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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 
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Itt a második 
hullám
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A Bikás parkba hívta a kerület lakóit az önkormányzat; 
mindenki megkóstolhatta az új kenyeret, Magyarország 

idei tortáját, majd az István, a királyt nézhették meg 
az ünneplők – megfelelő távolságtartással

Az államalapítás ünnepe Újbudán

Folyamatosan járőröznek a felügyelők

aktuálisaktuális

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Térségi összefogás Törökbálinttal
Testületi ülés: nem kerül le a napirendről az Etele úti park

Megmaradnak az újbudai 
kerékpársávok
Parkolóhelyeket áldoz fel a főváros a Nagykörúton

Sínen jár az autóbusz 
a Bartók Béla úton

BIZTONSÁGOS 
ISKOLAKEZDÉS
Szeptemberben a rendőrség, az újbudai közte-
rület-felügyelet és a polgárőrség közösen, ösz-
szesen 12 kerületi iskolánál segíti a gyermekek 
biztonságos közlekedését a tanítási idő előtt 
és után. A fokozott jelenlétre azért van nagy 
szükség, mert az autóvezetők hajlamosak meg-
szokásból vezetni, sokszor nem kellően előzéke-
nyek a gyalogosokkal.

TÜRELEMRE INT A RENDŐRSÉG
Számos szülő kocsival viszi iskolába gyermekét. Az épü-
letek előtt az oktatást megelőző percekben sokszor alakul 

ki közlekedési tumultus, a balesetveszélyes szi-
tuációk néha feszültséghez, szóváltáshoz, akár 
tettlegességhez is vezetnek.

A BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 
arra kéri azokat, akik gyermeküket autó-
val viszik iskolába, hogy inkább pár perccel 
korábban induljanak el, a közlekedés során 
helyezzenek nagyobb hangsúlyt a türelemre 
és a biztonságra. Az iskoláknál is törekedje-
nek a szabályos megállásra, a gyerekeket ne 

mindenáron a bejáratnál igyekezzenek kitenni, 
hiszen elképzelhető, hogy néhány méterrel távolabb 

már jóval biztonságosabban tudják megtenni ugyanezt. 
Ne feledjék, hogy a szabálytalansággal másokat is ve-
szélybe sodorhatnak!

kék hírek

Tömegközlekedési folyosó 
lett a Bartók Béla úti villa-
mospálya: az autóbuszok 
a villamosokkal azonos nyom-
vonalon, közös megállóhe-
lyeket használva közlekednek. 

Augusztus 27. óta a Bartók Béla úton az ot-
tani buszjáratok is a villamosvágányokon 
haladnak, így autóbusszal is a közúti for-
galomtól függetlenül lehet közlekedni. 
A buszok és a villamosok közös megálló-
helyeket használnak, megkönnyítve az át-
szállást. 

A buszjáratok 
közlekedése az alábbiak 
szerint változik:
• A 7-es autóbusz a belváros felé a Ham-

zsabégi út és a Csíky utca, Dél-Buda felé 
pedig az Orlay utca és a Hamzsabégi út 
között a villamospályán megy, és mind-
két irányban megáll a Gárdonyi tér vil-
lamosmegállóhelyen is, átszállási le-
hetőséget nyújtva. A Móricz Zsigmond 
körtéren és a Kosztolányi Dezső téren 
mindkét irányban a 19-es és a 49-es vil-
lamos megállójában áll meg. A Szent 
Gellért téren a buszjáratra továbbra is 
az eddigi közúti megállóhelyeken lehet 
felszállni.

• A 114-es, a 213-as és a 214-es buszjárat 
a Móricz Zsigmond körtér felé eddig is 

a villamospályán haladt a Hamzsabé-
gi út és a Fadrusz utca között, mostan-
tól viszont a Móricz Zsigmond körtér 
és a Hamzsabégi út között Dél-Buda felé 
is így közlekedik. A körtéren a buszok 
a 19-es és a 49-es villamos megállójából 
indulnak dél-budai végállomásuk felé, 
és a Kosztolányi Dezső téren is ezek 
megállóját használják.

• Az 58-as és a 153-as busz Újbuda-köz-
pont felé változatlanul a közúton, 
Dél-Buda felé a Kosztolányi Dezső tér 
és a Hamzsabégi út közötti szakaszon 
azonban a villamospályán közleke-
dik, a Kosztolányi Dezső téren a 19-es 
és a 49-es villamossal közös megállóhe-
lyet  használva.

• Az éjszakai buszok a Hamzsabégi út felé 
a Móricz Zsigmond körtéren és a Kosz-
tolányi Dezső téren is a 19-es és 49-es 
villamos megállójában állnak meg. 
A belváros, illetve a körtéri végállomás 
felé a Móricz Zsigmond körtéren válto-
zatlanul a közúti megállóhelyükön lehet 
felszállni.

BKK–Újbuda

Újbuda képviselő-tes-
tülete augusztus 24-én 
tartotta soron követ-
kező ülését, majdnem 
teljes létszámmal. 
Az egybegyűltek kilenc 
napirendi pontot 
tárgyaltak, az előter-
jesztések többségét 
elfogadták.

A képviselő-testület többórás 
augusztusi ülésén a leghosszabb 
vitát a legutolsó napirendi pont 
váltotta ki, ebben tárgyalták meg 
a kerületi Fidesz-frakció által be-
nyújtott, az önkényuralmi rend-
szerek áldozatainak védelméről 
szóló politikai nyilatkozatra tett 
javaslatot. Ezt kívánta módosíta-
ni a Mi Hazánk önkormányzati 
képviselője, Novák Előd az Etele 
úti park elnevezésére tett javas-
latával. A park körüli disputák 
több évre nyúlnak vissza. Egy 
korábbi tervezet alapján a Fő-
városi Közgyűlés megszavazta, 
hogy a területet Nelson Mande-
láról nevezze el a kerület, ám ezt 
a képviselő-testület júniusi ülé-
sén leszavazta, és hosszas emlé-
kezetpolitikai vita után az ügyet 
későbbre halasztotta. Novák Előd 
már akkor is tiltakozását fejezte 
ki a Mandela park elnevezés el-
len, az augusztus 24-i ülésen azt 
javasolta, hogy a kérdéses terület 
neve Horthy Miklós park legyen. 
A testület ezt nem fogadta el, 
mint ahogy az eredeti határozat-

tervezetet sem. Az egybegyűltek 
8 igen és 16 tartózkodás mellett 
úgy döntöttek, a kérdést a szep-
tember 24-i gyűlésükön újratár-
gyalják majd. 

További nyolc napirendi pont-
ban viszont egyetértett a képvi-
selő-testület. Így megszavazták, 
hogy módosítani kell a díszpolgár-
rá választásról, valamint a kerüle-
ti kitüntetések és elismerő címek 
adományázásáról szóló rendeletet, 

amelynek megalkotása óta 22 esz-
tendő telt el. Novemberig bárki 
benyújthatja a témában tett javas-
latait, és ezek tükrében tárgyalja 
majd a testület a végleges módo-
sítási pontokat. Egyhangú igennel 
fogadta el a testület, hogy 400 000 
forint támogatást nyújt a Grosics 
Alapítványnak. 

Elfogadták a Hosszúréti patak 
átfogó rendezésével kapcsolatos 
pályázat benyújtásának terveze-
tét is, valamint azt, hogy aláírják 
az együttműködést Törökbálint 
Önkormányzatával. Így megala-
kulhat az a térségi összefogás, 

melynek segítségével a pályá-
zat benyújtható, és elkezdődhet 
a minden bizonnyal több évre el-
nyúló munka.

A testület a gazdasági bizottság 
által javasolt módosításokkal sza-
vazta meg az E-Mobil Nonprofit 
Kft.-vel kötött együttműködé-

si szabályzatot, illetve döntés 
született a Hadik Kávéház tagi 
kölcsönének visszafizetési üte-
mezéséről. Elfogadta a testület 
a Gamesz vezetőjének felmon-
dását, valamint a lejárt idejű ha-
tározatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri tájékoztató határo-
zatának módosítását is. 

Újbuda

Nem szűnnek meg a járványveszély idején 
kialakított kerékpársávok a Bartók Béla 
úton, a Villányi úton és a Tétényi úton. 
A Nagykörúton megmarad a biciklisták 
helye, de az autósok mozgástere nagyobb 
lesz – derült ki Karácsony Gergely főpol-
gármester és Balogh Samu kabinetfőnök 
sajtótájékoztatóján. Az Üllői úton nem lesz 
ideiglenes kerékpársáv, amíg ott pótlóbu-
szok járnak a 3-as metró felújítása miatt.

A Nagykörúton, a Blaha Lujza tér 
és a Boráros tér között – ahol a forgalom 
51 százalékát adják a gépjárművek – az au-
tók ismét 2x2 sávon közlekedhetnek, de itt 
megszűnnek a parkolóhelyek (400–500, fő-
városi tulajdonú helyről van szó). A kerék-
párosok a korábbi parkolósávban, illetve 
a legszűkebb szakaszokon a járdán kijelölt 
részen haladhatnak majd. A Blaha Lujza 

tértől a Nyugati térig – ahol a forgalom 26 
százaléka jut az autókra – 2x1 sáv marad 
a gépkocsiknak, a csomópontok előtt ez 
2x2-re bővül. A parkolóhelyek itt megma-
radnak, a gyorsabb haladást a közlekedési 
lámpák átállításával is segítik. A változá-
sokat szakaszosan vezetik be szeptember 
végéig.

Az új közlekedési rendet azután jelentet-
ték be, hogy feldolgozták a BKK honlapján 
közzétett kérdőívet, amit közel 48 ezren 
töltöttek ki – számolt be a 24.hu. Az ide-
iglenes megoldást, vagyis amikor nyáron 
az autók 1x1 sávban közlekedhettek, 68 
százalékban elutasították, a parkolósáv áta-
dását a biciklistáknak a kérdőív kitöltőinek 
48,4 százaléka támogatta, 46,5 százalékuk 
ellenezte.

Újbuda

Húszmilliárdból újítják 
fel a Citadellát
A Várkapitányság Nonprofit Zrt. kiírta a közbeszer-
zést a Gellért-hegyi Citadella felújítására. Az uniós 
közbeszerzési értesítőben megjelent közlemény sze-
rint a feladatokra négy évre szóló, 20 milliárd forin-
tos keretmegállapodást köt a Miniszterelnökséghez 
tartozó társaság. 

A kiírás szerint a nettó 4280 négyzetméteres épü-
letből 1497 négyzetmétert foglal majd el a terve-
zett kiállítótér, amelyben a Várkapitányság korábbi 
közlése szerint „a magyarság szabadságküzdelmeit 
bemutató állandó kiállítás” kap helyet. A több mint 
26 ezer négyzetméteres kert fele lesz zöld terület, 
a másik fele burkolt, emellett fel kell újítani 3 ezer 
négyzetméter várfalat, és épül egy 200 négyzetmé-
teres medence is. A nyertes ajánlattevőnek teljesen 
akadálymentes környezetet kell kialakítania, szemé-
lyi felvonókkal együtt. A Citadellán – közelebbről 
meg nem határozott helyszínre – ki kell helyezni egy 
legalább 20 méter magas nemzeti lobogót.

A beruházással összefüggő tevékenységek közfel-
adatnak minősülnek, ezért nem kell lefolytatni egye-
bek közt építészeti-műszaki tervpályázati, illetve 
településképi véleményezési eljárást és a Műemléki 
Tanácsadó Testület szakértői véleményét sem kell 
kikérni. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági mini-
mumkövetelmények nem szerepelnek a kiírásban, 
az ajánlattételi határidő október 8.

Az újbudai közterület-felügyelők a közterületek 
biztonsága érdekében állandó nappali és éjjeli 

járőrszolgálatot látnak el, közösen a rendőrséggel 
és a polgárőrséggel. Képünkön: hajléktalanok 

igazoltatása a Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban

Újbuda
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Nem teljesítik, amit vállaltak

Kormányzati trükközés  
a gyermek-egészségügyi 
központ támogatása körül

HOffMANN TAMÁS
volt polgármester, 

fidesz–KDNP
A kormány nem vonta 
meg a támogatást, 
erről nincs tudo-
másom! Lezárult 
az építés első 
üteme, minden újabb 
ütemre külön kell 
támogatási szerződést 
kötni. Budapesti egészségfejlesztési 
feladatokra a kormányzat a fővá-
rosnak a következő öt évre 50 milliárd, 
évente 10 milliárd forintot biztosított, 
hogy szétossza a kerületek között. 
Ezért kellett volna a polgármesternek 
lobbiznia!

LÁSZLó IMRE polgármester 
Az EMMI államtitkára, Latorcai 

Csaba többszöri megkere-
sésünk után június 29-i 

levelében jelezte, hogy 
a kormányhatározat-
ban megítélt összeget 
nem tudják biztosítani.  

Válaszlevelünkben 
nyomatékosan jeleztük: 

továbbra is várjuk a megítélt 
támogatást, hogy a demokratikusan 
megválasztott Újbuda Önkormányza-
tánál leállított beruházás ne maradjon 
a kormány szégyenfoltja. Ideje volna 
elfogadni, hogy nem az önkormány-
zatot bünteti ilyenkor a Fidesz, hanem 
újra és újra az újbudai lakosoktól vonja 
meg a támogatást.

Gy. NÉMETH ERZSÉBET
főpolgámester-helyettes

Felháborító, hogy a kormány most 
kihátrálni próbál egy régebbi ígéret 

megtartásából. Korábban a kerület 
fideszes polgármestere és ország-
gyűlési képviselője is támogatta 
ezt a beruházást. Aztán amikor 

az ellenzék győzött Újbudán, már 
nem olyan fontos nekik. A gyerekek 

egészségével nem lehet szórakozni, erre 
az intézményre szükség van. És nem hivatkozhat 
a kormányzat arra az 50 milliárd forintra sem, amit 
a stadionépítésért cserébe ad, hiszen annak nem 
része a gyermek-egészségügyi intézményhez szük-
séges 1,2 milliárd forint. Azt a pénzt megígértek, 
a helye is megvan – semmi oka nincs annak, hogy 
megint csak elvegyenek az újbudaiaktól.

Bizonytalanná vált az újbudai 
Gyermek-egészségügyi Központ 
kivitelezése – és ezzel több 
tízezer gyerek ellátásának javí-
tása –, miután a kormány a jelek 
szerint nem folyósítja a beruhá-
zásról szóló döntésben vállalt 
állami forrást.
Egy idén aláírt főváros/kormány-megállapo-
dásra hivatkozva akar kibújni az Emberi Erő-
források Minisztériuma (Emmi) az újbudai 
gyermek-egészségügyi központ építésének 
évekkel ezelőtt vállalt finanszírozási kötele-
zettsége alól. Az Emmi és az akkori újbudai 
önkormányzat 2017 szeptemberében közölte, 
hogy az Egészséges Budapest Program ré-
szeként az állam közel 1,9 milliárd forintot 
fordít a XI. kerületi Gyermek-egészségügyi 
Központ és Egynapos Sebészet létrehozásá-
ra. A centrum helyét a Szent Kristóf Szakren-
delő szomszédságában, a Kőrösy József utcá-
ban lévő üres iskolaépületben találták meg. 
A 2017-es – kormányhatározatba is foglalt 
– tervek szerint az állami forrás fedezi az in-
gatlan felújítását és korszerűsítését, az intéz-
mény felszerelését pedig az önkormányzat 
vállalta magára.

A telken eredetileg az egykori Fényes 
Elek Közgazdasági Szakközépiskola épü-

lete és egy tornatermi szárny állt. Az utóbbi 
elbontása után megmaradó kétemeletes lé-
tesítmény átalakításával és teljes felújításá-
val, valamint egy új szint ráépítésével jöhet 
létre az új központ.

A beruházást négy ütemben tervezték 
lebonyolítani, a munkálatok 2019 júniusá-
ban kezdődtek meg. A határidőket azonban 
már az első ütem során is módosítani kel-
lett, mert a kormányzati támogatást nem 
folyósították időben, sőt, a fejlesztés meg-
kezdéséhez is az önkormányzat teremtett 

fedezetet saját forrásai ideiglenes átcsopor-
tosításával.

Az állami forrás zömének, csaknem 
1,22 milliárd forintnak a 2020-as költség-
vetési évben kellene beérkeznie, enélkül 
veszélyben forog a kivitelezés második 
ütemének elindítása, így az egész projekt 
is. Az Emmi felfogása szerint azonban ezt 
már a fővárosi önkormányzatnak kellene 
folyósítania abból az összesen 50 milliárd 
forintos központi költségvetési támogatás-
ból, amelyről idén született megállapodás 

a kormány és a főváros között. (Ezzel el-
lentételezte a kormány, hogy Budapest nem 
gördített akadályt a legalább 150 milliárd 
forintba kerülő dél-pesti atlétikai stadion 
megépítése elé.) Az Emmi közigazgatási 
államtitkára, Latorcai Csaba arról tájékoz-
tatta Újbuda polgármesterét, László Imrét, 
hogy az újbudai gyermek-egészségügyi 
központ nem volt a főváros által kezde-
ményezett támogatások listáján, ezért nem 
szerepel az Egészséges Budapest Program 
egyes feladatairól szóló 2020-as kormány-
határozatban sem.

Az államtitkár szerint Újbudának a fővá-
rosnál kellene szorgalmaznia a lista módo-
sítását – azaz egy idén létrehozott keretből 
kellene kérnie egy 2017-ben megítélt támo-
gatást. Az önkormányzat szerint viszont 
az említett 50 milliárd forintos keret nem 
a már folyamatban lévő projektek megvaló-
sítását szolgálja, ennél fogva a 2017-es kor-
mányhatározattal megítélt állami támoga-
tás ügyében nem a főpolgármester jogosult 
döntéshozatalra.

Mindezekre tekintettel Újbuda polgár-
mestere arról tájékoztatta az államtitkárt, 
hogy ha a 2017-es kormányhatározatban 
biztosított összeg fennmaradó része (egész 
pontosan 1 219 680 000 forint) nem érke-
zik meg az önkormányzat számlájára, ak-
kor jogi útra terelik az ügyet. Az új köz-
pont már ma is körülbelül 65 ezer gyerek 
egészségügyi ellátását javítaná, teljes elké-
szültekor pedig 80–85 ezerre emelkedhet 
a számuk.

Újbuda

A Gyermek-egészségügyi Központ beruházá-
sának ütemezése
• A tornatermi szárny elbontása, az iskolaépület 

statikai megerősítése, a teljes tartószerkezet, 
valamint az új épületszint homlokzatának elké-
szítése, az épület hő- és vízszigetelése.

• Az épület részleges építészeti és belső átala-
kítása (az egynapos sebészet szintje nélkül), 
a közműcsatlakozások megteremtése, az elekt-
romos hálózat részleges kiépítése, gépészeti 
hálózat.

• Az épület teljes építészeti és belső átalakítása, 
az elektromos és a gépészeti hálózat, valamint 
a tűzvédelmi rendszer teljes kiépítése.

• A harmadik emeletre tervezett egynapos sebé-
szet teljes kialakítása. 

Megnevezés Hrsz Terület 
(m2) KÉSZ száma Övezet Ajánlati bizt.  

(bánatpénz)

Rodostó utca  
– Rétköz utca sarok

1966/4 704
8/2017.(III.28.)

XI.ÖK.
Lk-2-XI-L-04 1.000.000 Ft

Az ingAtlAn jellemzői:
•	 Az	ingatlan	szabályozását	a	táblázatban	megjelölt	számú	rendelettel	jóváhagyott	Kerületi	

Építési	Szabályzat	tartalmazza.	Az	ingatlan	kisvárosias,	kertvárosias	lakóterületek,	melyek	
részletes	szabályozásait	és	a	beépíthetőségét	(KÉSZ)	rendelete	részletesen	tartalmazza.

•	 Az	ingatlanra	telepíthető	funkciók:	lakossági	ellátást	biztosító	szolgáltatások	(pl.:	cukrászda,	
pékség,	vendéglátás,	háztartási	kisgép	javítása,	ruhajavítás).	A	pályázat	mellékleteként	
tervvázlatot	szükséges	benyújtani,	az	ingatlanon	elhelyezni	kívánt	létesítményről.

A	pályázat	zárt,	címet	és	feladót,	más	megkülönböztető	jelet	nem	tartalmazó	borítékban	
nyújtható	be	személyesen	a	Budapest	Főváros	XI.	Kerület	Újbuda	Polgármesteri	Hivatalának	
Városgazdálkodási	Igazgatóság	Vagyongazdálkodási	Osztályán	(1113	Budapest,	Zsombolyai	u.	5.	
II.	em.	203.	szobában).	

A BORíTÉKRA RÁ KELL íRNI:  
„PÁLyÁZAT AZ 1966/4 HRSZ-ú INGATLANRA” 

PÁLyÁZATI fELHíVÁS
A	Budapest	Főváros	XI.	Kerület	Újbuda	Önkormányzata	nyilvános	kétfordulós	pályázat	útján	felajánlja	megvételre	az	alábbi	ingatlanokat:	

BőveBB felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható.

Megnevezés Hrsz Terület 
(m2)

KÉSZ 
száma Övezet Ajánlati biztosíték 

(bánatpénz)

Csorbai	
út	14.

2942/14 601
16/2018.

(VI.6.)XI.ÖK.
Lk-1-
XI-11

1.000.000 Ft

A	pályázat	zárt,	címet	és	feladót	és	más	megkülönböztető	jelet	
nem	tartalmazó	borítékban	nyújtható	be	személyesen	a	Buda-
pest	Főváros	XI.	kerület	Újbudai	Polgármesteri	Hivatal	Város-
gazdálkodási	Igazgatóság	Vagyongazdálkodási	Osztályán	(1113	
Budapest,	Zsombolyai	u.	5.	II.	em.	203.	szobában).	 

A BORíTÉKRA RÁ KELL íRNI:  
„PÁLyÁZAT A 2942/14 HRSZ-ú  
INGATLANRA” 

A PÁLyÁZATOK BENyújTÁSÁNAK HATÁRIDEjE:

2020. SZEPTEMBER 22. 10 óRA 

A	pályázat	zárt,	címet	és	feladót	és	más	megkülönböztető	jelet	nem	
tartalmazó	borítékban	nyújtható	be	személyesen	a	Budapest	Főváros	
XI.	kerület	Újbudai	Polgármesteri	Hivatal	Városgazdálkodási	Ig-
azgatóság	Vagyongazdálkodási	Osztályán	(1113	Budapest,	Zsombolyai	
u.	5.	II.	em.	203.	szobában).	

A BORíTÉKRA RÁ 
KELL íRNI:  
„PÁLyÁZAT  
A 1309/11 HRSZ-ú  
INGATLANRA” 

Megnevezés Hrsz Terület 
(m2)

KÉSZ 
száma Övezet Ajánlati bizt. 

(bánatpénz)

Spanyolréti	út 1309/11 1000
43/2018.

(XII.4.)XI.ÖK.
Lke-2-XI-01 1.000.000 Ft

Buda Gardens: kompromisszum  
a lakók érdekében

Lezárult az egyeztetés a volt ÉMI-telekre 
tervezett Buda Gardens beruházás 
ügyében. A részletekről Orosz Anna alpol-
gármestert kérdeztük. 

A Diószegi úti Gesztenyés játszótér mellett fekvő, sokáig 
az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
(ÉMI) állami vállalat tulajdonában lévő telket 2017-ben adták 
el egy magánberuházónak. A gyanúsan alacsony eladási ár 
miatt akkor az egyik ellenzéki párt feljelentést tett, a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság pedig hűtlen kezelés gyanújával 
nyomozni kezdett; a nyomozást bűncselekmény hiányában 
zárták le. Az eladáskor érvényben lévő építési szabályzat na-
gyon intenzív beépítést engedélyezett, a fejlesztő egy 350 la-
kásos lakóparkot, 500 férőhelyes mélygarázst tervezett az in-
gatlanra. A helyiek teljes joggal kezdtek tiltakozásba, hiszen 
a beruházás agyonnyomta volna a családias, zöld, barátságos 
környéket. A tiltakozás hatására 2017 végén az újbudai kép-
viselő-testület változtatási tilalmat rendelt el a területen.

A változtatási tilalom elrendelése az önkormány-
zatnak lehetőséget ad arra, hogy felülvizsgálja 
az eredeti építési szabályzatot, ám szigorítás 
esetén a telek tulajdonosa jogosan perelheti 
az önkormányzatot kártalanításért. Hiszen 
az ingatlan vételárába mindenki belekal-
kulálja azt a hasznot, ami a beruházásból 
származhat, ez pedig függ attól, hogy mek-
kora épületet építhet. 

A 2019. október 13-i önkormányzati vá-
lasztásokat követően a kerület új vezetése 
egyeztetésbe fogott mind a helyieket képvi-
selő Szentimrevárosért Egyesülettel, mind az ingatlan-
fejlesztőkkel. A sokkörös tárgyalások célja az volt, hogy 
olyan megoldás szülessen, amely a lehető legnagyobb 
mértékben veszi figyelembe az itt lakók érdekeit úgy, hogy 
közben minimalizálni lehessen egy több százmilliós, akár 
milliárdos kártalanítási per kockázatát (a kártérítést végső 
soron a kerület költségvetéséből kellene finanszírozni). 

 � Konkrétan miben született kompromisszum? Miért jó 
ez? Mennyiben valósultak meg a lakók követelései?

A helyi építési szabály-
zat módosításával Új-
buda Önkormányzata 
elérte, hogy az eredeti 
tervekkel szemben 40 
százalékkal csökken-
tették a tervezett épü-
let méretét. Elértük, 
hogy az eredetileg 
3-mas, majd 2,5-re 
módosult szintterületi 
mutatót hosszú egyez-
tetési folyamatban 
1,8-ra vigyük le. Ez 
megegyezik a környék 
lakóházainak valódi 
építési mutatóival, és még szigorúbb is a környék beépí-
tési paramétereinél. A minimális zöld felületi mutatót 

20-ról 35 százalékra emeltük, az épületmagasságot 20-
ról 19 méterre mérsékeltük, a parkolóhelyek számát 

500-ról 260-ra. Tudjuk, hogy a környéken sokszor 
problémát jelent a parkolás, ezt azzal szeretnénk 

orvosolni, hogy rövidesen díjkötelessé tesz-
szük. A garázs férőhelyeinek számát azért 

is csökkentettük, hogy ne engedjünk rá ha-
talmas forgalmat a szentimrevárosi utcákra, 
illetve mert a környék jó tömegközlekedési 
ellátottsága sem indokolja az autós közleke-
dést. Azt is kiharcoltuk, hogy az épület ne 

legyen elzárva a szomszédos telektől, 
illetve távolabb kerüljön a Gesztenyés 
játszótértől. Az önkormányzat forga-

lomtechnikai szabályozással fogja megol-
dani, hogy az irodaházba irányuló forgalom 

ne a Diószegi utat és a szomszédos kis utcákat 
terhelje.

 � Hogyan kell elképzelni az érdekérvényesítés folya-
matát ebben az esetben?

Ebben a konkrét ügyben azért volt nehéz jó kompromisszu-
mot találni, mert úgy kellett egyeztetnünk, hogy a telek-
eladáshoz nekünk semmi közünk nem volt, a telek áron 
aluli értékesítését mélyen elítéljük. Én magam is 100 szá-

zalékban egyetértek a lakókkal abban, hogy a környéknek 
az tenne jót, ha itt minél kisebb léptékben épülne bármi 
is, és megmaradna olyan csendesnek és nyugodtnak, ami-
lyennek most szeretjük. A nehézség abból is fakadt, hogy 
indokolatlanul megengedő beépítési kondíciók voltak élet-
ben erre a telekre az értékesítés időpontjában, illetve hogy 
a választás után már meg volt kötve a kezünk, sürgetett 
bennünket az idő: 2019 októberében már csak egy év volt 

hátra a hároméves változta-
tási tilalom lejártáig, utána 
az eredeti, nagyon megen-
gedő építési szabályzat állt 
volna vissza. Az is megne-
hezítette a helyzetet, hogy 
a Covid-válság, valamint 
a kormányzati elvonások 
milliárdokkal kurtították 
meg a költségvetésünket. 
Ezzel együtt azt gondolom, 
sikerült elérnünk a legtöb-
bet, amit ebből az ügyből 
a lakók érdekében ki lehe-
tett préselni anélkül, hogy 
sok százmilliós pert koc-
káztattunk volna. 

Újbuda
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Diagnosztika

6 300 Ft 

2 990 Ft
helyett csak

Megtakarítás: 3 310 Ft

Panoráma 
+

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

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

Fogkő eltávolítás

18 900 Ft 

14 900 Ft
helyett csak

Megtakarítás: 4 000 Ft M
O
S
T Ajándék

Kezelési 
röntgen

terv

Gyökérkezelések Esztétikus tömések Fogpótlások

fb.com/ujbudadental !

kedvezmény!

11. kerület 
lakosainak 

10%*

*részletek a rendelőnkben

BEMUTATKOZIK  
A BUDAI GASZTROENTEROLÓGIAI CENTRUM

Dr. Szőnyi Mihály vagyok, gasztroenterológus, a Budai Gaszt-
roenterológiai Centrum vezetője. Azzal a céllal hoztuk létre 
rendelőinket Budapesten a XI. kerületben a Fehérvári úton 
és a Savoya Parkban, hogy családias hangulatú, ugyanakkor 
modern környezetbe hívjuk azokat, akiknek gasztroentero-
lógiai kérdésekben nyújthatunk segítséget. Rendelőnkben 
innovatív megoldásokkal, modern eszközállománnyal se-
gítjük szakértő kollégáinkat, akik tudása és betegközpontú 
hozzáállása a minőségi szolgáltatásunk alapja. 

Komplex szemlélet, szaktudás, innováció és empatikus 
hozzáállás: ezek az alapvető értékek, amelyek köré a Gaszt-
roenterológiai Centrum épült. Az alapításkor az volt a célunk, 
hogy olyan rendelőt hozzunk létre, ahol igazi családias, köz-
vetlen hangulattal, humánus hozzáállással segítjük betege-
ink gyógyulását. Kiemelten fontos számunkra, hogy páci-
enseink számára teljes körű ellátást biztosítsunk, alapvető 
szemléletünk, hogy ezt szükség esetén nemcsak egy orvos 
szakértelme, hanem az egyedi esetre összeállított csapat 
(például pszichológus és dietetikus) segíti, így a diagnózis 
és a gyógyulás egy teljes szakértő csapat kezében van. 

Fontos számunkra, hogy a tudomány eszközeivel bizto-
sítsuk a gyors és fájdalommentes vizsgálatot és segítsük 
a gyógyulást: munkánk során pácienseinknek lehetőségük 
van bódításban vagy altatásban végzett vizsgálatokat kérni. 
Kollégáink minden nap azért dolgoznak, hogy a betegeink jó 
érzéssel, problémáikat biztos szakértő kezek gondozásában 
tudják és nyugodtak lehessenek afelől, hogy hozzánk bármi-
lyen panasz esetén fordulhatnak. Csapatunkban gyermek-, 
és felnőtt gasztroenterológus, aneszteziológus, endosz-
kópos szakasszisztens, dietetikus, pszichológus és sebész 
kollégák dolgoznak. 

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?
• megbízható szakértelem, tapasztalt orvoscsapat
• családias hangulat, modern környezet
• szűrések, pontos diagnosztika
• kezelés, hosszútávú gondozás

Hitvallásunk: mi a Budai Gasztroenterológiai Centrumban 
szívvel-lélekkel a betegeinkért dolgozunk! Ismerjen meg 
minket és legyen a partnerünk! Jelentkezzen be hozzánk! 
Már a Savoya Parkban is várjuk!

Megjelent  
a Pont magazin
Soha nem szerencsés, ha egy ajánlót helyesbítéssel kell 
kezdeni, most azonban rákényszerülünk, igaz, önhi-
bánkon kívül. A szeptemberi Pont nyomdába küldése-
kor úgy tűnt, hagyományos módon lehet megrendezni 
a járvány miatt őszre halasztott Ünnepi Könyvhetet. 
A cikkünkben még a Vörösmarty térre beharangozott 
idei könyvünnepet azonban végül az online térben tart-
ják meg.

Csak reménykedhetünk abban, hogy a magazinban 
ajánlott többi programnak legalább egy része fizikai-
lag is megvalósulhat, a választék elég széles a PesText 
nemzetközi irodalmi fesztiváltól az ötvenéves Szkéné 
Színház új évadjáig. Címlapinterjúnk alanya, a kétsze-
res bűvész világbajnok Hajnóczy Soma ugyanakkor 
a világháló áldásaira is felhívta a figyelmet: a hétköz-
napi emberek megismerkedhettek az újhullámos bű-
vészvilággal. Az online mezőben kíván új közösségi 
platformot létrehozni Újbuda Önkormányzata is 

annak a kulturá-
lis projekt nek 

a részeként, amelyre több 
mint másfél milliárd 

forint európai uniós 
támogatást nyert el. A Cup 4 Creati-

vityben azonban helyet kapnak valós terek is, létrejön 
egy Art & Tech Központ, megújulhatnak meglévő kul-
turális műhelyek. Az önkormányzati ingatlanok kre-
atív hasznosítására mutatnak jó példát azok a helyek, 
amelyeket Mesélő Pincék sorozatunkban mutatunk be 
– ezúttal textiles dizájnerek műhelyébe nézhettünk be.

Aki pedig legalább néhány percre meg akar feled-
kezni a Covid-pánikról, annak a háziorvosával fel-
iratnánk a Sajdik Ferenccel készült interjút. Gombóc 
Artúr kilencvenéves atyja a mai napig aktívan dolgo-
zik, rajzol, irigylésre méltó derűvel szemléli a világot 
– és az olvasókat is fel tudja deríteni. 

Száz év a Karinthyak 
történetében újbudán 

Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes u. 45–47.
 
Szeptember 15. 
18.00 A numiz-
matika, avagy 
a pénztudo-
mány rejtelmei – ismeretterjesztő 
előadás.  A belépés díjtalan, előze-
tes regisztráció alapján: akh@ujbu-
da.hu vagy 204-6788

Szeptember 21. 18.30 Női sarok 
– Kulcs egymáshoz. Hogyan ne 
értsük félre egymást, azaz hogyan 
értsük meg egymást? Ehhez ad se-
gítséget Znamenák Rita párkap-
csolati tréner. A belépés díjtalan, 
előzetes regisztráció alapján: akh@
ujbuda.hu vagy 204-6788

Szeptember 22. 18.00 Fényfest-
mények – Barbalics Nándor 
természetfotós kiállításának 
megnyitója. Megnyitja: dr. Tószegi 
Zsuzsanna egyetemi docens

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, 
Kardhegy u. 2. 

Szeptember 11. 
18.00 Francia 
színek nyolc húron – komolyzenei 
koncert. Közreműködik: Kiss Enikő 
– hegedű, Kónya Attila Levente – 
cselló. Műsoron Breval, Milhaud, 
Honegger és Ravel művei. Az előa-

dás a „Köszönjük, Magyarország!” 
program részeként valósul meg
Szeptember 24. 18.00 Történetek 
– Keczely Gabi kiállításának meg-
nyitója. A tárlat megtekinthető ok-
tóber 14-éig, hétköznap 10–16 óráig 
a programok függvényében

Őrmezei  
Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Szeptember 18. 18.00 Toszkán 
városok és az itáliai reneszánsz. 
Dévényi Dömö-
tör fotókiállítá-
sát megnyitja: 
Vermes Mária 
(60+ Fotókör). 
Megtekinthető: 
október 13-áig nyitvatartási időben. 
A belépés díjtalan

 
Szeptember 18. 19.00 Botladozó 
táncház a Vadrózsák Néptánc-
együttessel. Tánctanítás Onodi At-
tila és Onodiné Csécsi Kata táncmű-
vésszel. Zenél Borbély Zsuzsi 
és Bandája. Belépő: 600 Ft

 
Szeptember 19. 9.30 és 11.30
Selyemfestő workshop két cso-
portban. Vezeti: Székely Ildikó se-
lyemfestő. Részvételi díj: 2500 Ft 
(az anyagköltséget is tartalmazza). 
Előzetes jelentkezés szükséges: 
309-0007; okh@ujbuda.hu

 
Szeptember 19. 19.00 Nosztalgia 
táncest Bakacsi Bélával. Asztal-
foglalás, jegyvásárlás hétköznap 
10–18 óráig. Információ 309-0007; 
okh@ujbuda.hu; ormezei.k@gmail.
com. Belépő: 1500 Ft

 

Új TANFolyAm Cirmos8 Fes-
tőiskola Klasszikus és modern 
technikák (olaj, akril, tempera). 
Foglalkozások: szerdánként 17.30–
19.30. Vezeti: Mészáros Márk fes-
tőművész. Tanfolyami díj: 12 000 
Ft/4 alkalom vagy 3500 Ft/alkalom. 
Indul: szeptember 16-án. Korosz-
tály: 15–99 év. Jelentkezés: szemé-
lyesen a helyszínen vagy az okh@
ujbuda.hu  e-mail címen

Indul az őszi szezon  
a B32-ben

Szeptember 18-án 
és 19-én a Látókép 

Ensemble: Egy 
százalék indián 
című előadása vár-

ja az érdeklődőket 
a B32 Galéria és Kul-

túrtérben. Szeptember 23-án újra 
színpadra kerül a Nézőművészeti 
Kft. és a Manna közös produkciója, 
a Kalap (variációk agyműködésre). 
Az Újbábszínház Újbudán soro-
zat részeként Bartos Erika: Bogyó 
és Babóca ünnepel +1 című mese-
játékát adja elő a Kaposvári Csiky 
Gergely Színház.

A B32 Galériában szeptember 16-
ától látható Lajta Gábor festőmű-
vész Valami történt című kiállítása.

A Trezorban másnap nyílik meg 
Edőcs Márta üvegművész reloaded/
újratöltve című tárlata, amelyen 
a művész legfrissebb tárgyai, hord-
ható kisplasztikái, szobrai tekinthe-
tők meg október 9-éig. A Karinthy 
Szalonban Halmi-Horváth István 
festőművész Permutációk II. című 
kiállítása nyílik meg szeptember 
22-én.

Bulitilalom és  
új szabályok  
a kollégistáknak
Gólyatáborok voltak, a Schönherz Qpa elmarad

Első nap
Különlegesen kezdődött idén az új tanév, 

hiszen a tavaszi kényszerű távollét miatt fél év 
után találkoztak újra az iskolai élet szereplői. 

Balázs (19) egyetemi hallgató
Balázs a ballagásáról érkezett, régi gim-

náziumában most tartották meg a más-
kor májusban szokásos eseményt. 
A gólyatáborban néhány hallgatónál 
kimutatták a vírust, azóta sokkal szi-

gorúbban veszik a szabályokat.
„Úgy néz ki, hogy a nagy előadásokat 

online közvetítik. A szemináriumok, kiscso-
portos foglalkozások tanárai még dönthetnek, de 
nagyon szomorú leszek, ha egy teljesen digitális 
szemeszterrel kezdődik számomra a felsőokta-
tás. Nem tudom megismerni a csoporttársaimat, 
és a gimnáziumi évek utolsó hónapjaiban is hiá-
nyoztak az osztálytársaim.”

Ágoston (31) tanár
„Nagyon örülök, hogy a hagyomá-
nyos stílusban kezdhetjük a tanévet. 
Remélem, ez így is marad, a taná-
rok és a gyerekek is várták, hogy 
a megszokott módon folytassuk. Per-
sze az elmúlt hónapokban életünk ré-
szévé vált az online oktatás, szóval ha újra át kell 
állni erre, akkor fel vagyunk készülve.”

Natália (46) háromgyerekes szülő
„A legnagyobb gyermekem külföldön ta-

nul, vegyes érzelmekkel kezdtük a tan-
évet. A gyerekek nagyon várták, hogy 
újra mehessenek iskolába, de persze 
ott vannak a félelmeink és a bizony-
talanság is. A kamaszok korosztálya 

megszenvedte a karantént, így mi, szü-
lők is. Nekik a kortárs kapcsolatokra épül 

az életük, és a digitális oktatás ezt nem tudja pótol-
ni. Náluk ez nem vált be, ezért szeretnénk, ha nem 
zárnának be újra az iskolák.”

Gábor (52) tanár
„Hat hónapig nem találkozhattam 
a diákjaimmal, ezt féléves lemara-
dásnak élem meg. Felsős általános 
iskolásokat oktatok, és nagyon nem 
szeretném, ha újra be kellene zárni 
az iskolákat. Úgy látom, a digitális 
módszerrel nem lehet igazán eredmé-
nyeket elérni, a személyes jelenléten alapuló okta-
táshoz nem is mérhető. A vírusfertőzéstől sokkal 
kevésbé tartok, persze óvatosnak kell lenni, de jó 
lenne, ha minden a megszokott módon folytatód-
hatna.”

Beáta (38) lelkész
Az evangélikus lelkipásztornak egy lá-

nya van, aki a Bethlenbe járt négy 
évig, most kisgimnáziumba ment 
a Deák téri evangélikusokhoz. „A 
lányomnál nagyon jól működött 
a digitális oktatás. Mindent megta-

nítottak neki, még a rajzot is. Igazán 
rosszul érintette viszont, hogy nem tu-

dott elköszönni a régi osztálytársaitól. Most kis-
gimnáziumba megy, jó lenne, ha nem lenne ismét 
karantén, hogy beilleszkedhessen az új közösség-
be. Lelkileg nagyon megterhelő, hogy nem tudunk 
előre tervezni.” 

Centenáriumi programmal kezdte őszi évadát 
az Irodalmi Szalon. Száz esztendeje, 1920-ban 
házasodott össze Böhm Aranka és Karinthy 
Frigyes. A család történetét és a korabeli 
irodalmi életet idézte meg Juhász Anna 
vendégeivel szeptember 2-án a B32 Galéria 
és Kultúrtérben. Az eseményt László Imre, 
Újbuda polgármestere nyitotta meg.

1920 augusztusában lépett frigyre Karinthy Frigyes és Böhm 
Aranka; a különleges és viharos kapcsolat idején élte egyik 

fénykorát az újbudai irodalmi élet. Karinthy Frigyes és bará-
tai törzsvendégek voltak a Hadik Kávéházban, megfordult itt 
Kosztolányi Dezső, Déry Tibor és a kor számos más íróóriása. 
A XI. kerület a Karinthy házaspár fiának, Karinthy Ferenc-
nek, illetve unokájának, Karinthy Mártonnak is otthonává 
vált, Ménesi úti lakásuktól a Karinthy Színházig számos hely-
szín, irodalmi mű idézte fel életüket. 

A centenáriumi programon Juhász Anna vendégeként Ka-
rinthy Vera, Bornai Tibor, Saly Noémi, Czeiner-Szűcs Anita 
és Barabás Richárd beszélt Újbuda korabeli irodalmi pezsgé-
séről, felidézve a Karinthyakhoz fűződő személyes történe-
teiket is. 

Újbuda

Kulturális ajánló

A Műegyetem Villamosmérnöki és Informatikai 
Karának hallgatóit fogadó Schönherz Kollégium la-
kóinak tavasszal, a koronavírus-járvány kitörésekor 
kellett elhagyniuk a több mint ezer főnek otthont adó 
épületet. Nyár elején – a veszélyhelyzet elmúltával 
– újra megnyitott a hallgatói szlengben „rakétának” 
is nevezett Schönherz, de a megszokott létszámnak 
csak ötöde vette igénybe a kollégiumot az elmúlt 
hónapokban. A nyár végén szigorú járványvédelmi 
szabályok betartása mellett fogadták az új tanévre 
érkező egyetemistákat. 

– A kötelező maszkviselés mellett korlátozó intézkedéseket 
is be kellett vezetni – mondta el Nagy Gábor igazgató. Az itt 
élők jelenleg nem tarthatnak rendezvényeket és korlátozottan 
fogadhatnak vendéget. Hogy ne rombolják jelentős mértékben 
a hallgatók magánéletét, a szemeszter elején mindenki beje-
lenthet egy személyt, akit fogadhat a szobájában, de szoba-
bulikat, szintbulikat továbbra sem lehet tartani. Összhangban 
az országos intézkedésekkel, valamint az egyetem járvány-

ügyi protokolljával arra kérik 
a diákokat, hogy kerüljék a zárt 
tereket, például ne használják 
tömegesen a lifteket. Ezen túl-
menően kialakítottak egy karan-
ténszintet, ahová azokat helyezik 
el szükség esetén, akiken beteg-
ség jelei mutatkoznak. A külföld-
ről érkező tanulóknak egy külön 
épületben kell letölteniük a kéthe-
tes kötelező karantént.

– Nyáron nagyon szigorú fel-
tételek mellett tartottak gólya-
táborokat – számolt be Balhási 
Zalán, a hallgatói képviselet el-
nöke. A résztvevők számát 500 
alá csökkentették, a tábor terüle-

tére belépők testhőmérsékletét megmérték, a zárt térben tar-
tott előadásokon kötelező volt a maszk. A programtervet úgy 
alakították ki, hogy a fizikai érintkezéseket minimalizálják, 
és a fertőtlenítésekre, tisztálkodásra is fokozottan ügyeltek. 

– A Schönherz Qpa rendezvényt idén nem tartják meg 
– közölte Balhási Zalán. Az 1972 óta minden évben meg-
rendezett egyhetes csapatépítő vetélkedő egyes részeit, 
mint például a mátrixot idén is láthatják majd az itt élők, 

és reménykednek abban, hogy 
kisebb rendezvényeket is meg 
tudnak tartani, ha a vírushely-
zet enyhül, és azt a szabályok is 
lehetővé teszik.

Bár a hallgatóknak érzékeny 
veszteség a közösségi esemé-
nyek elmaradása vagy visz-
szafogása, a kollégium veze-
tői szerint a Schönherz lakói 
együttműködnek, tudják, min-
denki felelős azért, hogy a vírus 
terjedését megakadályozzák. 
A „rakétában” abban bíznak, 
hogy a járvány esetleges máso-
dik hullámát problémamentesen 
átvészelik.

D. B. S.
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Sokan még mindig szkeptikusak a koro-
navírus-járvány létezését illetően, 
mások március óta elvonultan élnek, 
a legtöbben igyekeznek megtalálni 
az arany középutat e két véglet között. 
Ám ez utóbbiak tábora is érzi, hogy 
újra eljött az óvatosság ideje. Nem 
véletlenül. Az iskolakezdés előtti napok 
vészjósló számokat hoztak. Szeptember 
2-án az aktív fertőzöttek száma 
rekordot döntött Magyarországon, de 
már előtte is rengeteg koronavírusost 
diagnosztizáltak. 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 jár-
vány felfutása elkezdődött, hiszen – bár az esetszá-
mok nem voltak kiugróan magasak – a reprodukciós 
ráta mutatója két hét alatt 2,4-re ugrott fel Budapes-
ten, míg országosan elérte a 3,8-at. (A reprodukciós 
ráta azt jelzi, hogy egy ember hány másikat fertőz 
meg; 1 alatt kell tartani ahhoz, hogy a járványt meg 
lehessen fékezni, az 1,3-as szorzót pedig már komo-
lyan kell venni.) Hogy ez mennyire igaz, azt jól mu-
tatja az augusztus végi statisztika, amely egyértel-
műsítette, hogy a korábbi észrevétlen, ám dinamikus 
növekedés hirtelen láthatóvá vált. A hónap utolsó 
két hetében közel 1200 új fertőzést regisztráltak, en-

nek több mint fele jutott az utol-
só négy napra, augusztus 29-éről 
30-ára pedig megduplázódott 
az új fertőzöttek száma. Különö-
sen nagy veszélyben van a fővá-
ros, ahol augusztus első feléhez 
képest a hónap végére meghatszo-
rozódott ez a szám. A szeptember 
eleji adatok még aggasztóbbak; 
a másodikáról jelentett 365 fővel 
negatív csúcsot döntött az új fer-
tőzések száma, utána pedig már 
a 459-es rekord következett. 

A márciusi első hullámot sike-
rült hatékonyan visszaszorítani, szeptember elején 
viszont elszabadult a vírus, miközben a határzáron 
kívül semmilyen szigorító intézkedés nem szüle-
tett. A tavaszi és a nyár végi járványhelyzet között 
más különbség is van. Akkor – jóval kevesebb meg-

betegedés mellett – elszigetelten, bezártan éltek 
a családok, és elsősorban gócokban, illetve az idő-
sebb korosztályban tarolt a vírus. Most, lapzár-
tánkkor, nincsenek korlátozások, újra megnyitot-
tak az iskolák, óvodák és bölcsődék, a fertőzöttek 
zöme fiatal, aki jóval nagyobb társasági életet él, 
mint az idősebbek. Ebben a korosztályban ráadásul 

újbudán is növekedés várható – emelkedik  
a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga
Budapest déli és központi területein növekvő tendenciát mutattak ki a SARS-CoV-2 
vírus örökítőanyagának mennyiségében a 35. héten végzett szennyvízvizsgálatok – 
közölte az NNK. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés négy–tíz nappal 
előzi meg a tünetes megbetegedések számának emelkedését. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a módszer a behurcolt eseteket és az egyedi gócokat nem méri, az eredmények 
arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedés. 

A szennyvízvizsgálatok, illetve a pozitív esetszámok emelkedése azt mutatja, 
hogy a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, 
a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Kerüljük 
azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, tartsuk a szociális távolságot, 
gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömeg-
közlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalok ne igyanak közös üvegből, 
és ők is tartsák be az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás 
vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. 
Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találko-
zókra, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket 
betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését.

 EGyRE TÖBB A POZITíV ESET  
A SPORTOLóKNÁL

Tíz személy koronavírus-tesztje pozitív 
eredményt hozott az OSC férfi vízi-
labdacsapatánál – jelentette be szep-
tember 3-án az egyesület. Az augusztus 
29-i bajnoki rajt előtt több játékosnak is 
egészségügyi problémái voltak, őket elkü-
lönítették, a szövetség pedig elhalasztotta a gárda 
mérkőzését. Az ezt követő újabb, a teljes keretet 
és stábot érintő szűrések mutatták ki tíz esetben 
a koronavírust. A fertőzés más sportágakat sem 
kímél: szeptember elején derült ki, hogy a dunaúj-
városi jégkorongklub játékosainak többsége pozitív 
eredményt produkált, és a fradis hokisok között is 
vannak érintettek.

Maszkhasználat, tesztelés, kontaktuskutatás, elkülönítés kell

Humán- és állatdiagnosztikai 
laborszolgáltatások

kedvezmény 
kupon

CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT

 
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.

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

www.corden.hu

Dr. Komáromi Zoltán háziorvos tanácsa
Nem ismerjük még azt a megoldást, amely a szervezetünk immunrendszerét védettebbé tenné 

a koronavírus behatolása és szaporodása ellen. A BCG-oltás védőerejére nem lehet támaszkodni, 
ugyanúgy, ahogy a kísérleti fázisban lévő gyógymódokra sem. Úgy tudunk egyedül győztes stra-
tégiát kialakítani, ha nem engedjük, hogy a vírus bekerüljön a szervezetünkbe.  
Ezt úgy tudjuk leginkább elérni, ha folyamatosan maszkot viselünk, amikor 
kilépünk az otthonunkból. De nem mindegy az sem, hogy milyet. A sebészeti 
maszk nagyjából négy óráig nyújt védelmet, egy napnál tovább viszont 
semmi esetre se hordjuk. A maszkok időtartamát nagyban befolyásolja 
az időjárás is. Párás levegőben, ha átnedvesedik, sokkal gyakrabban kell 
cserélni. Az eldobható maszk mellett a textil is jó lehet, amennyiben valóban 
jól van elkészítve, védi az orrot és a szájat. Az első kapu tehát amit 
meg kell védenünk, az az orr–száj–szem együttese. A második a két 
kezünk. Ha tömegközlekedünk, akkor húzzunk kesztyűt vagy használ-
junk alkoholos kézfertőtlenítőt. Ha hazaértünk, azonnal mossunk 
kezet és cseréljünk ruhát. Folyamatosan szellőztessünk, aki megen-
gedheti magának, szerezzen be ózongenerátort. Szintén segíthet 
a torokfertőtlenítő szopogatós tabletta is, ami arra jó, hogy ha 
véletlenül bejutott a szervezetünkbe egy kis vírus, akkor blok-
kolja annak szaporodását. Kerüljük a zárt és zsúfolt tereket, 
valamint az olyan helyzeteket, ahol mások fedetlen arccal 
járkálnak. Ha betartjuk a szociális távolságtartás 
szabályait, akkor van esélyünk arra, hogy elkerüljük 
a megbetegedést, amíg nem lesz védőoltás. Szintén 
sokat tehetünk az egészségünkért akkor, ha időben 
beadatjuk magunknak a szezonális influenza elleni 
védőoltást.

Koronavírus: robbanásszerűen 
nő a fertőzések száma

szept. 4.
szept. 3.
szept. 2.
szept. 1.
aug. 31.
aug. 30.
aug. 29.
aug. 28.
aug. 27.
aug. 26.
aug. 25.
aug. 24.
aug. 23.
aug. 22.
aug. 21.
aug. 20. 759
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1458
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4625

3732

7846

1245

6380

3880

1792

7589

7516

7091

Aktív fertőzöttek száma

Napi elvégzett tesztek száma

sokkal több a tünetmentes hordozó is, aki szabadon 
adhatja át a fertőzést akár tömegeknek is. 

A helyzetet továbbnehezíti, hogy bár a járvány 
kontrollálásának egyik fontos eszköze a tesztelés, 
nálunk ezt kevéssé használták a legutóbbi időkig. 
Magyarországon ahhoz, hogy valakit kötelezően, 
ingyen teszteljenek, több feltételt is teljesíteni kell. 
Először is koronagyanús tüneteket kell produkálni, 
másodszor szükség van egy plusz rizikófaktorra. 
Szeptember elején, ha ez a két kritérium nem volt 
adott, akkor nem volt vizsgálat: ezért nem tesztelték 
például a koronavírus-fertőzöttek szoros kontakt-
jait, ha tünetmentesek voltak. Másutt eközben úgy 
alakították a szabályozást, hogy minél több embert 
szűrjenek. A francia egészségügyi miniszter például 
már július végén bejelentette, hogy a korábbiakkal 
ellentétben orvosi recept és szimptóma nélkül is 
lehet PCR-tesztet kérni, a költségeket az állam vál-
lalja. Németországban elég a teszthez, ha az orvos 
enyhe tüneteket lát páciensén. 

Mivel más országokhoz képest nagyon szigorúan 
határozzuk meg, kinek jár ingyenes teszt, európai 
összehasonlításban még mindig alig tesztelnek ná-
lunk. Igaz, az utóbbi napokban valamelyest növe-
kedésnek indult a tesztek száma hazánkban, ugyan-
akkor nem lehet biztosan megmondani, hogy ebből 

mennyi az, amit az állami intézmények végeztettek 
el ingyen, és mennyi jutott a magánintézmények-
re. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 
ugyanis a külföldről hazatérők ellenőrzése érdeké-
ben több privát laboratóriumot is akkreditált, vagyis 
a magánegészségügyben végzett PCR-tesztek nagy 
része is szerepel a hivatalos számokban. 

A magánemberek mellett cégek és szervezetek is 
elkezdték szűrni a dolgozóikat, több vállalat, sport-
egyesület, színház rendelt meg átfogó vagy szúró-
próbaszerű tesztelést. Ennek is köszönhető, hogy 
az elmúlt hetekben nagyobb számban találtak tünet-
mentes fertőzötteket, illetve ennek tudható be, hogy 
egyre több hír jelenik meg arról, hogy sportolók, ze-
nészek és színészek lettek fertőzöttek, kerültek ka-
ranténba. A kultúra és a gazdaság világa rájött tehát 
arra, amire az állam nem nagyon akar: a kiterjedt 
tesztelés az egyetlen remény a működésre. Oroszi 
Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) infektológiai monitoring teamjének munka-
csoport-vezetője a Népegészségügyi Képző- és Ku-
tatóhelyek Országos Egyesülete (NKE) Covid-19 
járvány című szeptember elejei szimpóziumán ki-
fejtette: a munkacsoport négyszintű megelőzési 
stratégiát javasol. Ennek része a kockázatos kontak-
tusok számának mérséklése, az egyéni tesztelések 
azonnali bővítése, a detektált új fertőzések és kon-
taktok lehető leggyorsabb elkülönítése és a kötelező 
maszkhasználat az egészségesek körében. „Félelem 
és passzivitás helyett tudatosságra és az emberek be-
vonására, széles körű együttműködésre kell töreked-
ni, a védekezés csak akkor lehet eredményes” – tette 
hozzá. A szakértő figyelmeztetett: ha nem vezetnek 
be drasztikus, határozott intézkedéseket, akkor rö-
videsen ezres nagyságrendben jelennek meg az új 
fertőzöttek.

Tavasszal az idősebb 
korosztályban tarolt  
a vírus, most a fertőzöttek  
zöme fiatal

K. A.
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Író, költő, volt parlamenti képviselő. 
Társadalmi szerepvállalása és irodalmi 
munkássága mellett több évtizede 
tanít kreatív írást a fiatalabb generá-
cióknak. Legújabb regénye az ’50-es 
évektől a rendszerváltásig tartó időszak 
Magyarországáról mesél. Milyen a megfe-
lelő írói szemlélet, miért kell az írást 
tanulni, milyen lehet az ideális kortárs 
művészeti légkör, és mi az, ami feldühíti 
Kukorelly Endrét? Ezekről a kérdésekről 
beszélgettünk az íróval.

 � Legújabb regénye, a CéCéCéPé, avagy lassúdad ha-
ladás a kommunizmus felé egy letűnt korszakot idéz, 
ami az idősebb korosztálynak lehet akár nosztalgikus 
élmény is, de mit adhat a fia-
talabb generációknak?

Nem feltétlenül az a kérdés, 
hogy az olvasó fiatal vagy sem 
– inkább, hogy szeret-e élve-
zetes szövegeket olvasni. Ak-
kor szinte mindegy, miről szól 
a történet, hogy sohasem volt, 
vagy épp ma játszódik, részlet-
kérdés. Fontos, hogy bevonz, 
beszippant-e.

 � Legtöbb alkotása önéletraj-
zi ihletésű. Nem zavarja, ha 
referenciálisan értelmezik a 
könyveit?

Mindenki „beleéli magát” 
a sztoriba, hiába tudja, hogy 
az nem a valóság. Hiba a könyv 
beszélőjét az írójával ösz-
szetéveszteni, csupán mert 
az egyes szám első személyt 
használ. Meglepő módon kép-
zett kritikusok is összekeverik a kettőt, ez alaphiba – vagy 
rosszindulat. A kőkemény szakmai kritika híve vagyok, 
ám nem korrekt valakit személyében bántani.

 �Mit jelent a kreatív írás? Nem minden írás kreatív?
Az írást kivéve minden művészeti ágat, a zenétől a bal-
etten keresztül a képzőművészetig egyetemi szinten 
oktatnak. Már kezd beszivárogni oda is a kreatív írás 
tanítása, ezt lényegesnek tartom, ez mindenkire ráfér, 
beleértve a profikat is. Ha egyedül vagy a szövegeddel, 
bizonyos idő után már nem látod rendesen; a fától az er-
dőt – a mondatoktól a konstrukciót –, és az erdőtől a fát 
– az egésztől a mondatokat, szavakat. Ilyenkor segít, ha 
van külső vélemény, amely objektíven, hidegen, elfo-
gultság nélkül és jóindulattal rámutat a hibákra. Fontos 
érlelni az írást, ameddig csak lehet, félretenni, akkor 
kibújnak belőle a hibák. Kosztolányival szoktam példá-
lózni félig viccesen, de egészen komolyan: ő is járhatna 
hozzám, jól járna.

 � Van hibátlan szöveg?
Előfordul még ilyen is néha. De minden szöveget, ahogy 
minden cselekedetet, a létezés minden aspektusát lehet ja-
vítani. Így struktúrálódik, rendeződik össze a létezés.

 � Fontos kérdés az írói attitűd és elhivatottság?
Az attitűd az alap, ebből fakad a „jó szöveg”. Hogyan állsz sa-
ját magadhoz, a szakmádhoz, és ezen keresztül az egészhez. 
Ahogy egy szövegben, úgy nagyon el lehet tévedni a világban. 
Nyugodt, ironikus, önironikus attitűdöt javaslok, nem kétség-

beesni, semmi búvalbéleltség, gyanakvás, 
negativitás. Kvázi kamera vagy, igyekszel 
nem foglalni állást, próbálsz objektív képet 
mutatni. Nem kell utálni vagy szeretni a sze-
replőket: leírni, megmutatni, hogyan visel-
kednek, abból kiderül, milyenek.

 �Mi a helyzet a valóságban? Itt sem 
nagyon szereti vagy utálja a szereplő-
ket?
Igyekszem megértő módra kapcsolni ma-
gam. Fáraszt a surmóság, a műveletlenség, 
az érdektelenség, a közöny. Hogy az embe-
rek nem vesznek részt saját életük alakítá-
sában, hagyják, hogy mások alakítsák azt, 
és csak morgolódnak. Alapvető, hogy ne 
mindent „felülről” várjunk. Öt éve kezd-
tem bele a közösségi oldalon a Nyugodt 
Szív a Lakhatásért projektbe, civilek adják 
össze a pénzt, olyanokon segítünk, akik-
nek lakhatási problémái vannak. Tavaly 
megvalósítottam régi tervemet, felélesztet-

tük a Baumgarten-díjat, tapasztalván, hogy 
az állami művészeti díjazás mennyire kiszolgáltatott a párt-
politikának. Ez is közösségi finanszírozású: érdemes megnézi 
a Gyümölcsöskert – Baumgarten Emlékdíj oldalt.

 �Milyennek képzel el egy ideális mai magyar művészeti 
alkotó közösséget?

Nem gondolom, hogy közösség kell, de azt mindenképp, hogy 
érdeklődjenek egymás iránt a különböző művészeti ágak 
képviselői. Száz–százötven ezren élnek abból, hogy létezik 
a kortárs művészet, strukturálisan ugyanazok a problémá-
ik, szakmailag és társadalmi helyzetük vonatkozásában is, 
mégis nagy az érdektelenség és közöny. A két háború között 
ötszáz irodalmi kávéház volt Budapesten, írók, újságírók, szí-
nészek, zenészek, festők egy asztalnál ültek, a festő lerajzolta 
a színészt, az elszavalta a költő versét és így tovább. Ez most 
nincs. Önsorsrontás. A kortárs művészet rosszabb helyzetben 
van, mint akár 50–60 esztendővel ezelőtt. A ’60-as években 
mindenki ismerte a harmadvonalbeli színészeket is, olvasták 
az írókat, színházak kortárs szerzők darabjait is játszották. 

Ma már a színészeket sem ismerik, kivéve a tévében villogó 
celebeket. Ha a művészek jobban figyelnének egymásra, egy 
kortárs képzőművészeti kiállításon nem az obligát harminc 
ismerős meg pár pogácsás néni lézengene, hanem több szá-
zan csinálnának társadalmi eseményt belőle, és egy kortárs 
költő könyvét ezrek vennék meg – minimum szolidaritásból. 
Igen, de miért nem egyenesen azért, mert érdekli őket? Sok-
kal érdekesebb, érdekeinket sokkal inkább megérintő volna, 
ha a színházak aktuális kortárs darabokat adnának, nem újra 
meg újra a tuti Csehovot aktualizálnák. Ha jobban összetarta-
nánk, mindenki jobban járna.

T. E.

interjú60+

A teljes programkínálatról a www.idosbarat.
ujbuda.hu honlapon az aktuális havi prog-
ramlistában, illetve minden hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os telefonszámon érdek-
lődhet. A programokon való részvétel felté-
tele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, vagy 
annak folyamatban lévő igénylése!

Lelki segítő beszélgetések időseknek  
előzetes egyeztetés alapján 
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső u. 3.) vagy Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 
3.) Információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon 

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

Minden hétfőn, szerdán és pénteken 
10.00–11.00 3-1-2 meridiántorna 
Helyszín: Cirmos-liget (rossz idő esetén Kérő 
utcai 60+ programközpont) 

minden szerdán és pénteken  
11.00–12.00 3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Tranzit Kávézó (Kosztolányi 
Dezső tér) fedett része; információ: minden 
hétköznap 9.00–14.00 óra között a 372-4636-
os számon

Szeptember 13.  
Természetjárás – Pilis-hegység
Pilisborosjenő–Teve-szikla–Egri vár–Ke-
vély-nyereg–Csobánka. Táv: 14 km, szint: 
300 m. Találkozó: 8.20, Bécsi út/Vörös-
vári út, 17-es, 19-es villamos-végállomás; 
ingyenes; szervező: Somóczi Szilvia (Cao-
la), 06/30/340-3490; előzetes jelentkezés 
szükséges (16–19 óra között)

Szeptember 14. 9.45–10.45  
Problémamegbeszélő csoport  
– Beszélgetés témák szerint
Téma: megtartás. Helyszín: Újbudai Önkén-
tes Koordinációs és Módszertani Központ 
(Kérő u. 3.); ingyenes; foglalkozásvezető: 
Jenser Márta pszichológus; információ: hét-
köznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszá-
mon

Szeptember 15. 9.30–10.30 
Angol társalgási klub – középhaladó
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső u. 3.); ingyenes; foglalkozásvezető: 
Dutka Imre önkéntes; információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Szeptember 15. 10.45–11.45  
Angol társalgási klub – kezdő
Előzetes jelentkezéshez kötött. Helyszín: Új-
budai Szenior Programközpont (Bölcső u. 
3.); ingyenes; Bujákiné Szántó Zsófia önkén-
tes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon. Jelentkezés: szep-
tember 7–11. között 8–12 óráig személyesen 
a Bölcső utcai programközpontban

Szeptember 16. 14.00–15.00  
Ismeretterjesztő előadás  
Kremnicsán jánossal  (DINPI)
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.); ingye-
nes; információ: hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon

Szeptember 18. 11.15–12.45 Kreatív  
Alkotókör – Papírvirágok készítése
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.); je-
lentkezés: személyesen szeptember 11-étől 
a Kérő utcai programközpontban hétköznap 
9–14 óráig; ingyenes; információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Szeptember 30. 13.00–14.30 Öltő-kör  
varrásfoglalkozás – Neszeszervarrás
Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.); je-
lentkezés: személyesen szeptember 23-ától 
a Kérő utcai programközpontban hétköznap 
9–14 óráig; ingyenes; információ: hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon

Személyes 
tanácsadások
Előre egyeztetett időpontokban négyszem-
közt, szakemberrel beszélheti meg problémá-
ját, kérheti ki tanácsát.
Gyógytorna-tanácsadás
Időpont: szeptember 7-étől minden hétfőn 13–
14 óráig. Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordi-
nációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
Táplálkozási (dietetikai) tanácsadás
Időpont: szeptember 23-ától kéthetente szer-
dai napokon. 9.30–11.30: Újbudai Szenior 
Programközpont (Bölcső u. 3.). 13.30–15.30: 
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszer-
tani Központ (Kérő u. 3.)
A tanácsadások ingyenesek, előzetes idő-
pont-egyeztetéshez kötöttek. Jelentkezni lehet 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefon-
számon valamint a 60+ programközpontok-
ban nyitvatartási időben.

Számítógépes 
segítségnyújtás
Számítógép- és internet használat, 
valamint számítógép és okoseszközök 
(okostelefon, tablet) kezelésével 
kapcsolatos segítségnyújtás
Újbudai Önkéntes Koordinációs  
és Módszertani Központ (Kérő u. 3.)
Minden hétköznap 9–13.30: számító-
gép-használat, internetezési lehetőség
Keddenként 9–13.30: számítógépek haszná-
lata, internetezési lehetőség, saját laptoppal 
és okoseszközzel (táblagép/tablet és okostele-
fon) kapcsolatos segítségnyújtás.
Újbudai Szenior Programközpont  
(Bölcső u. 3.)
Minden hétköznap 8–11.45: számító-
gép-használat, internetezési lehetőség
Csütörtökönként 8–11.45: számítógépek 
használata, internetezési lehetőség, saját 
laptoppal és okoseszközzel (táblagép/tablet 
és okostelefon) kapcsolatos segítségnyújtás.

programajánló
Ajánló az újbuda 60+  
közel 300 havi programjából

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

Tudta-e Ön, hogy... 
…a koronavírusok létezéséről 1960 óta tudunk, 
akkor izolálták először orrüregből. A kórokozó 
vélhetően életünk során már többször kölcsön-
vette sejtjeinket a szaporodásához, ami szeren-
csés esetben számunkra egy náthát jelentett 
csupán. Mostani változata azonban felforgatta 
a világot, jelentősen átalakítva, korlátozva szo-
kásainkat. Minden egyes ember-ember talál-
kozás lehetőséget adhat potenciálisan a vírus 
továbbadására, ami újabb megbetegedések ki-
indulópontja lehet. Tünetmentesen is fertőzhet 
valaki, ami megnehezíti a védekezést. 

mit tehetünk, hogy kevesebben  
betegedjünk meg?
• rendszeres, alapos kézmosás
• köhögéskor, tüsszögéskor zsebkendő hasz-

nálata (vagy belső könyökhajlat)
• maszk viselése, zsúfolt helyek kerülése, 1–2 

méteres távolságtartás
• szemhez, szájhoz, archoz csak tiszta kézzel 

nyúljon!
• hagyományos üdvözlési formák (kézfogás, 

puszi) elhagyása
• beteg személy kerülje az egészségeseket
A szokásos őszi halmozódást mutató betegsé-
gek a Covid-19 világjárvánnyal párhuzamo-
san is jelen vannak, lesznek, és kombináció-

juk reális és komoly 
veszélyforrást jelent. 
Ezért a WHO javasolja 
az influenza- és a pneu-
mococcus oltás meglé-
tét a pandémia miatt, 
rizikócsoportba tarto-
zók esetén különösen 
(ez eddig is így volt, csak a „pálya volt egysze-
rűbb”, most nagyobb a tét)!

Az influenzavírus mindenkire nézve ve-
szélyt jelent, de fokozottan igaz ez az 50 év 
feletti, illetve az 5 év alatti korcsoportokra. 
A gyermekek immunrendszere még éretle-
nebb, az idősebbek pedig már a fiziológiás 
öregedés szakaszába lépnek. Bizonyos állapo-
tok is növelik a betegség és szövődményeinek 
kialakulását: terhesség, krónikus betegségek, 
csökkent immunitás (például gyógyszerek 
miatt). – Azt gondolom a védőoltás lényege-
sen kevesebb kellemetlenséggel jár, mint egy 
esetleges megbetegedés és a miatta fellépő 
szövődmények. A tévhitekkel ellentétben 
az influenzaoltás bármiféle kockázata mini-
mális, hiszen azon kevés vakcinák közé tarto-
zik, amely terheseknek is javasolt oltás, és nem 
csak a mamát, hanem a babát is bizonyítottan 
védi – hangsúlyozza dr. Béres Zsuzsanna, 
a Budai Magánorvosi Centrum vakcinológusa. 

A pneumococcus okozta betegségek 
(pl.: közösségben szerzett tüdőgyul-
ladás) gyakran az influenza szövőd-
ményeként alakulnak ki. A negyedik 
leggyakoribb halálozási ok, a fertőző 
betegségek között listavezető. A vak-
cina 2014-óta szerepel a gyermekko-
ri kötelező oltások között. A kórházi 
ápolás szükségessége minimalizál-
ható, és életek menthetők meg a két 
oltás időben történő alkalmazásával. 
Kérje szakember segítségét!

Amennyiben oltással kapcsolatos 
kérdése lenne, az alábbi telefonszá-
mon tájékozódhat: 06/20/288-7248

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!

A kategóriák részletes leírását, tudnivalókat és 
a jelentkezési lapot megtaláljátok az alábbi oldalakon:

facebook.com/gkh 
www.ujbuda.hu

Jelentkezési határidő: 

2020. szeptember 30.
A kategóriák döntőit október folyamán tartjuk, a legjobbakat 
értékes nyeremények és bemutatkozási lehetőség is várja!

Az esemény fővédnöke: 
Dr. László Imre polgármester  

védnökei: Bakai-Nagy Zita, Orosz Anna, Barabás Richárd 
és Hintsch György alpolgármesterek

A jelentkezési lapokat e-mailen a gkh@ujbuda.hu vagy 
postai úton az alábbi címre várjuk:

1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu
facebook.com/gkh

Gazdagréti Közösségi Ház

KI MIT
TUD?6-20 

éves korig

Jelentkezz, hiszen Te is lehetsz 
a legjobb valamiben!

újbUDaI jUnIor

2020
Most mutasd meg         miben vagy tehetséges!

Az alábbi kategóriákban várjuk a kerületben lakó vagy iskoláiba járó 
ifjoncok jelentkezését:

TE

ELŐADÓMŰVÉSZET
1. Ének 

2. Vers / Próza 
3.Stand up comedy 

4. Illuzionista/Bűvész
5. Hangszeres zene

6. Tánc

ALKOTÓMŰVÉSZET
1. Festmény/Rajz  

2 Fotó 
3. Film/videó 

4. Számítógépes grafika 
5. Vers-, Mese és Próza írás

képzett kritikusok 
is összekeverik az író 
személyét a szöveg 
beszélőjével

Interjú Kukorelly Endre íróval

Jobban járnak,  
akik összetartanak

TUDJA MI A MELLRÁK 
TÚLÉLÉSNEK KULCSA?

www.pet.hu

ÖN!

Az időben végzett szűrővizsgálat életet menthet.  Ha elmúlt 35 
éves, október 31-ig bejelentkezik, és magával hozza 35 év feletti 
barátját vagy hozzátartozóját, összesen 10 000 Ft kedvezményt 

biztosítunk a mammográfiai szűrés árából.   

Október a mellrák hónapja

Bejelentkezés: +36 1 505 8888
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Németh Gyöngyvér: Hogyan 
legyen még jobb a Gellért-hegy?  
Most elmondhatja!

A Gellért-hegy Budapest egyik szimbóluma, a rajta található 
közparkot pedig tömegek használják minden nap – környé-

ken lakó családosok, kutyások, fiatalok, idősek, budapes-
tiek, vagy éppen belföldi/külföldi látogatók.

A park egyszerre természetvédelmi és rekreációs te-
rület, a város tüdejének fontos része, évi több százezer 
látogató célpontja. Kiemelkedően fontos, hogy ezt a ma 
eléggé elhanyagolt területet modernizáljuk, fejlesszük, 
élhetőbbé tegyük. Ez azonban csak akkor fog megvaló-

sulni, ha megkérdezzük az embereket, hogy ők mit sze-
retnének, a közpark jövőjét közösen határozzuk meg.
Ezért Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 

Fejlesztési Központ a közösségi tervezés program részeként 
a Gellért-hegy zöld területeiről is megkérdezi a lakosságot. Ho-

gyan használjuk a Gellért-hegyi parkot, és mire lenne még szükség? 
Mit gondol a sikló létrehozásáról? Mi a véleménye a kutyafuttatással kapcsolatban? Meny-
nyire tartja fontosnak új játszótér, vizesblokk, terepfutókör, kültéri fitneszpark, vagy ép-
pen rendezvénytér kialakítását? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre adhat most választ.

A kérdőív a kozossegitervezes.hu/gellert internetes oldalon elérhető és kitölthető 2020. 
szeptember 15-éig. Töltse ki a kérdőívet, mondja el a véleményét, alakítsa Ön is Budapest 
zöld szívének jövőjét! 

Csernus László:  
Emlékezetpolitika újbudán
Újbuda képviselő-testülete megvitatta azt a Fidesz–KDNP-elő-
terjesztést, amelyet az önkényuralmi rendszerek áldoza-
tainak védelmében nyújtottunk be, miután László Imre 
polgármester (DK) Hitler munkásságát méltatta egy köz-
terület-elnevezési napirendi pont vitájában. Az újbudai 
balliberális koalíció nem szavazta meg azt a pártpoli-
tikát teljes mértékben nélkülöző nyilatkozatot, ame-
lyet a holokauszt áldozatainak, illetve azok leszár-
mazottainak, valamint az újbudai emberek jó hírének 
és méltóságának megőrzése érdekében nyújtottunk be. 
A nyilatkozat megszavazásával biztosítani akartuk Új-
buda lakóit arról, hogy a fasiszta és a kommunista diktatú-
rákkal kapcsolatos relativizáló kijelentések mindannyiunk 
számára elfogadhatatlanok. A DK frakciója már a napirend 
tárgyalását sem támogatta, de a helyi momentumosok tartózkodó 
szavazata miatt mégis kénytelenek voltak megvitatni az előterjesztést. Mi, Újbuda fideszes 
képviselői ennek ellenére továbbra is hiszünk az emberek egyenjogúságában, az emberi 
méltóság egyetemlegességében, és elutasítunk mindent, ami ezzel ellentétes. Az augusztu-
si testületi ülés, a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapját követően volt. Molnár 
László képviselőtársam jelezte is polgármester úrnak, hogy az emléknap kapcsán álljunk 
fel, és egyperces néma főhajtással tisztelegjünk az áldozatok előtt. Elmaradt. Ahogy elma-
radt ebben az évben a kommunizmus áldozatairól való megemlékezés is. Elmaradt a Nem-
zeti Összetartozás–Trianon megemlékezés is, pedig a 100 éves évforduló méltó megem-
lékezése minden magyar számára – pártállástól függetlenül – nemzeti ügy. Viszont nem 
felejtették el a szivárványos zászlót kitenni az önkormányzat épületére. Sajnálom, hogy 
az emlékezetpolitika nem fontos a baloldali pártoknak. 

Novák Előd: Véradóverseny  
és korrupcióellenes küzdelem

Véradóversenyt szervez a pártok közt a Mi Hazánk Mozga-
lom a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben, miu-

tán vérhiány alakult ki Magyarországon. Egy nemes 
versengésben, közhasznú célra mérjük össze veze-
tőink személyes áldozathozatali készségét, illetve 
mozgósító erőnket, hiszen bármely szimpatizáns 
is adhat vért az adott párt irodájában. Bár sajnos 
eddig egyetlen párt sem méltatott válaszra, szep-
tember 22-én, kedden 14–19 óráig a XI. ker., Bartók 

Béla út 96. alatti Mi Hazánk-irodában lesz véradási 
lehetőség mindenki számára a Magyar Vöröskereszt 

közreműködésével. Jelszavunk: Minden magyar felelős 
minden magyarért!

Augusztus 20-án nagyszabású családi napot tartott a Mi 
Hazánk a Bikás parkban, ez az esemény a devianciák helyett 

a családok melletti kiállásról szólt, főként gyerekprogramokkal, de például a párt 
értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem keretében Raffay 
Ernő és Szakács Árpád is előadást tartott.

Az önkormányzat több személyi javaslatomat is megszavazta újbudai kitüntetésekre 
vonatkozóan, bár Horthy Miklós emlékének ápolása esetében egyedül maradtam a tes-
tületben. 

Legfőbb küldetésemnek a korrupció elleni küzdelmet tartom. „Titkosította a Transpa-
rency International elnöke a saját közmegbízatását – havi egymillió heti egy munkana-
pért” – ezzel a címmel hívtam fel a figyelmet a jéghegy csúcsára, majd három nap múlva 
végre nyilvánosságra hozták az egy hónapja hiába kért szerződést és annak módosítását 
az úgynevezett átláthatósági biztos kapcsán, ugyanis a lelepleződés után félmillió forint-
tal csökkentették a még így is gátlástalan megbízást.

politikamozaik
pártok eseményeifogadóórák

Hétfő:	7.00–17.00	 
Kedd:	8.00–16.00
Szerda:	12.00–20.00		 

Csütörtök:	 
8.00–16.00

Péntek:	8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

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

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki úti irodánk szeptember 7-étől 
ismét a megszokott rend szerint, hétköz-
napokon 14–18 óra között várja az újbudai 
lakosokat. Cím: 1111 Bp., Budafoki út 
9–11., tel.: +36/1/209-3439. E-mail: uj-
buda@fidesz.hu, web: facebook.com/
fidesz11ker, facebook.com/simicskoist-
van, 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 Face-
book-oldalon!

 � A XI. KERÜLETI LMP 
PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, program-
jainkról: www.facebook.com/lmp-
delbuda, tel.: 06/20/209-5932, mail: 
bp1122@lehetmas.hu, blog: delbuda-
maskepp.blog.hu
Ha szerinted is sürgősen cselekedni kell 
a klímavészhelyzet miatt, és te is olyan 
világot szeretnél, ahol a profit nem előzi 
az embert, gyere és csatlakozz hozzánk!
Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK 
MOZGALOM PROGRAMJAI
A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából 
alapított Fekete István Szabadegyetem 
távoktatást nyújt: www.mihazank.hu/
fisz. A mozgalom Bartók Béla út 96. 
alatti központjában nyilvános 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 mihazank.
hu/jelentkezes oldalon, helyi hírek: face-
book.com/mihazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM 
PROGRAMJAI
Gyere, és támogasd aláírásoddal a Mo-
mentum TizenX kezdeményezését, a kö-
zépiskolások 9 órai iskolakezdését, szep-
tember 11-éig minden hétköznap 15–17 
óra között a Móricz Zsigmond körtéren! 
Kövesd munkánkat, akcióinkat Új-
budán (https://www.facebook.com/
momentumujbuda)! Jelentkezz tag-
nak a Momentumhoz https://jelentkezes.
momentum.hu/ oldalon és légy részese 
a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@
momentum.hu 

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

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan

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

 � 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

 � 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.

 � 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.

BÁRMILYEN tető fedése, 
szigetelése, javítása. T.: +36/30/401-
7462.

VILLANYSZERELÉS rövid 
határidővel, korrekt áron, 
hibaelhárítás, felújítás. Kérem hívjon: 
06/30/418-6663.

 �Gyógyászat
lABoRVIZSGÁlAToK beutaló 
nélkül. Corden Magánvérvételi pont, 
Budapest, Fehérvári út 84/A, www.
corden.hu. Elérhetőségek: +36/1/800-
9313 és +36/30/416-9982. 10%  
kedvezmény árainkból XI. kerületi 
lakosok részére.

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

PAPíR- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H–SZ 10.00–
17.00, Cs 10.00–19.00.

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 hosszútávon. 
06/20/212-7112

 � Állást kínál
GyÁRI tapasztalattal rendelkező 
munkatársakat keresünk operátor 
pozícióra! Munkavégzés helye: 
Budapest, XXII. kerület. Fizetés: 
bruttó 1800 Ft/óra + cafeteria. 
Jelentkezés: +36/70/450-9056, romai.
nikolett@profieldkolcsonzo.hu
A STATEK Kft. állandó, 11–12. 
kerületi összeírásra munkatársat 
keres. Tel: 06/30/626-7251, e-mail: 
tamasne.lajtnertatek.hu

 � Könyvek
HAGYATÉK, régiségek felvásárlása 
kp.-ért. XI., Karolina út 2. 06/70/600-
1727.
KÖNYVEKET műtárgyakat 
antikvárium vásárol! 06/20/425-
6437.

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

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 KÉPVISELŐ SZERINT...
Budai Miklós:  
Panelprogramok folytatása

A híradásokból és a korábbi újbudai kiadványokból már értesül-
hettek a kerületi lakók, hogy a kormányzati elvonások hát-

rányosan érintik az önkormányzatok idei költségvetését. 
Kerületünknek is közel 1,1 milliárd forinttal kevesebb 
pénzből kell gazdálkodnia, illetve a meglévő keretből 
a védekezésre is jelentős összegeket fordít az önkor-
mányzat. Mindezektől függetlenül fontos megtalálni 
az egyensúlyt, hogy az élet semmilyen területe ne ke-
rüljön jelentős hátrányba.

Kampányunk során kiemelt szerepet kaptak a pa-
nelprogramok, ezekre idén is sikerült elkülöníteni a meg-

felelő keretet. A pályázatok elbírálása folyamatban van, 
a következő hónapban születik eredmény. A panelek korsze-

rűsítése nemcsak energetikai és környezetvédelmi szempontból 
fontos, hanem a bennük lakók életkörülményeinek javítása érdeké-

ben is. Az épületek nyílászáróinak cseréjével hosszú távú megoldás születik a hangterhelés 
csökkentésére is.

Napjainkban már erre is gondolni kell: a körzetemben és annak környékén is sok építke-
zés zajlik, amely jelentős porral, illetve zajjal jár. Az önkormányzat külön-külön is kiemelt 
figyelmet fordít ezekre, hiszen a közbiztonságra is hatással vannak. Lakossági bejelentések 
alapján a munkások gyakran a környék parkjaiban étkeznek, szemetelnek és zajonganak. 
A közterület-felügyelet, a rendőrség és a polgárőrség sűrűbb ellenőrző tevékenységével 
igyekszünk védeni az itt lakókat és a meglévő parkokat, közterületeket. A gazdagréti, őr-
mezői és albertfalvai parkőri szolgálat mintájára kérvényeztem, hogy a körzetemben talál-
ható Bikás parkban is legyen parkőr, aki felügyeli a mindennapokat.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Önkormányzata a 20/2017. (V. 3.) XI. ÖK 

számú rendelete alapján 
TANUlmÁNyI ÖSZTÖNDíj 

PÁlyÁZAToT
hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elért diákok részére a 2020/2021-es tanévre.

Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület 
területén működő valamennyi köznevelési intéz-
mény nappali rendszerű oktatásában részt vevő 
azon tanulói részére, akinek az állandó lakhelye 
Budapest XI. kerületében van és

6–8. évfolyamos általános iskolai diákok, 
akiknek a pályázat benyújtását megelőző két 
egymást követő tanév végén a tanulmányi ered-
ménye 4,9 vagy a feletti, továbbá

azon 9–13. évfolyamos középiskolai tanulók 
részére, akiknek a pályázat benyújtását meg-
előző két egymást követő tanév végén a tanul-
mányi eredménye 4,8 vagy a feletti.

Az ösztöndíj a 2020/2021. tanévre, összesen 10 
naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi 
legmagasabb összege általános iskolai tanuló ese-
tén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint. 
Az ösztöndíj kifizetése félévenként egy összegben 
történik, melyet Újbuda Önkormányzata folyósít. 

A pályázat kizárólag az önkormányzat által 
rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható 
be, melyhez mellékelni kell:

• a 2018/2019. tanév végi és a 2019/2020. tanév 
végi bizonyítványainak másolatait, 

• az iskolalátogatási igazolást, 
• a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi ta-

nulmányi versenyeken elért eredményt igazoló 
iratot, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány máso-
latát, 

• továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolá-
sára a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalá-
nak másolatát.
Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez 

csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoz-
nak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújt-
ják be.

A pályázatot a Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Polgármesteri Hivatalának Humánszolgálati 
Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyúj-
tani 2020. szeptember 30-áig.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Köznevelési 
Csoportjánál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em.) 
és az ügyfélszolgálaton (Bocskai út 39–41.), továb-
bá letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.
ujbuda.hu). 

Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester dönt, 
az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. 
Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A pályázat eredményéről valamennyi pályázó 
írásban értesítést kap, legkésőbb 2020. október 30-áig.

Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösz-
töndíj folyósításának időszaka alatt köteles a válto-
zás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság 
Köznevelési Csoportját írásban tájékoztatni, ha 
a tanuló
a) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intéz-

ményben létesít jogviszonyt, 
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
d) tartósan külföldre távozik, vagy
e) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik.
A polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár 
visszamenőleg is – megszünteti, amennyiben 
az ösztöndíjas
a) vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájé-

koztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) Budapest XI. kerületén kívüli oktatási intéz-

ményben létesít tanulói jogviszonyt,
c) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
d) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
e) tartósan külföldre távozik,
f) Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik vagy
g) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában 

valótlan adatokat közölt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosu-

latlanul felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata 
részére visszafizetni.

Budapest, 2020. augusztus
Dr. László Imre polgármester megbízásából

Orosz Anna sk. alpolgármester

pályázati felhívás Sporthírek
KAjAK-KENU
N a g y s z e -
rűen sze-
repelt Kis-
bán Zsófia, 
a Lágymányosi Spari Vízisport ver-
senyzője a szolnoki kajak-kenu országos 
bajnokságon. Az Újbuda kiváló spor-
tolója címmel elismert kenus a felnőtt 
és az U23-as magyar bajnokságon egyé-
niben, illetve párosban is indult, össze-
sen négy aranyat és hat ezüstöt hozott 
haza, valamint kvalifi-
kálta magát a szeptem-
beri szegedi Világku-
pára.

TRIATLON
Bragmayer Zsanett 
a franciaországi Chatea-
uroux-ban rendezett 
rangos Grand Prix-ver-
seny végén felállhatott 
a dobogóra. A Metz 
színeiben induló újbu-
dai triatlonista a bron-
zérmet szerezte meg két 

francia versenyző mögött, mindössze 20 
másodperccel maradt el a győztes Émi-
lie Morier-től.

LABDARúGÁS
Rosszul indult a szezon a Simple Női 
Ligában szereplő Kelen SC női csapa-
tának. Eddig három idegenben játszott 
mérkőzésen vannak túl, és még nem 
tudtak pontot szerezni. Legutóbb a Di-
ósgyőr otthonában szenvedtek 4-0-ás 
vereséget.

A Kelen SC felnőtt 
férfi csapata az utolsó 
percben szerezte meg 
a győzelmet Újpalo-
tán, ahol a Testvériség 
ellen léptek pályára. 
A gól nélküli első fé-
lidőt fordulatos má-
sodik követte, a 90. 
percben szerzett találat 
a Kelen SC-nek hoz-
ta meg a győzelmet. 
A gárda két győzelmé-
vel az élen áll a BLSZ 
I. tabelláján.

jÉGKORONG
Kihirdette játékoskeretét Kangyal Ba-
lázs vezetőedző. A két éven át a szlovák 
ligában szereplő MAC-HKB Újbuda 
az új szezonban már hazai Erste Ligá-
ban indul. A két újbudai együttesből 
összeállított, főként fiatalokra épülő 
keretben a következők kapnak játékle-
hetőséget:

Kapusok: Bálizs Bence, Farkas Ro-
land

Hátvédek: Bugár Gábor, Csollák 
Márkó, Dóczi Zsombor, Garát Zsombor, 
Jászai Dávid, Scott Macaulay, Pozsgai 
Tamás, Tornyai Mátyás

Csatárok: Kedves Richárd, Kreisz 
Brunó, Lőczi Árpád, Majoross Barna-
bás, Molnár Bálint, Brance Orbán, Rit-
ter Zalán, Schlekmann Márk, Sofron 
István, Strenk Olivér, Terbócs István.

ÉRTESíTÉS  
LAKOSSÁGI 
fóRUMRóL

Újbuda Önkormányzata  
a lakosság pontos tájékoztatása  

érdekében fórumot tart  
a DÉLI KÖRVASúT BERUHÁZÁS, 

valamint az ahhoz kapcsolódó, most 
induló tervezési és környezetrendezési 

feladatok, különösen  
a Hamzsabégi parkot és sétányt érintő 

kérdések tárgyában.

Az eseményen meghívottként részt 
vesznek a beruházást lebonyolító Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint 
a Budapest Fejlesztési Központ képviselői is.

Időpont: 2020. szeptember 21. 17 óra

A járványhelyzetre tekintettel  
a fórumot online felületen tartjuk.  

A csatlakozáshoz való linket Újbuda 
Facebook-oldalán tesszük közzé.
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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 történelem

Halihó Min-
denki! Lu-
kács Olí-
via vagyok, 
és hamarosan 
öt hónapos le-
szek. Szüleim 
nagyon sokáig 
vártak rám, 
de megjöttem, 
és bearanyo-
zom az életü-
ket. Nagyon 
jó kislányt 
kaptak, szere-
tem a pocimat 
és reggelig al-
szom. Anya, 

mint látjátok, mindig megkacagtat. Galuskának 
becéz. Ugye milyen vicces?

Engem Géczi Zente Zoltánnak hívnak, és 2020. július 
16-án születtem 56 cm-rel és 3650 grammal. Sokat 
mosolygok, de sírni is szoktam, főképp mert az étvá-
gyam csillapíthatatlan. Anya ezért mindig azt mond-
ja, hogy olyan szép és erős nagy fiú leszek, mint apa.

Petőfi Sándor: Őszi reggel járok… című költeményéből 
idézünk 2 sort, amely a költő óhaját tükrözi.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (Z, É, S, Ü, N). 13. A kimo-
nó öve. 14. Énekhang jelzője. 15. A három testőr egyike. 16. 
Molibdén vegyjele. 17. Hosszmérték. 18. Mutatószó. 19. Új-
Zéland autójele. 20. Létezne. 22. Buda központja! 23. Francia 
folyó. 25. Neves. 27. Idegen filmszínház. 28. Orosz uralkodó. 
30. Helyhatározó rag. 31. Damildarab! 32. Itt van, fogd! 34. 
Indulatszó. 36. Közszemlére kitett koporsó. 39. Fővárosunk 
része. 40. Az ENSZ mun-
kaügyi szervezete, angol 
betűszóval. 42. Kimerít. 
44. Londoni nyakkendő! 
45. Gusztáv rajzfilmes apja 
(József). 47. Magyar tánc. 
49. Rangjelző szócska. 50. 
Labdarúgókapus, mester-
edző és szövetségi kapitány 
(János). 52. Belül labilis! 
53. Táncot jár. 55. Angol 
főnemesi cím. 56. Stratford 
folyója. 58. Budapest egyik 
városrészén él. 60. Ételt 
oszt. 62. Rádium vegyjele. 
63. Korai gyümölcs. 65. 
Errefele! 67. A Föld egyik 
térítője. 68. A szultán fele-
ségeinek lakhelye. 70. Ket-
tőzve: sportfogadás. 71. II. 
Rákóczi Ferenc katonája. 
73. Előremozdul. 74. Ro-
mán terepjáró.

Függőleges: 1. De-
rek, amerikai színésznő 
kereszt neve. 2. Afrikai ví-
rus. 3. Sinkovits Imre. 4. 
A lábához. 5. Szertartás. 
6. Származik. 7. Kopasz. 
8. Nikkel vegyjele. 9. Áru-
fuvarozó gépjármű. 10. 
Szerves vegyület, amely-
ben van olyan oxigénatom, 
amely két szénhidrogént 
köt össze. 11. Néha egyne-
mű betűi. 12. Töltött elemi részecske. 16. Az idézet második 
sora (T, N, E, Z, G). 17. Elél a jelzett időpontig. 18. Magyar-
országon is jelenlévő, düsseldorfi székhelyű áram- és gáztár-
saság. 21. Azonos betűk. 23. Ciprusi nagyváros török neve. 
24. Festőeszköz. 26. Északi férfinév. 27. Női név. 29. Földrész. 
31. Részekre vág. 33. Esterházy Péter. 35. Francia autóver-
senyző (Jean). 37. Katonai Rendészet, a sorállományúak kö-

zötti rövidítéssel. 38. Alázat egynemű betűi. 41. Vásárhelyi 
Győző művészete. 43. A csomagolás súlya. 46. Foszfor és nit-
rogén vegyjele. 48. Semmikor. 51. Pékáru. 54. Felszentelt 
egyházi személy. 57. Világtalan. 58. Idegen Sára. 59. Olimpiai 
bronzérmes vitorlázó testvérpár (Szabolcs és Zsolt). 61. Pia-
ci eladó. 62. Fegyverrel tüzet nyit az illetőre. 64. New York-i 
szoba! 66. Vas megyei település. 68. Víziállat. 69. Palindrom 
férfinév. 72. Ráday Imre. 73. Melegség. 74. Aranyszegélyek! 
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 16.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 
Budapest, Pf.: 135. vagy a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 
2020. 15. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Almát, 
körtét, szilvát, szőlőt hoz szeptember, nekünk új tanévet, tudja 
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Szezonális ízbomba  
a hűvös, őszi napokra
A malacoldalast jellemzően a csont mentén 
szeletelve, vagy egyben, csontosan szokás 
sütni. Kevésbé elterjedt az az elkészítési 
mód, mikor kicsontozzunk, majd bőrével 
kifelé feltekerjük. Így a hús sokkal szaf-
tosabb marad, a bőre pedig kellemesen ro-
pogósra sül. Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje kedvenc őszi receptjét hozta 
el a malactekerccsel, melyet kecskesajtos 
puliszkával és szedres szilvával tálal.

Elkészítés:
Az olajat a megtisztított 
hagymákkal, só-
val, borssal és egy 
kis köménnyel ösz-
sze t u r m i xolju k . 
Az oldalast kí-
vül-belül beken-
jük, bőrével kifelé 
feltekerjük, megkö-
tözzük, hogy ne es-
sen szét, és pár órára 
a hűtőbe tesszük. Pi-
hentetés után egy ma-
gas falú tepsibe vagy 
jénaiba helyezzük, 
és annyi zsírt öntünk 
rá, hogy ellepje. Elő-
melegített sütőben 110 
fokon vajpuhára sütjük, 
majd leöntjük róla a zsírt, 
és 200 fokon ropogós-
ra sütjük a bőrét. A da-
rát a tejjel, a vízzel vagy 
alaplével és a tejszínnel 
felfőzzük, hogy krémes 
állagot kapjunk, sóval íze-

sítjük. A lila hagymát pucoljuk, 
2x2 cm-es kockákra vágjuk, 
majd kevés olajon megfuttat-
juk. Hozzáadjuk a megmosott, 
magozott és félbevágott szil-
vát, aztán a mézet, a balzsam-
ecetet és a fűszerkeveréket. 
Lassan, mint egy lekvárt, 
főzni kezdjük. Mielőtt elké-
szülne hozzáadjuk a szedret, 
és maximum 10 percig főz-
zük még tovább.

A puliszkát mélytányér-
ba szedjük, ráhelyezünk 
egy szelet oldalast, körbe 
morzsoljuk a kecskesajttal 
és a hús tetejére tesszük 
a szilvaragut. Megszór-
hatjuk vágott snidlinggel 
és összetört sótlan, pör-
költ mogyoróval, ha akad 
otthon.

Jó étvágyat kívánunk!

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

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

sontozott	

malacoldalas
•	 10	dkg	vörösha

gyma

•	 2	gerezd	fokh
agyma

•	 1,5	liter	olaj
•	 0,5	kg	kukorica

dara

•	 1	dl	víz	vagy	va
lamilyen	

alaplé,	húsleves

•	 6	dl	tejszín
•	 6	dl	tej
•	 15	dkg	kecskes

ajt	

(morzsolható	leg
yen)

•	 60	dkg	szilva

•	 10	dkg	lila	hagy
ma

•	 15	dkg	szeder

•	 10	dkg	méz
•	 0,5	dl	balzsame

cet

•	 1	csipet	 
hétfűszerkever

ék

2012-ben jelent meg Ingrid Carlberg svéd író-újságíró könyve Raoul Wallenberg 
születésének 100. évfordulóján,  a szerző elnyerte a legrangosabb svéd irodalmi kitün-
tetést, az August-díjat. Azóta a tízmilliós Svédországban ötvenezer példány fogyott 
el a könyvből, kiadták angolul, spanyolul, németül és olaszul. A napokban jelent meg 
magyarul. A fordítóval, Garam Katalin szerint – aki közreműködött a könyv elkészí-
tésében is – ilyen teljes és alapos munka még nem született Wallenbergről. A szerző 
a nagypolitika összefüggéseiben mutatja be életét, és részletesen számol be arról is, 
miként rontotta el azt a svéd kormány, a svéd diplomácia, hogy visszaszerezze a szov-
jet fogságból Wallenberget. Szó esik arról, hogy az a terv, amelyet a szovjet parancs-
nokságra akart vinni mennyire hasonlított a Marshall-tervre. Vagy hogy a hírszerzési 
jelentések mennyire növelték a szovjetek gyanúját. Sokszor felvetődik, egyáltalán 
miért vállalta ezt  a missziót. Garam Katalin szerint Raoul Wallenberg, aki félárva 
volt és a nagyapja nevelte, sosem tudott igazán beilleszkedni a dúsgazdag Wallenberg 
családba. A misszióval az is a célja volt, hogy kiérdemelje elismerésüket. Wallenberg 
nem hősnek jött Budapestre, hanem jó vállalatvezetőként kívánt megoldani egy fela-
datot, öbb mint 350 embert mozgatva.

S bár ebből a könyvből sem derül ki, pontosan mi történt vele a Szovjetunióban, 
mégis az eddigi legteljesebb képet kapjuk nemcsak Wallenberg mentőakcióiról, ha-
nem az ő megmentésére irányuló erőfeszítések kudarcairól is.

„Svédettek”  
a Minerva utcában

A XI. kerületben több olyan 
épület található, amely 
különösen fontos helyszíne 
volt 1944–1945-ben Raoul 
Wallenberg életének, akiről 
most jelent meg magyarul egy 
igen alapos életrajz, a szerző 
Ingrid Carlberg. 

A Gellért-hegy oldalában álló Minerva ut-
cai (volt Gyopár utca) ház volt a svéd kö-
vetség úgynevezett humanitárius osztálya, 
ahol például a menleveleket, a schutzpas-
sokat adták ki. Ezt a védlevelet, amely sze-
rint tulajdonosa svéd polgár, és rövidesen 
Svédországba utazik, a nyilasok is sokszor 
elfogadták. Így az itt kiállított papír való-
ban életmentő lehetett.

Raoul Wallenberg a menlevelekkel, 
illetve az általa felállított mentőháló-
zattal sok ezer ember életét óvta meg 
a vészkorszak idején, ám őt egy másik 
totális diktatúra pusztította el. Sorsát ma 
sem ismerjük pontosan. Annyit tudunk, 
a szovjet csapatok parancsnokságára 
készült Debrecenbe 1945 januárjában, 
hogy előadja tervét a Magyarországon 
életben maradt zsidók normális életének 
megszervezéséről, és segítséget is kér-
jen a megvalósításhoz. Ám Debrecenbe 
sohasem érkezett meg. A Szovjetunióba 
hurcolták, és minden valószínűség sze-
rint ott is halt meg.

Wallenberg nem egyedüli diplomataként 
vett részt 1944-től kezdve Budapesten a zsi-
dók megmentésében. A svéden túl a svájci, 
a portugál, a spanyol követség és a vatikáni 
nunciatúra munkatársai is vállalták a sok-
szor életveszélyes munkát.

Mégis közülük Wallenberg alakja vált le-
gendássá, amiben nyilván jelentős szerepe 
volt rejtélyes eltűnésének. A hidegháború 
éveiben a szovjetellenes propaganda egyik 
fontos elemévé vált újra és újra szóba hoz-
ni, mi történhetett Wallenberggel, felhívva 
a figyelmet arra, milyenek az emberjogi 
viszonyok a Szovjetunióban. A legendához 

az is kellett – mint erről a Wallenberg-jegy-
zőkönyv című könyvemben részletesen ír-
tam –, hogy a 20. század egyik totalitárius 
diktatúrája ellen küzdött, és a másik totali-
tárius diktatúra pusztította el.

A legenda épüléséhez az is alapot szol-
gálhatott, hogy Raoul Wallenberg az egyik 
leggazdagabb svéd család tagja volt, nem 
pedig hivatásos diplomata, és könnye-
dén átvészelhette volna a háborút otthon, 

a semleges Svédországban. Senki nem rót-
ta volna föl neki, ha csak a kandallója előtt 
szörnyülködik a BBC híreit hallgatva, mi 
minden történik egy távoli, ismeretlen or-
szágban.

És azt se hagyjuk ki, hogy Wallenberg 
nagyon rövid idő alatt épített föl egy igen 
hatékony szervezetet Budapesten, amely 
óvta, ellátta, élelmezte a megmaradt ma-
gyarországi zsidókat. A teljes reménytelen-
ség idején az ő neve jelenthetett némi esélyt 
a túlélésre. 

A Minerva utcai követségi épület sok 
visszaemlékezésben előkerül. Lévai Jenő, 
aki a holokauszt első magyarországi króni-
kása volt, naplójában így ír erről:

„A Gyopár utcai követség előtt lassan 
ugyanazok a tumultuózus jelenetek alakul-
tak ki, mint a Vadász utcában, a svájciak 
kivándorlási osztálya előtt. Rövidesen a B 
osztályt – ez foglalkozik a magyar zsidók-
kal – külön helyezik a Minerva utca 1. sz. 
alá, s ott álldogálnak naphosszat sorban 
a pesti zsidók, akik svédek szeretnének 
lenni, vagy ahogy a mindenből élcet faragó 
pesti zsidóság körében kialakult: <<svédet-
tek>>”.

Kállay Kázmér, Kállay Miklós minisz-
terelnök unokaöccse maga is részt vett 
Wallenberg zsidómentő akcióiban, le is 
csukták, majd szabadulása után bujkálni 
kényszerült:

„Eszembe jutott a schutzpass, amit Wal-
lenbergtől korábban kaptam. Gondoltam, 
felszaladok, megnézem a svéd követséget. 
És ott is akadtak rögtön ismerősök. (...). 
Úgyhogy a Gyopár utcában úgy fogadtak, 
mintha mindig is odajártam volna. Jött egy 
titkár, összehozott Wallenberggel. Aztán 
pár nap múlva Wallenberg hozta a hírt, 
hogy úgy értesült, a nyilasok meg akarják 

támadni az épületet. Átköltöztünk a Reze-
da utca 2.-be. (...) Ott találkoztam egyéb-
ként Szent-Györgyi Alberttal és a felesé-
gével is.”

Miután a menlevélért folyamodók ha-
talmas tömegben rohamozták meg a kö-
vetséget, az kénytelen volt újabb irodákat 
bérelni, többek között a Tigris utcában. 
A Kelenhegyi úton lévő finn követség 
üres épületét is használták: követség egyik 
munkatársa, Per Anger visszaemlékezése 
szerint a menlevélért állók sora nemegy-
szer egészen a Gellért szállóig tartott.

Dési János

A Minerva utcai villát  
a 20. század elején 

építtette Bayer Dezső gyógy-
szerész (1874–1944), aki 
tiszteletbeli svéd konzulként 
is működött Budapesten. 
Az épületet Hoepfner Guidó 
és György Géza tervezte. 
Eredetileg nyaralónak 
szánták, az akkor még 
ritkaságnak számító liftet 
és központi fűtést is szereltek 
bele. Két szinten, szintenként 
nyolc–tíz szobát hoztak létre, 
a földszinten egy hetven 
négyzetméteres hallal. A svéd 
követség 1938-ban költözött 
a létesítménybe, amikor 
a diplomáciai képviselet 
Bécsből Budapestre tette át 
székhelyét.
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