék: Újbuda új lakói. 

új lakóink keresztrejtvény

közös aktuális

Ábrányi Emil: Október hatodikán c. költeményéből idézünk  
2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (Y, N, N, M, E). 13. Sopronhoz 
csatolt település lakója. 14. Vízvédelmi töltés. 15. Benkő László zene-
kara. 16. Izomban rejlik. 17. Bútordarab. 20. Árnyas páros betűi. 21. 
Feltéve. 22. Ellenzős katonai sapka. 23. Termetes. 25. Névelő. 26. Köz-
terület. 28. Fiatalabb testvér népies megszólítása. 30. Felém. 32. Lefo-

lyástalan ázsiai tó. 34. Olasz karmester (Riccardo). 36. Tisztít a sav. 
38. Dezoxiribonukleinsav, röv. 40. 567 m-es csúcs a Cserhátban. 42. 
Angol Józsi. 43. Arrafelé taszítá. 44. Aki betűi keverve. 45. Ilyen állat 
a rák. 47. Uncle …, az Amerikai Egyesült Államokat megtestesítő kép-
zelt személy. 48. Európai nép. 50. Arab kikötőváros angol térképen. 52. 
Kim Ir …, koreai politikus, miniszterelnök. 53. Rövid női név. 55. Gö-
rög betű. 58. Egykori európai főváros. 60. Római 4. 61. Locus … a Deo 
factus est, ezt a helyet Isten készítette. 63. Válogatott japán labdarúgó 
(INUI Takasi). 65. Osztályfőnök, röv. 67. A felsőfok egyik képzője. 
69. A filippínó nyelv másik neve. 71. Hidrogén és lítium vegyjele. 72. 

A Négyszögletű Kerek Erdő fékezhetetlen agyvelejű nyula. 74. Város 
a főváros határában. 75. Nobel-díjas ír költő, író (William Butler).

Függőleges: 1. „A homok asszonya” írója. (Kóbó). 2. A francia for-
radalom vezéralakja (Jean-Paul). 3. Ez a szó könyvek bevezetője. 4. 
Németh Ferenc. 5. Sportszermárka. 6. Középkori énekmondó. 7. Kráter 
páratlan betűi. 8. Fémmegmunkáló kisiparos. 9. Londoni megjegyzés! 
10. Ybl Miklós. 11. Üt. 12. Vadkan fegyvere. 18. Komárom-Eszter-

gom megyei 
település. 19. 
Alkotórész. 21. 
Az idézet má-
sodik része (L, 
N, S, E, T). 22. 
…-Bogaz-öböl, 
a Kaszpi-tenger 
mellékvize. 24. 
Balog. 27. Artúr 
király legendás 
vára. 29. … Do-
mino, énekelje-
tek az Úrnak! 31. 
Az összes vonós 
belépése, olasz 
kifejezéssel. 33. 
Svájci magaslati 
üdülőhely. 35. 
Műszaki katona. 
37. Szélhárfa. 
38. Német né-
velő. 39. Fanyar 
erdei gyümölcs. 
41. Végtag. 46. 
Iskolai munka 
jelzője lehet. 49. 
Becézett férfi-
név. 51. Dal. 52. 
Orandum est, ut 
sit mens sana in 
corpore …, azért 
kellene imád-
kozni, hogy ép 
testben ép lélek 
legyen. (Iuve-
nalis) 54. Fém-
pénz előlapja. 
56. Elél a jelzett 
időpontig. 57. 
Céh, németül. 
59. Amerikai 
színész (Nick). 
62. Állj! Elsőbb-
ségadás kötele-
ző. 64. Nemde? 

66. A pénzügyi piacok eszközeinek egyik kategorizáló kódja (Finan-
cial Instrument Short Name). 68. Portugál gyarmat volt Indiában. 70. 
Berlini kar! 71. Tortadísz. 73. Egymást követő betűk az ábécében. 76. 
A zenei alaphangsor 3. és 5. hangja.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21. Beküldési határidő: a megjele-
nést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy a media11@
ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 16. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJ-
TÉSE: Be szeretnék én is szüretelni, miért nincs nekem is szőlőhegyem? 
Nyertese: Ambrus Károly, 1117 Budapest, Baranyai tér. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

A nevem Joanidis Szovák Florina, 2020. augusztus 
13. napján 14 óra 04 perckor jöttem a világra. Sú-
lyom 3720 gramm és 53 cm hosszú vagyok. 33 évvel 
korábban és két nappal később édesanyám is a Szent 
Imre Kórházban látta meg a napvilágot. Az egyik 
nagyim a mai napig újbudai lakos, érkezésemmel 
bearanyoztam a család életét! Remélem, hogy a fotó-
mat látva mosolygós lesz a napod.

Szüreti ínyencség
A szőlő nemcsak magában vagy desszertként meny-
nyei szezonális finomság, de húsok mellé is frissítő 
köret. Liba- vagy kacsamájjal, de akár kacsamellel 
is harmonikus párost alkotnak. A maximális ízél-
ményért érdemes hazai termésünkből válogatni. Par-
csetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje roston 
sült hízott kacsa májjal 
kínálja mézes-sző-
lős-almás raguját, 
melyet kurku-
m á s - ú jh a g y m á s 
burgonyapürén tá-
lal.

Elkészítés:
A burgonyát hámoz-
zuk, mossuk, sós 
vízben megfőzzük, 
lecsepegtetjük, majd 
a vaj és a tej hozzáadá-
sával pürét készítünk. 
Az újhagymát megtisz-
títjuk, vékony karikák-
ra vágjuk és a kurkumá-
val együtt hozzáadjuk 
a püréhez.

A szőlőt félbe vág-
juk, kimagozzuk, 
az almát szőlő mére-
tű kockákra vágjuk, 
és a maradék vajon átfuttat-
juk. Kissé megpirítjuk, majd hozzáadjuk a mézet, és aki szeretné,  
tehet hozzá egy kevés brandyt vagy egy kis fehérbort. Pár perc 
után levesszük a tűzről, hogy még roppanós maradjon. A májakat 
szép egyforma szeletekre vágjuk, sózzuk, aztán forró serpenyő-

ben mind a két oldalát aranybarnára sütjük. A pürét mélytá-
nyérba szedjük, a tetejére tesszük a májat, majd ráhalmozzuk 
a gyümölcsöket.

Jó étvágyat kívánunk!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

Ujbuda mag hird 66x49.indd   1 24/01/18   11:02

hozzávalók:
• 1 kg hízott kacsamáj

• o,5 kg szőlő (fehér, 

piros vegyesen)

• o,5 kg alma  

(savanykásabb)

• 1o dkg méz

• 1 kg burgonya

• 15 dkg vaj

• 2,5 dl tej

• 1o g őrölt kurkuma

• 1 csokor újhagyma

Hirdessen
az Újbuda Újságban!
jusson el közvetlenül
80 000 újbudai  
háztartásba!

XXX. évf. 14. szám    I    2020. augusztus 12.    I    ujbuda.hu

A XI. kerület közéleti lapja

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

art & Tech Központ és kreatív online tér1,5 milliárd forintos  eu-pályázatot nyert Újbuda

autós Covid-tesztállomás lesz a bikás parknála kerületi lakosok kedvezményt kapnak

sikló épülhet 
a gellért-hegyen 

Tiszta Újbuda

3 8

Tisztább közterületek  
és játszóterek – nem csak  választási évben  

Megszűnhetnek az áldatlan  állapotok

11

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

István, a király,  
Imre, a herceg,  

Gellért, a püspök

az államalapítás 
szentjei

15

Megkezdték a koronavírus-fertőzés szűrésére alkalmas áthaj-tásos tesztállomás helyszínének kialakítását a Bikás parknál, a Vahot utcai parkolóban. A DriveCell Systems Zrt. által mű-ködtetett szolgáltatás 8 és 12 óra között vehető igénybe (szom-bat kivételével)
A magyar cég által kidolgozott megoldásnak köszönhetően Budapesten, a Groupama Aréna parkolójában már működik egy érintésmentes, áthajtásos koronavírus tesztállomás, ahol bárki az autójában ülve elvégeztetheti a PCR-tesztet, az ered-ményeket pedig 24 órán belül megkapják.

– Az áthajtásos tesztpont azért jó, mert egyrészt szélesíti a hozzáférés lehetőségét, másrészt nem kell kapcsolatba ke-rülni senkivel – mondta lapunknak László Imre polgármes-ter. – A kocsiból sem kell kiszállni, tökéletes biztonságban le tudják venni a mintát, amiből el tudják végezni a megfelelő vizsgálatokat a szakemberek, mi pedig megkapjuk a hivatalos értesítést. Kétségtelenül fizetni kell érte, de a szolgáltatóval a megállapodás részét képezi, hogy a XI. kerület lakosai ked-vezményt kapnak majd.
A polgármesterrel készült interjú az 5. oldalon

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

Az Európai Unió újszerű, innovatív kulturális és kreatív szolgáltatások létrehozására írta ki a pályázatot. Az ön-kormányzat által tavaly novemberben benyújtott anyag számos kerületi vállalati és kulturális partner bevonásá-val készült. A pályázó majd’ 230 európai város közül Új-buda végül Magyarországról egyedüliként került a legjobb tizenegybe, ezzel pedig az online kulturális közösség létre-
hozását célzó Cup 4 

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

mogatást nyert el.
Az Urban Inno-vative Actions (UIA) pályázatán Újbuda mellett kulturális és kulturális örökség pályázatot nyert a spanyol Almeria, a belga Gent, a holland Tilburg, a gö-rög Halandri és szlovákiai Kassa városa. Ferrara és Leiedal, illetve a belga és a bolgár főváros, Brüsszel és Szófia a levegőminőség javításával és a környezetbarát energiával kapcsolatos projektekkel nyert, míg Verona a társadalom elöregedése ellen küzdő demo-gráfiai programra kapott hasonló összeget. 
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Már lehet nevezni 

a 32. halászléfőző 

versenyre 16

Újbuda kiáll  

az egyenjogúság 
mellett

4

Újbudán nyílt meg 

a második fővárosi áthaj-

tásos Covid-tesztpont

Egy hétig a szivárványos 
zászló is lobog  

az önkormányzat előtt 2

Huszonhat új fa 
gazdagréten

A Főkert csak a beteg, 

balesetveszélyes fákat 

távolítja el

7
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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 tapasztal-

ják, vagy csak mi, járókelők, hogy mintha az elmúlt hónapok-

ban 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 van-

nak, mint mondjuk három éve. 
Folytatás az 5. oldalon

sena
Az Irie Maffia énekesnője tradíciókról,  

anyaságról, nyitottságról és zenéről

11

Szeptember 1-jén normális rendben kezdődik az isko-

lai tanév, de a koronavírus-járvány miatt mind a ta-

nárokban, mind a szülőkben számos kérdés, aggoda-

lom merülhetett fel a szünet alatt. Hosszas várakozás 

után egy lépéssel közelebb kerültünk a válaszokhoz: 

augusztus 17-én este megkapták a közoktatási intéz-

mények vezetői az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mától (Emmi) a járványügyi intézkedési tervet. A 70 

pontos protokoll szabályozza az iskolákban a higié-

niai 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  opcio-

nális marad, és a tesztelésről sem esik sok szó 

a minisztériumi anyagban.

Hasonló, talán még szigorúbb szabályrend-

szer alapján készülnek fel az őszre az újbu-

dai fenntartású óvodák és bölcsődék is, egy 

nagyon fontos különbséggel: a teljes körű 

biztonság érdekében a kerületi gyermekin-

tézmények összes dolgozója ismét korona-

vírusteszten esik át. 
Cikkeink a 3., a 8. és a 9. oldalon

Kezdődik  
az iskolaév
szigorú protokollok védik  

a gyermekek egészségét

biztonságosan és 

gyorsan szűrnek

7

Interjú Kukorelly Endrével  

legújabb regényéről 

és az ideális  

művészeti légkörről

jobban járnak,  

akik összetartanak

„svédettek”  

a Minerva 

utcában

15

Nem adnának pénzt  

a gyermek-egészségügyi 

központra

5

Elmaradó rendezvények, 

korlátozott vendégfogadás 

és karanténszint

11
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Kormányzati 

trükközés

bulitilalom és  

új szabályok  

kollégistáknak

Új életrajzi könyv 

jelent meg Raoul 

Wallenbergről

A viszonylag nyugodt nyár 

után elérkezett az ősz, 

és vele a beharangozott 

második járványhullám. 

A napi esetszám magas, 

a növekedési index kiugró, 

ráadásul nincsenek 

gócpontok, vagyis 

a vírus szabadon jár-kel 

az országban.

Már augusztus elején érzékelhető 

volt, hogy a járvány felfutása elkez-

dődött, de a hó végi statisztika már 

nem hagyott kétségeket: az utolsó 

két hétben közel 1200 új fertőzést re-

gisztráltak, ennek több mint fele ju-

tott az utolsó négy napra, augusztus 

29-éről 30-ára pedig megduplázó-

dott az új fertőzöttek száma. Különö-

sen nagy veszélyben van a főváros, 

ahol augusztus első feléhez képest 

a hónap végére meghatszorozódott 

ez a szám. A szeptember eleji adatok 

még aggasztóbbak; a másodikáról 

jelentett 365 fővel negatív csúcsot 

döntött a napi új fertőzések száma, 

ez a rekord lapzártánkkor már 459-

re emelkedett.

Látogatási tilalom  

a szent imrében  

és az Idősek Házában

A járványügyi helyzet elemzése alap-

ján a Szent Imre Egyetemi Oktatókór-

ház egész területén szeptember 1-jétől 

visszavonásig látogatási tilalmat ren-

deltek el. Hasonlóan járt el László Imre 

polgármester is, amikor a járvány ter-

jedésének megakadályozása érdeké-

ben, illetve a megbetegedések számá-

nak gyors növekedése miatt elrendelte 

az Újbudai Idősek Házának bezárását, 

ami látogatási, illetve kijárási tilalmat 

jelent. Az intézménybe kizárólag a fo-

lyamatos ellátáshoz szükséges dolgo-

zók, külsős karbantartók léphetnek be 

fokozott óvintézkedések mellett, meg-

felelő védőöltözetben. A tilalom nem 

vonatkozik azokra, akiknek a felvételi 

eljárása már megkezdődött.

A kerületi intézkedések közé tarto-

zik a több mint 700 óvodai és bölcső-

dei dolgozó folyamatos tesztelése is. 

Lapzártánkig nem találtak köztük ak-

tív fertőzöttet.

Robbanásszerűen nő a fertőzések száma  |  Látogatási 

tilalom több újbudai intézményben  |  Folyamatosan 

tesztelik az újbudai óvodai és bölcsődei dolgozókat 

8

itt a második 

hullám

További információ és médiaajánlat: 
marketing@ujbuda.hu

A KéPVISELŐ SZErINT...
Kreitler-Sas Máté: Morális 
kötelességünk a civilek támogatása

Két olyan kiemelkedő ügy van 
a körzetemben, amelyről fon-

tos szót ejteni. Az egyik 
a Hamzsabégi sétányt érin-

tő vágánybővítés, a másik 
pedig a Diószegi út kör-
nyékét érintő Buda Gar-
dens beruházás. Ez utób-
binál a városvezetésnek 
sikerült a beruházóval 

folytatott tárgyalásokon 
elérnie, hogy a korábbi ter-

vekhez képest kisebb, vissza-
fogottabb irodaépület létesüljön 

a volt ÉMI területén. Sajnos azon-
ban még így sem teljesül maradéktala-

nul a környéken élő civilek kérése. Például a Diószegi úti 
játszótér területének növelése helyett a játékok fognak bő-
vülni és megújulni. Kétségtelen, hogy a korábban tervezett, 
elfogadhatatlan mértékű beépítéshez képest sokat szelídült 
a jelenlegi terv, de véleményem szerint nagyon fontos lett 
volna kompromisszumra jutnia a városvezetésnek a helyi 
civilekkel, mivel az ott élők életére lesz közvetlen hatással 
a beruházás. 

A másik jelentősebb ügy a Hamzsabégi sétány melletti 
vágánybővítés. Ebben igen korlátozottak az önkormányzat 
lehetőségei, mivel kormányzati beruházásról van szó, ám 
a sétány megvédésére szerveződő civilek támogatása morá-
lis kötelessége a városvezetésnek. A Déli Körvasút projekt 
személyszállítás-fejlesztési részével nincs probléma. Üdvöz-
lendő, ha többen használják a tömegközlekedést, és csökken 
például a Bocskai útra beözönlő gépjárművek mennyisége. 
Itt azonban nemcsak a személyszállítás fejlesztéséről van 
szó, hanem a teherszállítás 40 százalékos emeléséről is. 
A várost elkerülő V0-ás vasúti körgyűrű megépítése helyett 
ezen a szakaszon kívánják elvezetni a Budapest–Belgrád 
vasútfejlesztés miatt megnövekvő tranzit teherforgalmat. 
Teljesen elfogadhatatlan, hogy a mostani két vágány helyett 
a jövőben három, illetve négy vágányt akarnak építeni, hogy 
ki tudják szolgálni a teherforgalmat. Ehhez több mint ezer 
fát terveznek kivágni a Hamzsabégi sétányon, illetve a vas-
úti töltésen a Bartók Béla út és a Budafoki út közötti szaka-
szon. Felháborító, hogy a kormány kommunikációjában szó 
sem esik a teherforgalom növeléséről, csak a személyszál-
lítási fejlesztést hangsúlyozzák, emellett a kivágandó fák 
mennyiségét is jelentősen alábecsülik. A sétány környékén 
élők egyesületet alapítottak érdekeik érvényesítése céljából, 
ezen a címen lehet támogatni őket, vagy csatlakozni hozzá-
juk: popek.egyesulet@gmail.com

Bács Márton:  
A szerződéseket teljesíteni kell!

„Pacta sunt servanda” – több száz éves jogi alapelv. Azt jelenti: 
a szerződéseket teljesíteni kell. Hogy ez Újbudán is megvaló-
suljon, ahhoz a nyilvánosság bevonásának eszközével kellett 
élnie Újbuda vezetésének. Történt ugyanis, hogy a kormány 
egy 2017-ben és egy 2019-ben meghozott határozatban össze-
sen 2 370 000 000 forintos összeget hagyott jóvá az Újbudán 
tervezett Gyermek-egészségügyi Központ és Egynapos Sebé-
szet céljára, amelynek megépítése a korábbi, fideszes vezetés 
több választási kampányon átívelő ígérete volt. A rendeletek 
melléklete konkrétan, táblázatba foglaltan tartalmazta azon 
beruházásokat, melyeket a kormány tá-
mogatni rendel, köztük szerepel 
ez a beruházás is. A közelmúlt-
ban – arra hivatkozva, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat 
már kapott pénzt egészség-
ügyi fejlesztésre – levélben 
tájékoztatták Újbudát arról, 
hogy nem akarják folyó-
sítani a támogatás ez évre 
esedékes összegét, a hatá-
lyos kormányhatározat elle-
nére sem. Az indokolás pedig 
olyan volt, mintha valaki meg-
ígérné az édesapjának, hogy segít 
felfúrni egy polcot a falra, aztán meg-
üzeni, hogy már letudta, mert vett egy fúrógépet a szomszéd 
utcában lakó testvérének. A kettő nem függ össze, mint ahogy 
a fővárosnak folyósított támogatás, illetve a kerületnek járó, ki-
fejezetten az egészségügyi centrumra vonatkozó kormányzati 
vállalás sem. A 2019. évi önkormányzati választásig minden 
rendben ment. Nehéz másra gondolni, mint hogy most politikai 
megfontolások álltak a háttérben. A gyerekek viszont nem ér-
tenek a politikához. Csak meg szeretnének gyógyulni. Köszön-
hetően annak, hogy László Imre a tényekkel és a szükséges jogi 
lépések megtételének ígéretével a nyilvánosság felé fordult, 
egy újabb levélben arról tájékoztatták a vezetést, hogy a forrás 
mégis rendelkezésre áll…

Hasonlóan nagy eredményt értünk el a Buda Gardens be-
ruházásával kapcsolatban is. A civilek bevonásával folytatott 
sikeres tárgyalásoknak köszönhetően az előző, fideszes város-
vezetéstől örökölt, az itt élők számára rendkívül kedvezőtlen, 
giga lakópark építési tervezetét tudtuk úgy módosíttatni, hogy 
most már csak egyetlen irodaházról van szó. Az egyik legjelen-
tősebb eredmény, hogy legalább 40 százalékkal csökken a ter-
vezett épület mérete, emellett a korábbi 20-ról 35 százalékra 
sikerült növelni a minimális zöldfelület nagyságát, a mélyga-
rázs parkolóhelyeinek számát pedig az eredetileg tervezett 500 
csaknem felére, 260-ra szorították le.

Molnár László:  
Mit ér az adott szó?

Egy évvel ezelőtt dr. 
László Imre aláírá-

sával vállalta, 
hogy a Diószegi 
úti játszóteret 
kétszeresére 
növeli (akár 
kisajátítás út-
ján is). Azt is 
vállalta, hogy 

a volt ÉMI-tel-
ken épülő in-

gatlan a Diószegi 
úti lakóépületek 

magasságát és sűrűsé-
gét nem haladja meg. A doku-

mentum szerint az akkori polgármesterjelölt ezt 
mind a 17 ellenzéki képviselőjelölt nevében tette. 
Eltelt egy év, eljött annak az ideje, hogy az adott 
szavát betartsa a polgármester úr és képviselő-
társai. 

A képviselő-testület elé kerül az az építési sza-
bályzat, amely meghatározza Újbuda beépítését 
az elkövetkező évekre. Hova, mekkora épülete-
ket lehet emelni, mennyi parkolóval, mekkora 
zöld felülettel stb. 

Eljött annak az ideje, hogy az ígéreteket be-
tartsák. Vajon az itt élő emberek vagy a befekte-
tők érdekei fognak érvényesülni? Megállítják-e 
például a Feneketlen-tó beépítését, vagy mint 
a Hamzsabégi parknál, cserben hagyják újra 
a civileket. A Hamzsabégi parknál szó szerint 
megígértek „fűt-fát”, de amikor a tényleges dön-
tésre, cselekedetre lenne szükség, mégis kihát-
rálnak. 

Engem még úgy neveltek, hogy amit megígé-
rek, azt tartsam is be. Mint jogász megtanultam, 
hogy a római jog elterjedése óta az írásbeliség-
nek különös jelentősége van. Adva van egy szitu-
áció, amikor van adott szó, van aláírt nyilatkozat 
– már csak az kell, hogy a polgármester, az alpol-
gármesterek és társaik is betartsák, amit ígértek.   

Nagy a felelőssége egy kerületi képviselőnek, 
vajon szavahihető-e? Ez a döntés teljes egészé-
ben a kerületi emberekről szól. Ebben a vitában 
nincs kormány, nincsenek pártok, nem lehet 
senkire mutogatni. Egy döntés van: betartjuk-e 
az adott szavunkat vagy nem.

„Az élet ígéret – teljesítsd!” – Teréz anya

A hatályos fővárosi rendelet alapján az ingatlan 
tulajdonosa (kezelője, használója) köteles 

gondoskodni az ingatlanok előtti járda, valamint 
a járda és az úttest közötti terület (pl. gyep, sövény, 

árok) gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről, 
hó- és síkosságmentesítéséről.

Tulajdonos vagy az ingatlan kezelője, használója Úttest: FKF Zrt. Fák: Önkormányzat

A járdaszegélyig a lakók, 
tulajdonosok kötelessége 

az épületek előtti terület 
tisztán tartása!

KineK a dolga? 1. az épületek előtti járda, 
terület tisztán tartása
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